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Rodina nemá alternatívu
V poslednom období zazneli na verejnosti názory, podľa ktorých manželstvo homosexuálov a adopcie detí pre takýchto „manželov“ síce nemožno akceptovať, registrované partnerstvo však nie je ohrozením tradičnej rodiny. Na prvom mieste je potrebné zdôrazniť, že pre aktivistov LGBTI komunity nikdy neboli registrované partnerstvá cieľom, len prechodnou
zastávkou na ceste k „manželstvu“
a adopciám. Skúsenosti zo zahraničia
potvrdzujú, že tento právny inštitút sa
stal bránou k ďalším právam.
Rodina vzniká z manželstva jedného muža a jednej ženy, ktorí splodia
a vychovávajú svoje potomstvo. Manželstvo je zväzkom páru, ktorý tvorí heterosexuálny muž a heterosexuálna žena. Heterosexualita je súčasťou identity každého človeka. Sexualitu od ľudskej osoby nemožno oddeliť, nie je to len anatomický údaj bez
antropologického významu. Mužmi
a ženami sa nestávame, ale rodíme.
Sexuálna identita muža a ženy je jediným spôsobom socializácie sexuality.
Každá spoločnosť, čo chce rásť a rozvíjať sa, má prirodzene záujem budovať takú sociálnu štruktúru, ktorá takýto rozvoj umožní. Jedine pár, ktorý vezme na seba záväzky a vytvorí rodinu, vytvára sociálnu štruktúru schopnú napomáhať rozvoju jednotlivca i spoločnosti. Tento fakt nie
je ignorovaním iných typov vzťahov.
Všetci vieme o rozvodoch, nových pároch v ďalších manželstvách, domácnostiach jednej dospelej osoby s dieťaťom alebo deťmi či o ľuďoch s homosexuálnou orientáciou. Avšak toto všetko sú vzťahy, ktoré napriek
ich početnosti nie sú štandardné. Takéto situácie existovali vždy, ľudia sa
do nich dostanú nie vždy vlastným zavinením, ale nikdy predtým nejestvovala snaha urobiť z týchto mimoriadnych okolností vzory, ktoré by mali
byť rovnocenné s manželstvom alebo
rodinou. Ľudstvo pozostáva z mužov
a žien, ktorí majú svoju identitu vpísa-

nú do vlastného tela a sú sexuálne odlišní. Pár muža a ženy stojí na počiatku
sociálneho zväzku, ktorý sa prejavuje
v manželstve, rodine a výchove detí.
O registrovaných partnerstvách homosexuálov sa pred pár desiatkami rokov vôbec neuvažovalo. Vzniká otázka, prečo je táto téma na programe
dňa. Na začiatku stojí ideológia rodovej rovnosti, podľa ktorej skutočná sexuálna identita nie je objektívna, ale
subjektívna. Ako hovorí známy odborník Tony Anatrella, podľa tejto teórie každý človek je strojcom vlastnej
sexuálnej identity a spoločnosť musí rešpektovať všetky jej formy, z ktorých vzniká „pár“ a „rodina“. Avšak
od chvíle, keď podľahneme pseudovedeckej náuke v teórii gender, podľa
ktorej sa muž mužom nerodí, ale stáva
(to isté platí pre ženu), čiže keď prestaneme uznávať objektívnosť sexuálnej
identity i dôležitosť sexuálneho odlíšenia medzi mužmi a ženami, a pristaneme na hru s termínom „sexuálna
orientácia“, v tom momente otvárame
cestu tvrdeniu, že každý si svoju sexuálnu identitu môže slobodne zvoliť
a meniť podľa vlastných túžob. Takto
sa muž, ktorý má homosexuálnu sexuálnu orientáciu (pričom v skutočnosti ide o poruchu sexuálnej identity), môže domnievať, že má právo, aby
sa pár, ktorý vytvoril s iným mužom,
stal zväzkom, ktorý má chrániť legislatíva. Ako čítame v dokumente Kongregácie pre náuku viery z 31. 7. 2003
„Úvahy o návrhoch na právne uznanie zväzkov medzi homosexuálnymi
osobami“, nemožno vytvárať zákony,
ktoré protirečia prirodzenému zákonu.
Registrované partnerstvo je právnym
inštitútom, ktorý poskytuje dvom osobám rovnakého pohlavia také právne
záruky ako manželskej inštitúcii. Registrované partnerstvo vytvorené na
základe homosexuálnej orientácie nie
je v nijakom prípade alternatívou voči
manželstvu. Manželstvo ako zväzok
jedného muža a jednej ženy a rodina,
ktorú vytvoria spolu so svojimi deťmi,

toto sú inštitúcie prirodzeného práva.
Dve osoby rovnakého pohlavia s neheterosexuálnou orientáciou nikdy nevytvoria ani manželstvo, ani rodinu, i keby im štát umožnil inštitucionalizovať
ich zväzok a takto ho nazval (hoci na
to nemá právo).
Homosexualita na rozdiel od heterosexuality nemá v sociálnej rovine nijakú hodnotu a nemôže slúžiť ako vzor
pri výchove detí. V individuálnej rovine si každý človek bez ohľadu na sexuálnu orientáciu zaslúži úctu a dôstojné
zaobchádzanie. Prejavy nenávisti alebo výsmechu voči takýmto ľuďom nemajú v Cirkvi miesto. Už pred rokmi
o tom hovoril Katechizmus katolíckej
cirkvi, nedávno to opäť pripomenul
Svätý Otec František. To ale neznamená, že s homosexualitou môžeme narábať v individuálnej a sociálnej rovine rovnako. Určite nie. Ako hovorí Tony Anatrella, „Tu nejde o konflikt medzi náboženskými argumentmi (Boh
stvoril muža a ženu a chcel, aby sa
spojili v manželstve) a politickými argumentmi (demokratická spoločnosť
rozhoduje o forme svojej organizácie),
ale o konflikt, ktorý je v prvom rade
antropologický a týka sa všetkých ľudí. Ide o to, aby sme vedeli, aký typ
sexuality má spoločnosť uzákoniť
a na akej forme združovania sa zakladá manželský a rodinný zväzok. Homosexualita, ktorá zostáva osobitným
a súkromným stavom, nemá byť normou, a už vôbec nie zakladať normy
vo veciach manželstva a rodiny. Inak
povedané, táto forma sexuality nie je
spoločensky zaraditeľná, pretože nijako neprispieva k sociálnym hodnotám
a rozvoju spoločnosti.“
Pripustiť vo verejnom diskurze uzákonenie registrovaných partnerstiev
znamená spochybňovať dôležitosť
a jedinečnosť rodiny. Súhlasiť s nimi
znamená definitívne prijať argumenty ideológie rodovej rovnosti a spustiť lavínu, ktorá túto vyšinutú ideológiu dotiahne v praxi do samého konca.
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Je to to isté ako povedať, že heterosexuálom som sa nenarodil, ale spravila ma ním kultúra, v ktorej som si slobodne túto sexuálnu orientáciu vybral.
Ale toto môže platiť o každej sexuálnej orientácii. Takáto logika prirodzene vedie k presvedčeniu, že mám právo, aby skupina alebo pár, ktorý som
vytvoril na základe vybranej sexuálnej orientácie, mohol uzavrieť „manželstvo“ a vytvoriť „rodinu“. Súhlasiť s legalizáciou registrovaných partnerstiev znamená poprieť jedinečnosť
a nezastupiteľnosť rodiny. Vytvára sa
dojem, akoby tento zväzok bol alternatívou tradičného manželstva. Ohrozenie rodiny sa vždy prejaví v deštrukcii celej spoločnosti.

Andrzej Draguła

V dokumente Kongregácie pre náuku viery sa píše: „Nie je rozumné podporovať a prijímať legislatívu, ktorá
nepriamo (registrované partnerstvo)
alebo priamo umožní homosexuálom
manželstvo a adopciu detí.“ Takéto
uvažovanie je nielen v rozpore s prirodzeným mravným zákonom, zdravým rozumom, ale aj katolíckou náukou viery a mravy. Pokrstený katolík,
zvlášť ak pôsobí vo verejnom živote,
nesmie za žiadnych okolností podporovať a súhlasiť so zavedením takejto
legislatívy alebo ju zľahčovať. Spoločenstvo s Katolíckou cirkvou totiž
možno i stratiť. Krajiny, ktoré sa angažujú pri právnom uznaní týchto zväzkov, sa podieľajú na rozvrate, ktorý

bude mať vážny dopad na ďalšie generácie. Preto je nevyhnutné nielen dobre argumentovať a rozoznať škodlivosť ideológie gender, ale aj povzbudiť všetkých ľudí dobrej vôle, aby sme
spoločnými silami zabránili takémuto
rozvratu. V tejto súvislosti sa všetci tešíme z takmer osemdesiat tisíc účastníkov septembrového Národného pochodu za život v Košiciach, ktorý bol
nielen volaním po ochrane života od
počatia, ale aj potvrdením, že rodina
nemá v prirodzenom poriadku alternatívu.
.

Jazyk medzi vierou a nevierou
Nie div, že v Poľsku – krajine tak veľmi presiaknutej
kresťanstvom – sa náboženstvo a viera objavujú nielen vo
vnútrocirkevnej diskusii, ale tiež aj mimo nej, tiež vo verejnej diskusii. Žijeme v krajine, kde pojmy ako: Boh, kríž,
zmŕtvychvstanie, večný život, dokonca spása či hriech sa
používajú nielen v kázňach, modlitbách, liturgii či pastierskych listoch. Tieto slová sa dostávajú do novín, televíznych
správ, parlamentných rokovaní a do vyhlásení politikov.

gvisti.1 Ich pohľady sa stretávajú, kryjú a niekedy vylučujú. Najjednoduchšiu definíciu kedysi navrhla Irena Bajerová. Podľa nej „náboženský jazyk je variantou bežného
jazyka, ktorá je komunikačným prostriedkom v náboženskom živote.“2 Bajerová určila tiež hlavné funkcie tohto
jazyka. Sú to: kontakt s nadprirodzeným svetom, opísanie
ľudskej vízie tohto sveta, formulácia vzťahujúcich sa zásad hodnôt a morálnych pravidiel.3

Keď ich vyslovujeme v prirodzenom prostredí – na hodine náboženstva, modlitbe, teologickej prednáške – sme
si vedomí toho, čo oni znamenajú. Ale stačí vedomie? Či
okrem vedomia a vedomosti nie je potrebná ešte viera?
Stáva sa, že tie isté slová vyslovujú tiež ľudia neveriaci
a nábožensky ľahostajní, dokonca aj takí, ktorí sa vyhlasujú za nepriateľov Boha. Novinári v televízii napríklad
hovoria, že sa dnes modlime za našich blízkych alebo že
Ján Pavol II. odišiel do domu Otca. Čo sa skrýva za týmito výpoveďami: náboženská vedomosť či vyznanie viery?
Čo teda treba, aby sa hovorilo o Bohu, viere a náboženstve? Či náboženská reč sú len „kostolné“ reči? Je to skutočne rezervované len pre veriacich?

Necháme zatiaľ problém funkcie, akú má plniť náboženský jazyk a zastavíme sa nad prvou časťou definície.
Bajerová jednoznačne spája náboženský jazyk s použitím
jeho kontextu. Podobného názoru sú aj iní autori. Langdon
Gilkey hovorí, že náboženský jazyk netvorí osobný systém slov, ale stanovuje „náboženské použite jazyka, čiže
netypické použite bežných slov a gramatických pravidiel
v nejakej osobitnej «situácii» či skúsenosti v osobitnej oblasti.“4 Ján Andrej Kłoczowski upresňuje, že „náboženský
jazyk používa človek v «náboženskej situácii».“5 Autori

Náboženský jazyk či náboženské jazyky?
Definovať náboženský jazyk nie je ľahké. Na otázku, čo
je náboženský jazyk, odpovedajú filozofi, teológovia, lin-
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1. Pozri článok K. Czarneckiej i M. Nowak Podzielmy się świadectwem. O języku wspolnot religijnych v tom čísle WIĘZI.
2. I. Bajerowa, Szanse języka religijnego w świetle kultury masowej,
w: Z. Adamek (red.), Teologia – Kultura – Wspołczesność, Tarnow 1995,
s. 102.
3. Pozri tiež tam.
4. L. Gilkey, Nazwanie wichru, Warszawa 1976, s. 292.
5. J. A. Kłoczowski, Język, ktorym mowi człowiek religijny, „Znak”
1995 nr 12, s. 5-7.
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týchto definícií sa zhodujú v tom, že náboženský jazyk
využíva poľské zásoby slovíčok, avšak v rovine fonetickej, flexívnej a syntaxnej – aspoň v základe – nevovádza
žiadne zmeny.6
Prijmime teda, že o špecifickosti náboženského jazyka
nesvedčí ani funkcia, ani odlišná slovná zásoba. Nemusí byť modlitbou a nemusí obsahovať slová, ktoré sú všeobecne prijaté ako náboženské. Jediným určujúcim faktorom príslušnosti jazyka danej výpovede v oblasti sacrum má byť „náboženská situácia“, osobitná, lebo je to náboženská, oblasť skúsenosti. Nejednoznačnosť formulácie
„náboženská situácia“ vidia samotní autori tejto definície,
keď ju dali do úvodzoviek. Podobne tak robí Ján WieruszKowalski: „Predsa pod náboženským jazykom rozumieme také jazykové pravidlá, ktoré majú refenciálne spojenie z «náboženstvom». (...) Každý jazyk, ktorý sa vzťahuje
na náboženstvo, náboženské problémy, je «náboženským
jazykom»“.7 Nejasnosť pojmu „náboženský kontext“ stanovuje podstatnú obtiažnosť definície. Citovaní autori hovoria o náboženskom živote, náboženskej situácii, o skúsenosti v náboženskej oblasti, a tiež širšie – o referenciálnom spojení s náboženstvom či o náboženských problémoch. Výsledkom toho je, že pod náboženským jazykom
možno označiť každý jazyk, ktorý sa vzťahuje na náboženstvo: tak ten, ktorý používame vo vnútri náboženstva,
ako aj ten, ktorý používame pri vonkajšom opísaní samotného fenoménu náboženstva.
Takéto chápanie otázky je však vzdialené od precíznosti. Medzi „náboženským životom“, „náboženskou situáciou“ a „náboženským problémom“ existujú veľké rozdiely. Náboženský život sa týka presne veriacich ľudí, v náboženskej situácii sa môže nájsť každý, a náboženskými
problémami sa predsa môže zaoberať dokonca aj ateista.
Používajú náboženský jazyk všetci s tým istým vzťahom
k tomu, čo je náboženské? Pojem náboženského jazyka sa
dožaduje preto ďalších spresnení a možných delení. Podľa Bajerovej:
(...) v užšom slova zmysle náboženský jazyk je rituálny
jazyk (v kresťanskom označení – liturgický), jazyk osobných modlitieb, textov považovaných za „sväté“, jazyk katechézy a kázní, a tiež jazyk, ktorý sa priamo týka vecí ná6. Pozri M. Nowak, Świadectwo religijne. Gatunek – język – styl,
Lublin 2005, s. 85. Jazykoznalci opisujú však príklady štylistickej a gramatickej odlišnosti náboženského jazyky (zvlášť cirkevného), ako hypersprávnosť fonetickú, syntax s rozhodnutím na konci vety, neprirodzenosť intonácie, tzv. „kazateľský tón“. Nie je to nový jav. J. J. Russeau vo svojich „Vyznaniach“ opisoval „natiahnutú výslovnosť rehoľných
sestier“, zase nemeckí pietisti z 18. storočia hovorili podobne stonajúcim, či tiež vzachajúcim. Pozri P. Burke, Języki i społeczności w Europie wczesnonowożytnej, Krakow 2009, s. 54-55.
7. J. Wierusz-Kowalski, Semantyczna i pozasemantyczna funkcja języka sakralnego, w: Studia z historii semiotyki, Wrocław 1971, cyt. za:
M. Nowak, Uwspołcześnianie języka religijnego, w: Z. Leszczyński
(red.), Czterechsetlecie Unii Brzeskiej. Zagadnienia języka religijnego,
Lublin 1998, s. 169.

Andrzej Draguła

boženského života spoločenstva. (...) V širšom slova zmysle zahŕňa rôzne metanáboženské texty, ako dejiny náboženstva, psychológia náboženstva, rôzne časti religionistiky. Váhať možno pri tom, kde umiestniť jazyk náboženskej krásnej literatúry a jazyk teológie. Pri obidvoch som
naklonená umiestniť ich do okruhu v širšom slova zmysle, pretože jazyk náboženskej krásnej literatúry patrí tiež
v celosti k umeleckému jazyku, a teologický jazyk – k vedeckému jazyku. Obidva teda ležia v „spoločných“, pohraničných oblastiach, kde sa už „nábožnosť“ nanáša na
iné vlastnosti.8
Ako vidieť, rozdiel je pre samotnú autorku nejasný, keďže napr. teologický jazyk navrhuje umiestniť do kontinua
medzi dvomi odlišnými druhmi náboženského jazyka: rituálnym jazykom a metanáboženským jazykom. Ten prvý
by sa mohol nazvať tiež jazykom viery. Obidve označenia:
jazyk rituálny a jazyk viery hovoria však o niečom inom.
Jazyk rituálny je ten, ktorý používame v široko chápanom
rituáli či celebrácii. Je to jazyk, ktorý je „súčasťou náboženských úkonov, ako napr. liturgia či modlitba.“9 Zatiaľ
čo jazyk viery je ten, ktorým podmet vyjadruje svoju vieru v Boha. Stotožnenie obidvoch pojmov zo sebou je možné len pri predpoklade, že v rituáli sa zúčastňujú (výlučne) veriaci ľudia. Odtiaľ pochádza návrh Richarda Pankiewicza, aby sa náboženský jazyk v užšom slova zmysle
nazval „spôsob komunikácie, ktorý veriaci človek (zdôr.
A. D.) používa v náboženskej situácii“,10 a to je predsa
podstatné zúženie vo vzťahu k predchádzajúcim definíciám, kde bol náboženský jazyk podmienený jedine náboženským kontextom „vo svojom základnom význame je
predovšetkým jazykom zbožnosti“.11 Alebo tu nemáme do
činenia s príliš vzdialenou redukciou? A čo s jazykom teológie, ktorý Bajerová umiestnila v spoločných oblastiach
pre rituálny a metanáboženský jazyk? Čo s obyčajným,
ľudským rozhovorom o Bohu? Čo s náboženskou žurnalistikou, ktorá sa robí predsa nielen z pozície viery, ale tiež
nie vždy z ľahostajného odstupu?
Ponúkneme ešte jeho delenie. Podľa Tadeusza Karkosza
sa vo vzťahu k náboženskému jazyku má vykonať rozdelenie na tzv. jazyk predmetový, popisný, ktorým hovoríme
o Bohu, a predmetový jazyk (expresívny, dialogálny), ktorý používame pri komunikácii s Bohom – sa nám dovoľuje vypovedať voči Bohu, vyjadrovať našu vieru. Teologický jazyk sa podľa Karkosza umiestňuje na hranici obidvoch typov náboženského jazyka a je podmetovo – predmetovým jazykom.12
8. J. Bajerowa, Swoistość języka religijnego i niektore problemy jego
skuteczności, „Łodzkie Studia Teologiczne” 1994 nr 3, s. 12.
9. R. Pankiewicz, Sztuka rozmawiania z Bogiem. Modlitwa a teoria
komunikacji, Krakow 2009, s. 106
10. Tiež tam, s. 107.
11. Tiež tam.
12. Pozri T. Karkosz, Język teologiczny: jak mowić dziś o Bogu, w: S.
Mikołajczak, T. Węcławski, Język religijny dawniej i dziś, Poznań 2004,
s. 417-420.
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Berúc do úvahy navrhnuté rozlíšenia a nutné modifikácie, navrhujem nasledujúcu klasifikáciu: náboženský jazyk by sa delil na metanáboženský jazyk (predmetový jazyk o náboženstve vlastný neteologickým vedám) a jazyk
viery (jazyk vnútronáboženskej komunikácie), ktorý by sa
ďalej delil na podmetový jazyk – k Bohu (modlitba, rituál, liturgia) a predmetový jazyk – o Bohu (teológia). Zároveň však treba upozorniť, že vyznačené oblasti sú nejasné
a veľmi často sa stretávame s krížením a používaním jednotlivých zmien náboženského jazyka: napr. kazateľský
jazyk je podľa mňa podmetovo – predmetový jazyk viery.
Teológia či teológie?
Vec je iba zdanlivo jasná. Vezmime si napríklad jazyk
teológie. Najjednoduchšia definícia je etymologické „slovo o Bohu“ či tiež „hovorenie o Bohu“ (gr. theos – boh,
logos – slovo). Samozrejme, že to hovorenie je vystavené
vedeckej prísnosti, metodológii, a predovšetkým racionalite. Neexistuje teológia bez ratio (rozumu), inak sa stane
fideizmom. Ale či môže jestvovať teológia bez fides? Teológovia na túto otázku odpovedajú negatívne. Teológia je
scientia sui generis – veda špecifického druhu, kde fides
i ratio – ako zdôraznil Ján Pavol II. vo svojej encyklike –
si nekonkurujú ale sú navzájom komplementárne.13 Teológia je veda, ale predsa iná než ostatné vedy, lebo – ako
to formuluje Juraj Szymik – „používa ako žiadna z nich
z viery nezmazateľne a konštitutívne spolutvoriacu teologickú metodológiu.“14 Szymik tu cituje Gerharda Ludvika
Müllera, podľa ktorého „teológia má preto vlastne vedecký charakter, že jej predmetom nie je nejaký čisto predmetový katalóg, ale angažovaný a provokujúci osobný vzťah.“15 Povedané inými slovami, teológia to nie je – úplne
ináč než v prípade iných vied – nestranné hovorenie, ale
práve naopak – angažované hovorenie, vojdenie do vzťahu s poznávaným predmetom. Teológia vylučuje ľahostajnosť. Ak sa má robiť, tak len s vášňou.
O aký vzťah tu ide? Szymik odpovedá: „Samozrejme –
s Ježišom Kristom. A nejde tu o iracionalitu, o citovosť či
o lacný pietizmus. Ide tu reálne – lebo je to premieňajúce
život – stretnutie.“16 A odtiaľ nie je už ďaleko k tvrdeniu,
aby sa pestovala teológia, treba milovať Boha, lebo predsa láska je najplnším osobným vzťahom. A čo s popieraním lásky? Čo s nenávisťou? Či nie je angažovaným vzťa-

13.
s. 12.
14.
15.
16.
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Pozri J. Szymik, Teologia w krainie pepsi-coli, Warszawa 1999,
Tiež tam.
Cit za: tiež tam, s. 19.
Tiež tam, s. 19.
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hom? A ešte jedna otázka: či z perspektívy nášho vzťahu
k Bohu možno nenávisť stotožňovať s nevierou? Tvrdenie z Listu sv. Jakuba, že „aj diabli veria, a trasú sa!“ (Jak
2,19), je v tomto ohľade veľavravné. Aby sa Boh odmietol,
poprel a možno aj znenávidel, je potrebné najskôr v nejakej oblasti v neho uveriť. Je potrebné mať nejakú jeho víziu, vidieť tvar, predpokladať jeho jestvovanie, alebo aspoň možnosť jestvovania.
Viem, že vstupujem na klzký terén filozofie jazyka, ale
sa mi zdá, že veta „neverím v Boha“ je skôr vypovedaná
v zmysle „verím, že Boh neexistuje“. A je to najčastejšie
opísaný Boh, nejaký Boh, Boh, s ktorého víziou sme bol
konfrontovaní. V základe veci, namiesto „neviery“ stretáme teda vieru so zápornou hodnotou, vieru s odmietnutím, a možno tiež vieru s nenávisťou, ale predsa angažovanú vieru, lenže angažovanú negatívne, vieru a rebours. Takto sa rodí nie negatívna teológia (znamená to totiž úplne niečo iné), ako teológia negácie. Možno to znie
paradoxne, ale veľmi často ona nadobúda konkrétnu – náboženskú – formu. Oriana Fallaci o sebe hovorila, že je
„kresťanskou ateistkou“. Tak chápaný ateizmus nadobúda
vlastné formy: kresťanský, islamský či judaistický, v závislosti od toho, akého Boha odmietneme, akého poprieme, ktorého sa zriekneme. Starovekí kresťania, ktorým
vyčítali ateizmus, priznali, že – samozrejme – sú ateisti, ale „voči všetkým zdanlivým (tu: rímskym) bohom“.17
Zriedkakedy možno stretnúť čistý, filozofický ateizmus
spočívajúci na odmietnutí Boha ako takého, samotnej jeho
myšlienky. Či Nietzsche, Sartre alebo Dawkins nie sú –
v takom vlastne zmysle – teológmi? Možno že namiesto
o teológii by sa malo skôr hovoriť o teológiách: teológii
afirmácie a teológie negácie Boha? Ba viac, obidve teológie budú používať dôkladne ten istý náboženský jazyk,
budú mať ten istý predmet – Boha, hoci videného z odlišných pozícií: afirmácie a negácie, akceptácie a neprijatia,
lásky a nenávisti. Opravdivo ateistická nie je totiž neviera.
Opravdivo ateistická je ľahostajnosť.
Jazyk viery, jazyk rúhania
Táto koncepcia má však jednu podstatnú ťažkosť. Vyššie som napísal, že teológia je príkladom predmetovo –
podmetového náboženského jazyka. Teológia nie je len
„hovorenie o Bohu“, musí tiež – ako napísal Alfonz Nossol – „viesť stále k hovoreniu s Bohom a k Bohu“.18 Ináč
povedané, teológia nie je len „ľudský rozhovor o Bohu“,
ale taký „(roz)hovor o Bohu, v ktorom sa zúčastňuje sa17. Św. Justyn, Apologia prima, 6, 1, Migne, PC VI.
18. Cit. za: J. Szymik, dz. cyt., s. 20.
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motný Boh“.19 Boh tu nie je len predmetom nášho hovorenia, ale je tiež jeho podmetom. Je nielen tým, o ktorom
hovoríme, ale sám je tiež hovoriacim. Vlastne by sa malo
povedať, že Boh nie je iba „tiež“ hovoriacim, ale „predovšetkým“ on je hovoriacim, bez jeho reči by nebola teológia, ale len viac menej objektívna religionistika, v najlepšom prípade – nejaká prirodzená teológia.
To, že Boh „hovorí“ v teologickom diškurze, sa nám zdá
samozrejmé. Ale či tým istým spôsobom Boh „má účasť“
v teológii negácie? Či v teológii negácie Boh nie je? Szymik píše, že „každé «hovorenie o Bohu» je už nejaká teológia v širokom slova zmysle.“20 To tvrdenie má vzdialené
dôsledky pre odpoveď na našu otázku. Či to „každé“ nepredpokladá, že nejestvujú výnimky? Možno nie „každé“
hovorenie o Bohu je už nejakou teológiou, ale len „každé
angažované“ hovorenie o Bohu, a možno len „každé pozitívne angažované“ hovorenie o Bohu? Ak za pravdivú
uznáme prvú variantu, tak vtedy skutočne každé ľudské
slovo o Bohu, bez ohľadu na stav (ne)viery hovoriaceho,
bude už nejakou teológiou a jazyk toho hovorenia sa stane
náboženským jazykom. Prijatie druhej varianty zúži právo k pestovaniu teológie, a skrze to tiež k používaniu náboženského jazyka len k tým, ktorí – v perspektíve viery –
neostanú ľahostajní. Tretia varianta – najužšia – káže tvrdiť, že pestovať teológiu môžu len veriaci a milujúci, a len
tí používajú jazyk opravdivo náboženský. A nie preto, že
vypovedajú tieto slová uznané za posvätné, sväté, vyhradené pre náboženstvo, ale preto, že slová, ktoré používajú (akékoľvek by boli: archaické, hovorové či vzaté z teologického žargónu), vyjadrujú ich osobný vzťah k tomu,
o ktorom sa hovorí.
Pri základoch teológie a náboženského jazyka leží predpoklad, že „nadprirodzená skutočnosť Boha je vo všeobecnosti jazykom vyjadriteľná, že je to vo všeobecnosti hovorenie o ňom ľudskými slovami, že Boh fakticky «vstupuje do jazyka» – ako píše Szymik.21 Zhrňme:
ak (ne)viera hovoriaceho je vstupnou podmienkou pre ten
„vstup Boha do jazyka“, tak náboženský jazyk a teológia
sú dostupné len niektorým – pre veriacich: na áno a na nie.
Ak však Boh „vstupuje do jazyka“ bezpodmienečne, tak
skutočne náboženským jazykom môže byť každé „hovorenie o Bohu“, bez súčasnej nutnosti „hovorenia k Bohu“.
V tomto kontexte sa pozrime ešte jednému – špecifickému – prípadu náboženského jazyka. Ide o vyslovovanie Božieho mena. Sú tú charakteristické dva fakty. Prvý je sta19. Tiež tam, s. 25.
20. Tiež tam, s. 22.
21. Tiež tam.
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rozákonný zákaz vyslovovania Božieho mena (Ex 20,17),
druhý je takzvaná Ježišova modlitba. Pre nás, súčasníkov,
vyslovovanie niečieho mena je niečo každodenné a bežné.
V biblickom svete sa však pripisoval menu veľký význam.
V Biblii meno hovorí, kto je osoba, ktorá ho nosí, opisuje úlohu, akú tá osoba odohráva alebo má odohrať (napr.
povolanie). Božie meno zapisované v tetragrame JHVH
označovalo jeho božskú podstatu: „Som, ktorý som“ (Ex
3,14). Podobne meno Božieho Syna – Ježiš (hebr. Jehošua)
vyjadrovalo podstatu jeho poslania: „Boh je spása“ (Mt
1,21). Meno v Biblii teda sprítomňuje samotnú osobu, ktorá meno nosí, a jej dôstojnosť označuje v takom stupni, že
tá osoba žije akosi v svojom mene a s ním sa stotožňuje.
Preto, keď sa vyslovuje meno Boh, on sám sa akosi sprítomňuje, stoji pred tým, kto ho vyslovuje.22 Znalosť správneho spôsobu vyslovenia Božieho mena bola vymedzená
vyšším kňazom slúžiacim v jeruzalemskej svätyni, preto, aby len veľkňaz ho mohol raz v roku vokalizovať – vysloviť meno počas sviatku Jom Kippur. Všeobecná neznalosť Božieho mena mala predísť jeho zneužívaniu v magických činnostiach spojených s poverou či pri krivej prísahe, jednoducho povedané – „na márne veci“.
Zmysel Ježišovej modlitby sa opiera na tom istom mechanizme. Teologickým základom sú slová samotného
Ježiša: „kde sú dvaja alebo traja zhromaždení v mojom
mene, tam som ja medzi nimi.“ (Mt 18,20) Viacnásobné
vyslovovanie mena Ježiša Krista spôsobuje, že sám Ježiš
sa modlí s modliacim. Nejde však o obyčajné mechanické
opakovanie. Ako zdôrazňujú mystici v Cirkvi, podmienkou účinnosti takejto modlitby je zameranie sa na Božiu
prítomnosť, vzývanie Ducha Svätého a postoj plný lásky
adorácie, povedané jedným slovom – viera. V obidvoch
prípadoch – v starozákonnom zákaze a novozákonnom
povzbudení – ide o to isté: o privolávajúcu reč, o jazyk,
ktorý robí Boha prítomným.
Na záver tejto nite o prítomnosti Boha cez meno len dodajme, že na tom istom mechanizme sa opiera rúhanie
i preklínanie. Ako zdôrazňuje Nancy Huston, aby rúhanie ostalo živé a účinné, použité v ňom posvätné výrazy –
v tom čo je najdôležitejšie: meno Boha – vo vedomí toho,
kto ich používa sa nemôžu odtrhnúť od ich prvotného významu, ktorý funguje len v oblasti viery. Ináč povedané –
najskôr treba veriť, aby sa mohlo rúhať.23

22. Pozri M. Kiedzik, Orędzie Dekalogu, w: W. Chrostowski (red.),
Słowo Twoje jest prawdą, Warszawa 2000, s. 176-179.
23. Pozri N. Huston, Dire et interdire. Elements de jurologie, Paris
2002, s. 39.
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Konfesijný a misijný charakter
Všetko, čo som vyššie napísal vo vzťahu k náboženskému jazyku, sa týka de facto jeho stredu, ktorým je jazyk
viery. Opravdivo náboženským jazykom je totiž len ten,
ktorý nie je vypovedaný s ľahostajným úmyslom. Výpoveď formulovanú týmto jazykom nazvime diškurzom viery. Poviem s Marzenou Makuchowskou, že „o «nábožnosti» textu svedčí nielen jednoduchý fakt prítomnosti istých
lexém (...), koľko je v obsahujúcich vetách presvedčenie
o realite jestvovania Boha a vzťahu medzi ním a človekom.“24 Ľahostajnosť a neangažovanosť postupne pretvárajú diškurz viery na bežný náboženský diškurz, a nasledovne na metanáboženský diškurz. Slová nadobúdajú stále viac objektívnych významov, a vzťah k Bohu podlieha
odstupu. V náboženskom diškurze25 sa stále hovorí o Božích veciach, ale prestanú byť vecami hovoriaceho – „vec
Ježiša Krista“ (pozri Sk 10,38) nie je už vecou hovoriaceho. Ona sa ho už netýka, prinajmenšom jeho uhlu pohľadu. Ešte ďalej od centra sa bude nachádzať metanáboženský diškurz, ktorého predmetom nebude už Boh, ale samotný spoločenský fakt náboženstva, vedecky opisované
dôsledky viery v Boha.
Použime ešte jeden lingvistický nástroj. Odvolajme sa
na klasickú koncepciu funkcie jazyka. Pre opísanie náboženského jazyka sa ako podstatné zdajú dve funkcie: expresívna a impresívna. Tá prvá (expresívna) slúži na vyjadrovanie stavov a emócií hovoriaceho, prezrádza tým
vzťah hovoriaceho k tomu, čo hovorí a o čom (o kom) hovorí. Tá druhá (impresívna) spočíva na ovplyvňovaní prijímateľa, aby sa podujal na vykonanie požadovaných činností, k zmene postojov a presvedčení. V náboženskom jazyku sa obidve tieto funkcie môžu sformulovať v dvoch
jazykových rámcoch: „verím“ – pre expresívnu funkciu
a „chcem, aby si veril“ – pre impresívnu funkciu. V negatívnej verzii tieto jazykové rámce zneli nasledovne: „verím, že nie“ a „chcem, aby si veril, že nie“. Obidva tieto
aspekty náboženského jazyka by som nazval – adekvátne k funkcii – konfesijnosť (expresívna funkcia, prvok vyznávača) a misijnosť (funkcia impresívna, prvok presvedčovací). Konfesijnosť náboženského jazyka je stupeň angažovania hovoriaceho vo vzťahu k Bohu, čiže posledný
predmet, vlastne spolupredmet jazyka. Je to (ne)viera, ktorá sa vyjadruje v jazyku. Dokonca misijnosť jazyka je túžba, aby sa tiež iní delili (ne)vierou hovoriaceho. Prijal som
tu zápis „(ne)viera“, keďže konfesijné a misijné môže byť
nielen náboženstvo, ale konfesijný a misijný môže byť tiež
ateizmus, ktorý naberá stále viac náboženských čŕt.26 Čím
je menej konfesijnosti a misijnosti v jazyku, čím je menej
viery a ochoty deliť sa s vierou v hovoriacom, tým ďalej
24. M. Makuchowska, Język religijny względem pozostałych odmian
polszczyzny, w : Z. Adamek, S. Koziara, Od Biblii Wujka do wspołczesnego języka religijnego, Tarnow 1999, s. 189.
25. Diškurz - rozhovor, debata, diskusia
26. Pozri T. Halik, Chrześcijaństwo i laickość: dialektyka i dialog,
WIĘŹ 2010 nr 11-12, s. 6.
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je od centra – od jazyka a diškurzu o viere a tým bližšie
je k jazyku a náboženského diškurzu, a nasledovne – k jazyku a diškurzu metanáboženského, v ktorých expresia
a impresia, vyznanie a presvedčovanie budú stále viac zanikať.
Nakoniec sa vráťme k novinárom, žurnalistom, televíznym spravodajcom, textárom, hudobníkom a umelcom
– všetkých, ktorým sa stáva, že hovoria, spievajú či píšu
o Bohu a jeho veciach. Keď ich počúvame, chceli by sme
vedieť, ako ďaleko sa nachádzajú od tohto jadra, ktorým
je jazyk viery. Možno, že ich hovorenie o Bohu vyrastá
vlastne odtiaľ? Nemáme objektívne parametre, aby sme
odpovedali na túto otázku. Rozhodujúci totiž nebude ani
kontext vyslovenia (náboženský – nenáboženský), ani tiež
použitý slovník, ale viera či neviera hovoriaceho. To ona
dá slovám náboženský význam a teologické bremeno. Jednému bude kázať, aby hovoril archaicky, druhému – ľudovo. Nie je totiž najdôležitejšie, aké slová sa použijú. Najdôležitejší je úmysel, s akým sú vypovedané. Najdôležitejšie
je to, „čo mal autor na mysli“, vlastne – v srdci.
Originál textu:
http://www.laboratorium.wiez.pl/raporty.php?jezyk_wiary_i_niewiary
Preklad: Mgr. Rastislav Dluhý

Štúdie

Monika Golianová, FMA

Boh sa ujíma svojho ľudu:
Zmluva s Noemom, Abrahámom
a Mojžišom
God Undertakes His People: the Covenant with Noah, Abraham and Moses
Experts consider the topic of the covenant as fundamental in biblical theology. God’s covenant with his people expresses His love, patience and mercy. The article deals with three covenants, which are characterized by certain
specific features and ever increasing degrees of human involvement in the contractual relationship. This fact is
observable, for example, in the expression of the sign of the covenant or mode of the covenant making, as well as
liabilities taken. Elements of ancient vassal treaties of the Middle East can be seen within these covenants, such as
characteristics of the Sinai contract; however, unique specific obligations and the alliance of Israel with God the
Liberator exceeds any prior vassal contracts of the ancient Middle East.

Náčrt problému
Téma zmluvy je prítomná v Biblii ako červená niť, ktorá
pretkáva celé dejiny spásy. Možno v nich čítať lásku Boha
k človeku, riskujúcu, nezištnú, presahujúcu ľudské myslenie a spôsoby, lásku, ktorá dáva všetko a často nežiada
nič, inokedy však požadujúcu všetko, čo je v silách človeka. Láska v Biblii vyjadrená kategóriou zmluvy nesie pečať večnosti, stálosti, nezrušiteľnosti, stojí na nej vzťah
Boha a jeho stvorenia a je jasne prítomná už v prvých knihách Biblie. Zmluva teda v sebe zahŕňa nezištný Boží dar,
ale i záväzok, ktorý smeruje k odpovedi a k plnej realizácii prijatého daru. Zmluva Boha s Noemom, Abrahámom
a Mojžišom patria medzi najstaršie zmluvy Boha so svojím ľudom a predstavujú istý model pre ostatné zmluvy,
ktoré sa uvádzajú v Biblii, napr. zmluva s Finesom (porov.
Nm 25,12-13), Dávidom (porov. 2Sam 7,1-17), Jeremiášova
nová zmluva (porov. Jer 31,31-34). Samotné kresťanstvo
vychádza z konceptu zmluvy, keď Ježiš pri poslednej večeri hovorí o kalichu novej zmluvy (Lk 22,20)
V dnešnej kultúre provizórnosti sa v chápaní súčasného človeka stráca koncept zmluvy ako vyjadrenie trvalého, dokonca večného vzťahu ideu reálnosti a aktuálnosti,
čo je vo veľkej miere zrejmé aj z postoja voči záväzkom
prebratých v manželskom, rehoľnom a kňazskom živote. Návrat k téme zmluvy môže byť preto vhodným podnetom zamyslieť sa nad životnými záväzkami, ktoré človek na seba prijíma a ktoré je potrebné chápať a prežívať
ako pokračovanie tej „brázdy zmluvy,“ ktorú kedysi vyoral pre človeka sám Boh so svojou otcovskou láskou, a to
ako prvý.

Zmluvy na antickom Blízkom východe
a v Starom zákone
V Starom zákone môžeme nájsť niekoľko spôsobov vyjadrenia zmluvy Boha s človekom. Termín zmluva (hebr.
berít) môžeme nájsť v hebrejskej Biblii 287 krát1 a to vždy
iba v jednotnom čísle. Etymológia slova nie je jednoznačná, odborníci doteraz predložili niekoľko možných hypotéz pôvodu tohto slova. Mosé Weinfeld ako najhodnovernejšiu uvádza teóriu, ktorá vysvetľuje pôvod slova z akkadského výrazu biritu, čo znamená „zopnúť“, „zovrieť“.
Toto slovo podľa neho implikuje predovšetkým pojem záväzku, požiadavky, povinnosti.2 V kontexte opisu uzatvorenia zmluvy sa najčastejšie používa sloveso karat, ktoré poukazuje na rítus uzavretia zmluvy, ale aj iné termíny, ktoré vystihujú charakter zmluvy ako daru, napríklad
natan (dať), higid (prehlásiť), nišba (prisľúbiť, prisahať).3
Grécki prekladatelia hebrejskej Biblie 267 ráz4 v LXX
preložili pojem berít výrazom diathēkē, čo znamená testament; závet, posledná vôľa; zmluva, dohoda, nariadenie.
Termín diathēkē v LXX iba vo výnimočných prípadoch

1. Porov. RAVASI, G.: Il Libro della Genesi (12-50). Roma : Città Nuova Editrice, 2001, s. 69.
2. Porov. WEINFELD, M.: Berît. In Theological Dictionary of the
Old Testament 2. Michigan : Wm.B.Eerdmans, 1974, s. 253-265.
3. Porov. FENSHAM, F.C.: Smlouva, smluvní společenství. In Nový
biblický slovník. (ed. DOUGLAS, J. D.: a kol.) Praha : Návrat domů,
2009, s. 941.
4. Porov. GUHRT, J.: Alleanza. In Dizionario dei concetti biblici del
Nuovo Testamento. (ed. COENEN, L., BEYREUTHER, E., BIETENHARD, H.) Bologna : Edizioni Dehoniane, 1991, s. 66.
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prekladá iné slovo ako berít, napr. v Ex 27,21 alebo v Joz
4,16 slovo svedectvo.5 Termín diathēkē v gréčtine lepšie
vystihuje skutočnosť, že vzťah Boha k svojmu ľudu nie je
dohodou dvoch rovnocenných strán - (synthēkē), ale asymetrickým, nerovnocenným vzťahom, ktorý sa uzatvára
z iniciatívy Boha. Slovo diathēkē je odvodené od slovesa
diatithēmi, čo znamená ustanoviť, nariadiť, určiť, jednať,
vysvetliť. V NZ je slovo použité vo význame rozhodovať,
ustanoviť, odovzdať, ako je to vyjadrené v eschatologickom prísľube u Lk 22,29.6
Na antickom Blízkom východe sa vyskytujú dva hlavné druhy zmlúv: a) zmluva medzi seberovnými zmluvnými partnermi, ktorí sa nazývajú „bratia“. Príkladom takej
zmluvy zo starovekých čias, z obdobia odchodu Izraelitov
z Egypta, je zmluva medzi Chattušilišom III. (1275-1250
pred Kr.) a Ramsesom II. (1279-1213 pred Kr.). V týchto
zmluvách ide najmä o vzájomné uznávanie hraníc a navrátenie otrokov, ktorí ušli. b) Iný typ predstavuje vazalská
zmluva – medzi veľkým kráľom-víťazom a menším kráľom, ktorý sa stával podriadeným vo vzťahu ku kráľovivíťazovi. Najznámejším príkladom tohto typu zmlúv sú
zmluvy asýrskeho panovníka Esarhaddona (681-669 pred
Kr.) s deviatimi médskymi náčelníkmi, ktoré pochádzajú
z roku 672 pred Kr.7
Starý zákon pozná obidva druhy zmlúv. Príkladom
zmluvy medzi rovnými partnermi je zmluva uzavretá kráľom Dávidom s týrskym kráľom Hiramom (2 Sam 5,11; 1
Krn 14,1), ktorú potom rozvíjal a v zmluvnom vzťahu pokračoval Šalamún (porov. 1 Kr 5,15-26). Vazalský charakter má napr. zmluva uzavretá medzi Gabaončanmi a Izraelitmi ( porov. Joz 9,10). SZ opisuje viacero zmlúv s Bohom, ktoré na prvom mieste vyjadrovali vzťah Boha k človeku a vyvolenému národu, ale zároveň kládli aj jasné
podmienky konania.
Zmluva s Noemom
Kontext uzavretia zmluvy s Noemom a všetkým živým
poukazuje na nezištnú Božiu lásku a na Božiu iniciatívu

5. Porov. BEHM, J. Diathēkē. In Theological Dictionary of the New
Testament. Abridged in One Volume. (ed. KITTEL, G., FRIEDRICH,
G.), s. 157.
6. Porov. BEHM, J.: Diatithēmi. In Theological Dictionary of the New
Testament. Abridged in One Volume. (ed. KITTEL, G., FRIEDRICH,
G.) Michigan : Wm.B.Eerdmans, 1985, s. 157.
7. Porov. WISEMAN, D. J.: The Vassal-Treaties of Esarhaddon. In
Iraq, 1958, roč. 20, č. 1, s. 3-11. Text zachovalej tabuľky predstavuje najdlhšiu asýrsku zmluvu, ktorá bola uzavretá v starovekom meste
Nimrud.
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zachrániť ľudstvo a celé stvorenie. Trest, ktorý postihol
všetko živé a celú zem, bol primeraný skazenosti ľudstva.
Ale Boh má pripravený plán, ktorý zjaví ešte pred potopou, a ktorého súčasťou je uzavretie zmluvy s Noemom
(porov. Gn 6,18). Práve na tomto mieste sa prvý raz spomína pojem berít vo Svätom písme.
Ako s prvou v poradí sa v SZ stretneme so zmluvou
Boha s Noemom (porov. Gn 9,8-17). Ustanovenie zmluvy Boha s Noemom a so všetkými zvieratami zeme pochádza od autora kňazských spisov. Skutočnosť zmluvy
ako daru je podčiarknutá faktom, že jej uzavretie predchádzalo požehnanie Noema a jeho synov, ktoré sa podobá požehnaniu prvých ľudí na začiatku rozprávaní knihy
Genezis (porov. Gn 1,28). Požehnanie sa vzťahuje na Noeho a na jeho synov, ku ktorým sa Boh obracia prvý raz
v rozprávaní o potope. Boh na tomto mieste znova vymedzuje pokrm pre človeka, ktorý teraz rozširuje na „všetko,
čo sa hýbe a žije“ (Gn 9,3). Človeku bola v Gn 1,28 zverená moc nad svetom živočíchov, mal si podmaniť zem a panovať nad všetkou zverou. Naproti tomu v Gn 9,1.7 nie je
príkaz o podmanení si zeme, ani o panovaní, ale je modifikovaný len na príkaz rozšíriť sa na zemi: „Vy sa však
ploďte a množte sa, rozšírte sa na zemi a naplňte ju!“(Gn
9,7).8 Zdá sa teda, akoby úloha spravovať prírodu a vládnuť nad ňou bola relativizovaná oproti Gn 1,28. Avšak súvislosť Gn 9,1-2 a Gn 1,26-27 (stvorenie človeka na Boží
obraz), poukazuje na to, že morálne implikácie prítomné
v Gn 1, vyplývajúce zo stvorenia na Boží obraz, ostávajú
stále v platnosti.
V tomto požehnaní je ustanovený aj nový vzťah medzi
človekom a zvieraťom po potope. Je dovolené zabiť, ale
len toľko, koľko slúži človeku za pokrm. V slovách požehnania je prvýkrát v Písme ukrytý zákon odplaty (lex talionis), podľa ktorého má byť trest rovnako veľký ako prečin (porov. Gn 9,6). V závere požehnania, v kontexte života a smrti, je zdôraznená rovnaká hodnota a veľkosť každého človeka.9
Toto požehnanie sa vyjadrilo vo forme zmluvy, ktorú už
Boh Noemovi prisľúbil:
„Potom Boh povedal Noemovi i jeho synom, čo boli
s ním: „Ja uzavriem zmluvu s vami a s vaším potomstvom, čo bude po vás, aj s každou živou bytosťou, čo je
s vami: s vtáctvom, s dobytkom a so všetkou zverou, ktorá s vami vyšla z korába, so všetkými zvieratami, čo sú na
8. Porov. PÁPEŽSKÁ BIBLICKÁ KOMISIA: Biblia a morálka, s. 64.
9. Porov. DUBOVSKÝ, P. (ed.): Genezis. Trnava : Dobrá kniha, 2008,
s. 265-266.
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zemi. Áno, uzavriem s vami zmluvu, že už nikdy nezahynie všetko živé vo vodách potopy a že už nikdy nebude potopa, ktorá by spustošila zem“ (Gn 9, 8-11).
Vo verši 9,9 nie je v súvislosti s uzatváraním zmluvy použité sloveso karat, ktoré sa najčastejšie používa na vyjadrenie uzavretia zmluvy, ale sloveso meqim s významom
„zdvíhajúci“, „vztyčujúci“, ktoré v slovnom spojení hineni
meqim et beriti označuje bezprostrednú budúcnosť a teda
slovné spojenie sa dá doslovne preložiť ako „vztýčim, (postavím) svoju zmluvu“.10
Boh uzatvára zmluvu nielen s Noemom a s jeho synmi,
ale „s každou živou bytosťou“, čím je vyjadrená jej univerzálnosť. Vo vymenúvaní zmluvných stránok postupuje
od špecifického ku všeobecnému:11
– s Noemom (porov. Gn 6,18 – prísľub zmluvy)
– s vami – s jeho rodinou (porov. Gn 9,9)
– s vaším potomstvom (porov. Gn 9,9)
– s každou živou bytosťou (porov. Gn 9,10)
– so zemou (porov. Gn 9,13).
Univerzálny charakter zmluvy je zdôraznený aj znamením, ktoré môže vnímať každý, oblúkom (porov. Gn 9,1217) (v hebrejčine slovo qešet označuje dúhu a tiež luk).
Umiestnenie tohto znaku v oblakoch pripomína činnosť
Boha, ktorý stvoril svetlá na nebeskej oblohe, aby boli
znameniami pre dni, roky, sviatky. Tieto znamenia majú
svietiť (porov. Gn 1,15.17) a oddeľovať, kým oblúk má byť
znamením, prostredníctvom ktorého sa má Boh rozpamätať (Gn 9,15). V kontexte starovekého východu luk označuje moc a panovanie nad zlom a je panovníckym nástrojom v božích rukách. Umiestnenie v oblakoch symbolizuje odloženie ničiaceho nástroja (je nasmerovaný smerom
k nebu, nie k zemi). Pri uzatváraní zmluvy je vyjadrený jej
trvalý charakter, zmluva je večná, berit olam.12
Zmluva s Noemom má unilaterálny charakter, zo strany človeka nie sú očakávané nejaké záväzky. Je to iba Boh,
ktorý sa zaväzuje. Nejestvuje ani zmluvný akt, k uzatvoreniu zmluvy dochádza na základe zachovania príkazu,
ktorý je adresovaný zo strany Boha.13

10. Porov. DUBOVSKÝ, P. (ed.): Genezis, s. 266.
11. Porov. KOLARCIK, M.: Zmluvy v Starom zákone. Bratislava :
Aloisianum, 1996, s. 141-142.
12. Porov. DUBOVSKÝ, P. (ed.): Genezis, s. 267-268.
13. Porov. DUBOVSKÝ, P. (ed.): Genezis, s. 253.
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Zmluva s Abrahámom
Udalosť o zmluve s Abrahámom v 15. kapitole knihy
Genezis pochádza z jahvistického prameňa, podobne ako
v kapitole 18. Obe majú rozprávací ráz a kňazský autor
z nich tvorí v kapitole 17 komplexnú teologickú jednotku.14 Udalosť opísaná v Gn 12 o odchode Abraháma od
svojho príbuzenstva, spojená s prísľubom krajiny, potomstva – veľkého národa a požehnania, už v sebe obsahuje
anticipáciu zmluvného záväzku a tvorí kontext pre zmluvu.15
Znakom zmluvy s Abrahámom je obriezka, podobne ako
oblúk v oblakoch (dúha) je znakom zmluvy s Noemom.
Je tu však rozdiel v tom, že obriezka závisí od rozhodnutia človeka, kým znak dúhy závisel úplne od Božieho rozhodnutia. Zmluva s Abrahámom v Gn 15 má unilaterálny charakter, nespomínajú sa povinnosti na oboch zmluvných stranách. Tento unilaterálny charakter sa odzrkadľuje v slávnostnom ríte, ktorý predchádza Božie prehlásenie. Osoba, ktorá prechádza pomedzi rozpoltené zabité
zvieratá, zvoláva na seba podobný osud v prípade, že nedodrží svoje záväzky (porov. Jer 34,18-20). Ak by sa jednalo o zmluvu s obojstrannými záväzkami, obe zmluvné
strany by museli mať účasť na ríte, avšak v tomto prípade
prechádza pomedzi zvieratá iba Pán, predstavený dymiacou pecou a horiacou fakľou (porov. Gn 15,17).16 Zmluva
s Abrahámom sa tak javí ako dar, ktorý sa rodí zo slobodnej a nezištnej Božej iniciatívy. Táto zmluva nebude nikdy
zrušená, pretože nie je to krehký a nestály človek, ktorý
sa zaväzuje, ale Boh, ktorý je verný v najväčšej miere.17
Zmluva uzavretá s Abrahámom má tri dôsledky: 18
1. Prisľúbenie, ktoré sa vzťahuje na zem (Gn 15, 18; 17,
8; 28, 15) a na potomstvo, ktoré bolo prisľúbené aj Izákovi a Jakubovi (porov. Gn 17,15-19; 26,24; 28,14). Prisľúbená zem a potomstvo sú horizonty, ku ktorým má Abrahám kráčať, nakoľko sú ešte vzdialené a predpokladajú
postoj viery.19 Tieto prisľúbenia sú nepodmienené a tým
sa líšia od sinajskej zmluvy, ktorá má výrazne zaväzujúci charakter.

14. Porov. KOLARCIK, M.: Zmluvy v Starom zákone, s. 142.
15. Porov. KOLARCIK, M.: Zmluvy v Starom zákone, s. 142.
16. Porov. PÁPEŽSKÁ BIBLICKÁ KOMISIA: Židovský ľud a jeho
Sväté písma v kresťanskej Biblii. Košice : Teologická fakulta Katolíckej
univerzity v Ružomberku, 2006, s. 55.
17. Porov. RAVASI, G.: Il Libro della Genesi (12-50), s. 54.
18. Porov. PÁPEŽSKÁ BIBLICKÁ KOMISIA: Biblia a morálka, s.
65.
19. Porov. RAVASI, G.: Il Libro della Genesi (12-50), s. 54.
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2. Zodpovednosť. Abrahám dostáva požehnanie, ktoré
sa nevzťahuje len na neho, ale aj na jeho potomstvo a na
všetky národy zeme, ktoré majú byť v ňom požehnané
(porov. Gn 18, 18). Abrahám sa má stať prostredníkom pre
iné národy, aby aj oni boli požehnané, teda s darom zmluvy sa mu zároveň dostáva aj poslanie. Ihneď po tomto požehnaní nasleduje prosba za Sodomu a Gomoru, čo odzrkadľuje začiatok uskutočňovania tohto poslania.20
3. Zákon. Abrahám má privádzať svojich synov a svoj
dom k zachovávaniu zákona. V tom spočíva aj jeho úloha v zmluve: „On prikáže svojim synom a svojmu domu
po sebe zachovávať Pánovu cestu, konať podľa spravodlivosti a práva“ (Gn 18, 19).21 Boh predkladá Abrahámovi
povinnosť morálnej dokonalosti: „Ja som všemohúci Boh,
chodievaj predo mnou a buď dokonalý“ (Gn 17,1). Týmito
slovami od neho vyžaduje úplnú a bezvýhradnú závislosť
vo vzťahu k nemu a vytvára sa večné spojenie medzi Bohom a Abrahámom, zahŕňajúc jeho potomstvo.22
Zmluva s Mojžišom a Izraelským národom
Zmluva uzavretá na Sinaji sa dá prirovnať k vazalským
zmluvám, uzatváraným na antickom Blízkom východe,
pričom Izrael je vazalom, Boh je na mieste vládcu, ktorý je silnejší a podrobuje si menšieho vládcu a jeho ľud,
ale sa aj zaväzuje ho ochraňovať. V konfrontácii so Sinajskou zmluvou boli najviac študované vazalské zmluvy Chetitov, z druhého tisícročia pred Kr., ktoré v porovnaní s ňou vykazujú najväčšie podobnosti. Táto zmluva
však obsahuje i mnohé odlišnosti oproti spomínaným vazalským zmluvám antického Blízkeho východu, podobne
ako sa Boh Izraela odlišuje od vládcov – podrobovateľov.
Uzavretie zmluvy na Sinaji opisuje kniha Exodus spolu s prípravami v šiestich kapitolách perikopy teofánie (Ex
19,1-24,18), ktoré sa nachádzajú v strede knihy Exodus.
Do tohto kontextu je včlenené aj vyhlásenie Zákona Izraela počnúc magnou chartou, „ústavou“ Izraela – Dekalógom. Štruktúru týchto šiestich kapitol možno dobre vyjadriť chiastickým spôsobom:23

20. Porov. PÁPEŽSKÁ BIBLICKÁ KOMISIA.: Biblia a morálka, s.
65.
21. Porov. PÁPEŽSKÁ BIBLICKÁ KOMISIA: Biblia a morálka, s.
65.
22. Porov. PÁPEŽSKÁ BIBLICKÁ KOMISIA: Židovský ľud a jeho
Sväté písma v kresťanskej Biblii, s. 55.
23. Schému uvádza Victor Hamilton. Porov. HAMILTON, V. P.:
Exodus : An Exegetical Commentary. Grand Rapids : Baker Academic,
2011, s. 298.
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A Narácia: Prisľúbenie zmluvy a jej príprava (Ex 19,1-25)
B Zákony (všeobecné): Dekalóg (Ex 20,1-17)
C Narácia: Bázeň ľudu (Ex 20,18-21)
B´ Zákony (špecifické): Kódex zmluvy (Ex 20,22-23,33)
A´ Narácia: Prijatie zmluvy (Ex 24,1-11)
V schéme uzatvárania sinajskej zmluvy je možné pozorovať podobnosti s antickými zmluvami Blízkeho východu:24
1. Predstavenie kráľa s titulmi. Vo vazalských zmluvách je vždy v úvode predstavený kráľ so svojimi titulmi
a vlastnosťami.
Úvod, ktorým sa predstavuje Boh ako veľký kráľ, je vyjadrený v Ex 20,2 slovami: „Ja som Pán, tvoj Boh“.
2. História. V chetitských zmluvách je na tomto mieste
pripomienka vzťahu dvoch strán vstupujúcich do zmluvy
ešte pred jej uzatvorením.
Vo verši 20,2 nachádzame historický prológ, ktorý
synteticky vyjadruje skúsenosť života Izraela v otroctve
Egypta a zakladajúcu udalosť Izraelského národa, ktorou
je odchod z Egypta: „ktorý ťa vyviedol z egyptskej krajiny, z domu otroctva“ (Ex 20,2). V bezvýchodiskovej situácii útlaku zasahuje Boh, a prostredníctvom Mojžiša vyvádza ľud z Egypta. Tým sa však jeho starostlivosť o vyvolený ľud nekončí, ujíma sa ho ďalej, čoho dôkazom je uzatvorenie zmluvy na Sinaji. Napriek tomu, že celá sinajská
zmluva predstavuje určitú kontinuitu s antickým zákonitosťami myslenia, predsa Boh a historický prológ predstavujú prvky diskontinuity. Historická udalosť, ktorá bola
rozhodujúca pre identifikáciu božstva, je neodlučiteľná od
historickej udalosti uzavretia zmluvy.25
3. Základná požiadavka. Základná požiadavka, ktorej sa má vazalská strana podriadiť, sa týkala usporiadania hraníc, vojenskej pomoci a iných základných bodov
podriadenosti vazalskej strany.26

24. Schéma uzatvárania chetitských vazalských zmlúv nie je rovnaká u všetkých autorov, predstavujeme schému ako ju uvádza Vanhoye
a konfrontujeme ju so schémou navrhnutou McCarthym. Porov. VANHOYE, A. La Nuova Alleanza nel Nuovo Testamento. Roma : Editrice
Pontificio Istituto Biblico, 1995, s. 7-8. McCarthy vo vazalských zmluvách nerozlišuje od seba bod č. 3 a 4. Porov. McCARTHY, D.: Treaty
and Covenant. Romae : Pontificio Instituto Biblico, 1981, s. 51-52.
25. Porov. MENDENHALL, G. E., HERION, G. A.: Covenant. In
Anchor Bible dictionary. Volume I. New York : Doubleday, 1992, s.
1183.
26. Porov. VANHOYE, A.: La Nuova Alleanza nel Nuovo Testamento, s. 7.
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Základná požiadavka výhradnej vernosti Pánovi je vyjadrená príkazom: „Nebudeš mať iných bohov okrem
mňa!“ (Ex 20,3).
4. Špecifické požiadavky. Vo vazalskej zmluve nasleduje výpočet zákazov a príkazov, ktoré podrobnejšie popisujú dôsledky základnej požiadavky v profánnych i posvätných sférach života, ktoré by sme mohli označiť ako
podmienky zmluvy. Sú z oblasti civilného a trestného práva, spoločenskej morálky, usporiadania kultu. Dodržanie týchto podmienok malo byť odpoveďou vazala na prejav blahosklonnosti kráľa, predstavený v historickom úvode. Zmluva a jej obsah sa mali stať súčasťou hodnotového
systému vazalskej krajiny, ktorý sa mal odraziť na úrovni
správania sa ľudu. S týmto zámerom bola zmluva zapísaná na tabuľke a uložená v chráme. Malo byť zabezpečené
jej verejné čítanie.27
Zvláštny prejav priazne Boha voči Izraelitom bolo vyslobodenie z Egypta, spomenuté v historickom úvode. Podmienky zmluvy sú uvedené v Knihe zmluvy, ktorú Mojžiš ľudu prečítal (porov. Ex 24,7), ako to bolo zvykom pri
uzatváraní vazalských zmlúv. Mojžiš potom zapísal všetky požiadavky Boha vzhľadom na ľud a včas ráno usporiadal samotný obrad uzavretia zmluvy. Termín „uzavrieť zmluvu“ je v hebrejčine vyjadrený slovným spojením
„rozťať zmluvu“ kāra berît, čo súvisí s prípravou obetnej
hostiny pri uzatváraní zmlúv na blízkom východe, kedy
obe zmluvné stránky rozťali zviera obetované bohom na
polovicu a spoločne ho zjedli. Mojžiš pod vrchom Sinaj
postavil oltár, ktorý zastupoval Božského partnera zmluvy a dvanásť stél, ktoré predstavovali dvanásť kmeňov Izraela. Potom nasledovala obeta mladých býkov, ktorých
krv Mojžiš rozdelil na polovicu a jednou polovicou pokropil oltár. Vzápätí prečítal Knihu zmluvy, ľud vyhlásil,
že bude zachovávať podmienky zmluvy a Mojžiš pokropil druhou polovicou krvi i ľud (porov. Ex 24,5-6). Tento
obrad mal pre Izrael veľký význam, pretože ním sa vyjadrovala príslušnosť Izraela k Pánovi zvláštnym spôsobom,
ľud sa stával zvláštnym vlastníctvom Boha.
5. Svedkovia zmluvy. Pri uzatváraní vazalských zmlúv
je prítomná tretia strana ako svedok. Sú to výlučne božstvá alebo zbožstvené prvky prírody. Za svedka boli volané božstvá oboch zmluvných strán, takže ak vazalská strana porušila zmluvu, bola aj proti vlastným bohom.28 Kni-

27. Porov. MENDENHALL, G. E., HERION, G. A.: Covenant. In
Anchor Bible dictionary. Volume I, s. 1181.
28. Deuteronomistická tradícia pri obnovení zmluvy priamo menuje ako svedkov „nebo a zem,“ keďže v prípade zmluvy s Bohom to nemohli byť božstvá (porov. Dt 4,26; 30,19; 31,28). Porov. DILLARD, B.
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ha Exodus opisuje uzatvorenie zmluvy v rámci teofánie,
ktorá bola sprevádzaná rôznymi prírodnými úkazmi: hrmením, blýskaním, dymom, ohňom, zemetrasením a zvukom rohu (porov. Ex 19, 16-19).
6. Požehnania a kliatby. Táto časť zmluvy opisuje dôsledky poslušnosti a neposlušnosti, ktorými svedkovia
zmluvy odmeňujú alebo trestajú vazala. Keďže svedkovia zmluvy boli nadprirodzené bytosti, aj odmeny a tresty
museli mať charakter, ktorý sa vymyká ľudskej schopnosti kontroly a je plne výsledkom pôsobenia nadprirodzených síl. Oblasti, kedy najmä v tých časoch človek strácal
kontrolu, boli napr. zdravie, úroda, či pokoj pred nepriateľmi.29 V 20. kapitole sa ako požehnanie uvádza milosrdenstvo (porov. Ex 20,6), dlhý život na zemi, darovanej od
Pána (porov. Ex 20,12).
Mojžiš prečítal ľudu Knihu zmluvy, ale bolo treba vyjadriť podmienky Zmluvy syntetickejšou a ľahko zapamätateľnou formou. Boh povolal Mojžiša na vrch spolu s Jozuem (Ex 24,13), ale len Mojžiš smie po 6 dňoch
od výstupu vojsť do oblaku, ktorý zahaľuje Pánovu slávu.
V tejto skutočnosti môžeme pozorovať stvoriteľský rytmus z Gn 1, kedy po 6 dňoch prichádza vrcholné slovo,
označujúce nové stvorenie, nový začiatok v živote Božieho ľudu. Mojžiš dostane pokyny, ktoré sa dotýkajú zhotovenia bohoslužobných predmetov a usporiadania kultu,
avšak krátka správa prináša svedectvo o tom, že Mojžiš
prijal od Pána dve kamenné tabule: „A keď s ním na vrchu
Sinaj dokončil svoj rozhovor, dal Mojžišovi dve kamenné
tabule, popísané Božím prstom“ (Ex 31,18).30
Zmluvy antického Orientu ukladajú vazalskej strane povinnosť raz do roka prísť pred vládcu a odovzdať mu dane
a obnoviť zmluvu. Tiež si vyžadovali prečítanie zmluvy
s cieľom oživiť si prevzaté záväzky.31 Aj táto skutočnosť
je prítomná v Zmluve Boha s Izraelom cez príkaz slávenia sviatkov, kedy sa mal každý muž dostaviť pred Pána:
„Tri razy mi budeš sláviť sviatky! Ale neprídeš predo mňa
s prázdnymi rukami!... Tri razy do roka sa ukáže každý
muž pred Pánom, svojím Bohom!“ (Ex 23,14-15.17). Kamenné tabule, ktoré dostal Mojžiš na vrchu, obsahovali

R., LONGMAN, T.: Úvod do Starého zákona. Praha : Návrat domů,
2003, s. 90.
29. Požehnania a kliatby sú viac opísané v Dt 28. Časť s kliatbami
v Dt je dlhšia a obsahuje viac detailov ako časť s požehnaniami, pretože Izrael už mal za sebou smutnú skúsenosť nevernosti a Božích trestov.
Porov. VANHOYE, A.: La Nuova Alleanza nel Nuovo Testamento, s. 9.
30. Porov. BIČ, M. a kol. Výklady ke Starému zákonu. I. Zákon (Genezis – Deuteronomium). Praha: Kalich, 1991, s. 296.
31. Porov. SCHREINER, J.: I Dieci Comandamenti nella vita del popolo di Dio. Brescia : Editrice Queriniana, 1991, s. 22.
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Desatoro, ktoré syntetickým spôsobom vyjadruje legislatívne predpisy Knihy zmluvy. Odovzdanie dvoch kamenných tabúľ má tiež súvislosť so skutočnosťou vazalských
zmlúv, ktoré boli vyhotovené v dvoch kópiách a uložené
vo svätyniach vládcu i vazala. Pri zmluve medzi Bohom
a Izraelom išlo o tú istú svätyňu, a tak tabule boli uložené
na jednom mieste.32
Sinajská zmluva predstavuje teologický rámec noriem,
ktoré Boh cez Mojžiša zjavuje svojmu ľudu: predovšetkým
v Dekalógu, avšak v knihe Exodus sa ihneď po opise teofánie (Ex 20,18-20) predstavuje zbierka predpisov, týkajúcich sa konkrétneho spoločenského, náboženského a politického života ľudu. Tieto predpisy sú v porovnaní s Dekalógom sekundárne33 a tvoria v knihe Exodus tzv. „Kódex Zmluvy“ (Ex 21,1-23,33).
Napriek tomu, že uzatváranie zmluvy na Sinaji má svoje paralely vo vazalských zmluvách starovekého Blízkeho východu, táto zmluva sa vyznačuje svojou originalitou. Veľkou odlišnosťou Sinajskej zmluvy oproti starovekej vazalskej zmluve je teofánia, ktorá tvorí jej špeciálnu
a podstatnú časť. Ďalším rozdielom je iná forma kliatby
v zmluve zo Sinaja, chetitské zmluvy ich oproti nej majú
výraznejšie. Jediné miesto v Dekalógu, ktoré by sa mohlo
považovať za kliatby, je Ex 20,4-6. Viac sa však na tomto
mieste zdôrazňuje prítomnosť Boha, ktorá vzbudzuje presvedčenie o Božej moci a bázeň pred ním.34 Môžeme sa
pýtať, do akej miery paralela uzatvárania vazalskej politickej zmluvy v staroveku a sinajskej zmluvy odzrkadľuje skutočnosť a či neodporuje faktu Božej inšpirácie biblického textu. Záverečná forma biblického textu je výsledkom viacerých redakčných úprav, a tak presná rekonštrukcia obradu uzatvorenia zmluvy na Sinaji už nie je možná.
Súčasný text je len interpretáciou tohto obradu uzatvárania zmluvy podľa neskorších redaktorov.35 Izrael ako národ nežil izolovane od ostatných národov, aj keď Boh si
ho vyvolil pre špeciálne poslanie. Prichádzal do kontaktu s národmi, ktoré mali svoje zákony a spôsoby spolunažívania na jednom území. Spôsob uzatvárania vazalskej
zmluvy, prevzatý z bežného spoločenského a politického
života, poslúžil biblickým autorom ako model pre opísanie vzťahu Boha k Izraelu a ako zdôvodnenie potreby odpovedať na Božie požiadavky zo strany Izraela. Skutoč32. Porov. KLINE, M.G.: Desatero přikázání. In Nový biblický slovník. (DOUGLAS, J. D. a kol.) Praha : Návrat domů , 2009, s. 159.
33. Porov. SACCHI, A., ROCCHI, S.: La Bibbia. Un percorso di liberazione. Milano : Figlie di San Paolo, 2007, s. 75.
34. Porov. KOLARCIK, M. Zmluvy v Starom zákone. Bratislava :
Aloisianum, Teologický inštitút sv. Alojza Spoločnosti Ježišovej na Slovensku pri Trnavskej univerzite, 1996, s. 51-52.
35. Porov. TIŇO, J. (ed.): Exodus. Trnava : Dobrá kniha, 2013, s. 639.
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nosť, že inšpirovaný text vyjadruje Božie slová ľudskými
jazykmi, ktoré sa pripodobnili ľudskému spôsobu hovorenia (porov. DV 13), sa prejavuje aj v tom, že svätopisec, vedený Duchom Svätým, používa i kategórie z profánnej oblasti, napr. literárne druhy prítomné aj v inej starovekej literatúre alebo rôzne druhy vzťahov medzi ľuďmi používa
ako obraz vzťahu človeka a Boha.
Prísľub novej zmluvy a Ježišova nová zmluva
„Novú zmluvu“ ohlasujú proroci Jeremiáš (porov. Jer
31,31-34) a Ezechiel (porov. Ez 36,26). Jeremiáš spresňuje, že nová zmluva spočíva v pretvorení ľudských sŕdc,
do ktorých Boh vpíše svoj zákon. Ezechiel ohlasuje uzavretie novej, večnej zmluvy mieru, ktorá má byť obnovením sinajskej zmluvy (porov. Ez 16, 60). Tiež poukazuje
na premenu sŕdc, ktorá nastane a dar Ducha (Ez 36,2627). Prorok Izaiáš predpovedá eschatologickú, nezrušiteľnú zmluvu podobnú tej, ktorá bola uzavretá s Noemom (Iz
54,4-10). Zámer uzavrieť túto zmluvu zahŕňa celé ľudstvo
a siaha až na kraj sveta (porov. Iz 49,6). Odborníci sa domnievajú, že výraz „nová zmluva“ v NZ má svoj pôvod
práve v týchto prorockých textoch SZ.
Ježiš sám o sebe hovorí, že zákon neprišiel zrušiť ale
naplniť (porov. Mt 5,17). Na druhej strane sám pri poslednej večeri hovorí slová „o novej zmluve“, ktoré prinášajú štyri správy v NZ: (Mt 26,28; Mk14,24; Lk 22,20; 1 Kor
11,25 ). Vo všetkých štyroch sa vyskytuje slovné spojenie
krv zmluvy, ktoré je odkazom na sinajskú zmluvu, v ktorej obrad krvi tvoril podstatnú časť (porov. Ex 24,6.8).
V tomto rituáli bol krvou obetných zvierat pokropený oltár a ľud, medzitým sa čítala Kniha zmluvy. Obeta zvierat v NZ bola nahradená novou obetou Ježiša Krista, ktorá
skutočne spája ľud s Bohom. Kým zmluva na Sinaji zahŕňala obrad pokropenia krvou zabitých zvierat, nová zmluva je založená na vyliatí Ježišovej krvi, ktorý premieňa
svoju smrť na veľkodušný dar.36
Zmluvný vzťah Boha s človekom nachádza svoju plnosť
práve vďaka „novej zmluve“, prostredníctvom ktorej sa
dosahuje úzke spojenie s Ježišom a uvedenie do spoločenstva s Bohom, ktoré sa v zmluvách SZ neuskutočnilo, pretože obetám SZ chýbala schopnosť odstrániť hriechy (porov. Hebr 10,4.11). Ježišova obeta uzmieruje človeka s Bohom krvou vyliatou „na odpustenie hriechov“ a navracia ho do spoločenstva s ním. Sinajská zmluva bola teda
36. Porov. PÁPEŽSKÁ BIBLICKÁ KOMISIA. Hebrejský ľud a jeho
Sväté písma v kresťanskej Biblii. Košice : Teologická fakulta Katolíckej
univerzity v Ružomberku, 2006, s. 54.
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predobrazom novej zmluvy (Hebr 9,19-22), ktorú uzavrel
Ježiš Kristus svojou obetou na kríži a ktorá sa sprítomňuje, ako „večná zmluva“ v eucharistickej obete. V Novom
zákone zmluva nadobúda univerzálny charakter, je prehĺbená, rozšírená a otvorená pre všetkých.
Záver
Hlavným protagonistom dejín spásy je Boh, ktorý sa
ujíma svojho ľudu od začiatku a nadväzuje s ním zmluvný vzťah. Hebrejské termíny označujúce priamo zmluvu
alebo spôsob jej uzatvárania vyjadrujú jej charakter povinnosti alebo záväzku (berít) alebo vystihujú charakter
zmluvy ako daru, napríklad použitím slovies ako dať, prehlásiť, sľúbiť, prisahať, vztýčiť. Zmluva s Noemom je prísľubom a má unilaterálny charakter. Vzťahuje sa na Noeho, jeho rodinu, potomstvo, všetko živé a celú zem. Univerzálny charakter je vyjadrený znakom, ktorý môže vnímať každý: dúhou.
Unilaterálny charakter má aj zmluva uzatvorená s Abrahámom. Jej znak (obriezka) však závisí už aj od rozhodnutia človeka, na rozdiel od znaku zmluvy s Noemom (dúha),
ktorý závisel úplne od Božieho rozhodnutia.
Zmluva s Mojžišom a izraelským národom má bilaterálny charakter a vykazuje prvky podobnosti s vazalskými zmluvami staroveku, najmä s chetitskými. Sinajská
zmluva však presahuje vazalské zmluvy antického Blízkeho východu v každom zo šiestich bodov schémy navrhovanej odborníkmi. Boh odovzdáva cez Mojžiša izraelskému ľudu normy, zachovávaním ktorých má vyjadrovať
najmä svoju príslušnosť k Bohu a prijatie zmluvného vzťahu i podmienok zmluvy.
Stručná analýza troch uvedených zmlúv ozrejmuje kontinuitu a vývoj smerom k čoraz väčšej zainteresovanosti človeka do zmluvného vzťahu s Bohom, ktorý dosiahne svoju plnosť skrze ľudskú prirodzenosť Ježiša Krista v Novej zmluve.
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Milostivá voľba ako prima causa.
K chápaniu predestinácie
u Karla Bartha1
„Milostivá voľba je večný počiatok všetkých Božích ciest a diel v Ježišovi Kristovi.“ „Božej vôli je človek podriadený vo svoje slobode a vo svojej zodpovednosti. Deterministicky určilo človeka zlé pochopenie predestinačného učenia.“
Karl Barth

Merciful Choice as prima causa. To Karl Barth´s Understanding of Predestination
The paper deals with Karl Barth´s understanding of predestination. Barth´s theology of predestination is a renewal
of Augustines and Calvin´s legacy with two objections: 1. The doctrine of predestination is not symmetrical; overly
architectural symmetry of election and damnation deforms the idea of God´s merciful choice. In this sense Barth
distinguishes between God´s predestinantion and human „being-predestined“. 2. He does not divide people into two
groups (elected, damned). The knowledge of predestination is nothing but a certain form of knowing Jesus Christ.
The doctrine of predestination is therefore not only one of the important topics of Barth´s thinking, but also a point
of his teaching about Trinity. He inserts it before the teaching on creation and redemption, hence before the doctrine
of God´s „external“ works.

Úvod1
Popredný evanjelický mysliteľ a predstaviteľ tzv. dialektickej teológie Karl Barth (1886 – 1968) prirovnal kresťanské učenie o predestinácii k „veľmi ostrému nožu“,
s ktorým je potrebné opatrne zaobchádzať a ktorý nepatrí do rúk neskúsených. Domnievam sa, že toto prirovnanie je výstižné, nakoľko demonštruje náročnosť pochopenia (interpretácie a výkladu) biblických predestinačných
pasáží. Neraz boli chápané a interpretované jednostranne,
bez prihliadnutia k celému kontextu sv. Písma, s nadväznosťou na antický deterministický spôsob myslenia a pod..
V učeniach jednotlivých autorov sa neraz vyskytovali nejasnosti a rozpory. Ako príklad môžeme uviesť sv. Augustína. Jadro jeho náuky o milosti bolo síce prijaté, no bez
akceptovania extrémnych vyjadrení týkajúcich sa predestinácie. Karl Rahner k tomu uviedol: „Temnoty a nejasnosti u Augustína týkajúce sa pravdy o predurčení, nie sú
temnoty Boha a znaky jeho tajomstva, ale stopy ľudskej
konečnosti, ktorej podľahol aj jeho veľký duch.“2
1. Touto formou ďakujem českému autorovi, profesorovi Janovi Štefanovi za podnetnú a cennú publikáciu Karl Barth a ti druzí, ktorá približuje myslenie piatich významných evanjelických teológov 20. storočia. V tomto článku ju používam ako hlavný sekundárny zdroj.
2. RAHNER, Karl: Augustin und der Semipelagianismus. In: Zeitschrift für katholische Theologie. 62. Jahrg. 1938, s. 196. Ako poznamenáva R. Horka k sv. Augustínovi: „Vo svojich spisoch však zhromaž-
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Vráťme sa ale k mysleniu Karla Bartha. Citát uvedený
v úvode môžeme považovať za jeho základnú kristocentrickú predestinačnú tézu. Švajčiarsky teológ priniesol určitú korektúru tradičného katolíckeho a evanjelického výkladu predestinácie. „Dogmatika počínajúc Augustínom
presúvala záujem od aktu predestinovania na stav predestinovanosti, takže došlo k zámene predestinácie za determináciu a k mechanicky izolovanému a stabilizovanému
nepochopeniu pôvodnej biblickej dynamiky.“3 Barthova
teológia predestinácie je obnovením Augustínovho a Kalvínovho učenia s dvomi výhradami:4 1. predestinačné učenie nie je symetrické, nie je žiadnym architektonickým
plánom, ale zdôrazňuje nerovnováhu, kráčanie po ceste,
2. nerozdeľuje ľudí na dve skupiny (vyvolených a zavrhnutých). Poznanie predestinácie nebude môcť byť ničím

dil dostatok teologického materiálu na to, aby koncil v Orange v r. 529
sporné otázky doriešil, uznajúc Augustínov prístup k otázke milosti za
správny a katolícky.“ HORKA, Róbert: Poznámky k spisu O milosti
a slobodnej vôli. In: sv. Augustín: O kresťanskej náuke. O milosti a slobodnej vôli. Prešov : Petra, 2004, s. 174.
3. ŠTEFAN, Jan: Karl Barth a ti druzí. Brno : CDK, 2005, s. 208.
4. Ako uvádza P. Mikluščák, reformátori chceli v nadväznosti na Augustína poukázať na suverenitu Boha a absolútnu nemožnosť človeka
disponovať jeho milosťou. „Sami sa však dostali k extrémnemu riešeniu: človek nemôže robiť nič, Boh sám (solus Deus) môže všetko, všetko je milosť (sola gratia).“ MIKLUŠČÁK, Pavel.: Tajomstvo daru. Náčrt teológie milosti. Dolný Kubín : Zrno, 1996, s. 63.
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iným, než iba určitou formou poznania Ježiša Krista.5 Dôsledkom toho je, že učenie o predestinácii nie je iba jednou z dôležitých tém jeho myslenia, ale tvorí vrchol náuky o Trojici. Zaraďuje ho pred časti o stvorení a vykúpení, teda pred učenia o „vonkajších“ Božích dielach. Barth
v konečnom dôsledku nechcel Kalvínove výklady relativizovať, ale korigovať, keďže jeho zámerom bolo vernejšie
počúvať Písmo a porozumenie vyvolenia založiť výslovne iba na ňom.6
Nie je mojím zámerom systematizovať Barthovo učenie,
ani podať jeho podrobný výklad. Skôr znovu pripomenúť
niektoré jeho úvahy a myšlienky a vyzdvihnúť podnetné
časti týkajúce sa predestinácie. Zameriam sa na jeho dôležitý text Božia milostivá voľba (Gottes Gnadenwahl)
z roku 1936.
Božie božstvo a Božia ľudskosť
Božie božstvo, jeho vyvýšenosť, inakosť, svätosť a zároveň jeho milostivé sklonenie sa k človeku sú základné
témy, ohniská Barthovho myslenia. Barth v skoršom období svojho teologicko-filozofického myslenia zdôrazňoval práve božstvo Boha – jeho vzdialenosť, inakosť, tajomstvo. Uvedomoval si jeho samostatnosť a „svojráz“ nielen
voči prírodnému, ale aj duchovnému kozmu; božskú jedinečnú existenciu, moc, iniciatívu. Zastával „nekonečný
kvalitatívny rozdiel“ medzi Bohom a človekom a len jednu
cestu – zhora dolu; tvrdil, že imanencia Boha je pohltená
transcendenciou a viera je teda akoby skokom do priepasti.
Nedostatočne zdôrazňoval a zamýšľal sa na nad ľudskosťou Boha, jeho prijatím ľudského spôsobu bytia. Neskôr si
uvedomuje, že ak o Bohu uvažoval ako o úplne inom, uvažoval o ňom izolovane, abstraktne a takto sa Boh už viac
podobal bohu filozofov než živému a konkrétnemu Bohu
Abraháma, Izáka a Jakuba. Hrozilo, že tu vznikne akási
nová modla a vytvoria sa dva rozdielne a samostatné svety: vzdialený svet Boha a autonómny svet človeka. Barth
si ale neskôr uvedomil, že božstvo živého Boha, ktorým
sa vlastne chcel zaoberať a o ktoré mu šlo, má svoj zmysel a svoju silu len v kontexte jeho príbehu a jeho dialógu
s človekom (v jeho spolu-bytí s ním). „Kto Boh je a čím je
vo svojom božstve, ukazuje a zjavuje Boh nie v prázdnom
priestore nejakého božského bytia pre seba, ale autenticky
práve v tom, že existuje, hovorí a koná ako partner človeka (samozrejme partner s úplnou prevahou).“7
Môžeme preto povedať, že predestinačné učenie „konkretizuje“ vzťah Boha a človeka, vypovedá o tomto vzťa5. ŠTEFAN, Jan: Karl Barth a ti druzí. Brno : CDK, 2005, s. 212-214.
6. PANGRITZ, Andreas: Zur Prädestinationslehre bei Johannes Calvin, Karl Barth und darüber hinaus. In: http://www.sozialethik.unibonn.de/ST/lehrstuhl-pangritz/pangritz/copy5_of_texte-zum-download/praedestinationslehre. [online]. [cit. 2013-07-24].
7. BARTH, Karl.: Boží božství a Boží lidství. Sedm kratších textů.
Brno : CDK, 2005, s. 160.
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hu, ukazuje konanie Boha a postavenie človeka voči nemu
(homo coram Deo). Hovorí o slobode konkrétneho živého Boha a konkrétneho človeka žijúceho v dejinách. Ide
o zvláštny vzťah a v istom zmysle zvláštne výpovede. Človek je súčasťou tohto vzťahu a snaží sa pochopiť tajomné
biblické slová o Božom predurčení. Nekonštruuje ich, nepochádzajú z jeho rozumu, abstrakcie, ale prijíma biblické posolstvo, ktoré hovorí o konkrétnom vzťahu a slobode Boha a človeka.
Prijatie milosti
„Je milosťou prijať milosť – to je všeobecný a zásadný
zmysel predestinačného učenia.“8
Môžeme si položiť s Barthom otázku, čo nie sme sami
schopní vykonať, k čomu človek nie je spôsobilý, čo nedokáže sám zo seba? Ak o otázke uvažujeme v kontexte spomínaného vzťahu Boha a človeka, uvedomujeme si ohraničenú moc ľudskej bytosti. Je to práve neschopnosť prijať milosť iba „ľudsky“, sami zo seba, bez milosti. Učenie o predestinácii teda vysvetľuje, že je milosťou, pokiaľ
človek prijíma milosť. Boha preto môžeme nazvať darcom par excellence a človeka prijímateľa v prísnom slova
zmysle. Zostáva pred nami ale nanajvýš zložitý problém:
čo sa s človekom „deje“, keď je mu ponúkaná milosť a keď
túto milosť opäť na základe milosti prijíma?
Barth píše: „Ako nesmierny by aj pre neho bol krok od
ponuky k prijatiu, od prisúdenia k privlastneniu, od Slova
k viere, od milosti k životu v milosti! Kde a ako padá rozhodnutie, v ktorom dochádza k tomuto kroku?“9
Dejiny predestinačného učenia obsahujú teórie, podľa
ktorých Boh neudeľuje milosť všetkým. Obsahujú i úvahy o odmietnutí milosti, o odmietnutí toho, čo bolo prisúdené. Znovu je zložitou otázkou, či Boh môže skutočne
„vyberať“, vyvoliť časť ľudstva, ktorej udelí milosť. Takýto Boh by sa javil „neľudský“, či „nebožský“, zvláštny. Podobne je otázkou, či môže byť človekom odmietnuté to, čo mu bolo raz Bohom prisúdené. Ako je známe, sv.
Augustín by na prvú otázku odpovedal, že Boh si skutočne vyvolil určitú časť ľudstva, ktorej milosť udelil, ostatní budú zavrhnutí. V prípade druhého problému by tvrdil, že nemôže byť človekom odmietnuté to, čo mu bolo
raz prisúdené.
Barth hovorí o „nesmiernom kroku“ ktorý treba uskutočniť, aby bolo privlastnené to, čo bolo prisúdené, aby
človek uveril, aby žil život v milosti. Zvýrazňuje teda dva
odlišné spôsoby existencie – pred milosťou a po obdržaní
milosti. Skutočne ide o radikálnosť, novosť, zásadnú pre8. BARTH, Karl.: Boží milostivá volba. In: BARTH, Karl: Boží božství a Boží lidství. Sedm kratších textů. Brno : CDK, 2005, s. 118.
9. Tamže, s. 119.

Nové Horizonty

121

Štúdie

menu ľudského života. Barthove úvahy nám pripomenú
S. Kierkegaarda, ktorý bol pre neho dôležitým autorom
a ktorý hovoril o skoku viery.10 Čo sa vlastne s človekom
deje, keď sa rozhoduje prijať ponuku milosti? Čo znamená, že je milosťou prijať milosť? Prijíma to, čo by nebolo
možné prijať iným spôsobom. Prijíma to, čo nedokáže prijať sám, ľudsky, uspôsobený sebou. Prijíma to, o čom iba
ťažko vypovedá. Ľudské rozhodnutie sa pre vieru na základe milosti Barth chápe ako podobenstvo/obraz Božieho prvotného rozhodnutia: ide o „zopakovanie“ voľby medzi smrťou a životom, strachom a nádejou.
„Vo svojej stvorenosti nemôžeme vidieť prvý zvláštny
okruh, v ktorom by platil nejaký iný Boží zákon než zákon milosti. ...Vyvolenie z milosti, predestinácia znamená: milosť v milosti. Milosť v milosti je však Božia sloboda a vláda v milosti. ...V nej je milosť darom človeku a nie
je možné, aby ju človek k Božiemu zneucteniu a k svojej
vlastnej skaze previedol z tejto podoby na vlastné dielo
a teda na nemilosť.“11
Nedostatky klasického predestinačného učenia
„Učenie o predestinácii ...nie je nábožensky zafarbená
alebo špeciálne na základe náboženskej skúsenosti dedukujúca forma determinizmu. Naopak: popiera determinizmus práve tak ako indeterminizmus. Tým, že zvestuje Božiu slobodu a vládu, je rovnako vzdialené tak od tých, ktorí na vrchol svojho systému stavajú pojem nutnosti a proklamujú ho ako princíp sveta, tak aj od tých, ktorí to isté
miesto prideľujú pojmu slobody.“12
V dejinách teológie a filozofie sa stretávame s priradením predestinačného učenia pod deterministické teórie.13
10. V jeho skoršom diele, v druhom komentári k Listu Rimanom
z roku 1922 vidno ešte jeho zdôrazňovanie „priepasti“ medzi Bohom
a človekom a filozofické motívy S. Kierkegaarda v jeho chápaní viery.
Barth píše: „Viera je obrat/zmena (Umkehrung), radikálna nová orientácia človeka, ktorý nahý stojí pred Bohom, ktorý sa stal chudobným, aby
získal vzácnu perlu, ktorý stráca svoj život, pretože chce Ježiša. ...Viera
preto nie je nikdy hotová, nikdy daná, nikdy istá, je – z pohľadu psychológie – znovu a znovu novým skokom do neistoty, do temnoty, do prázdneho priestoru.“ BARTH, Karl: Der Römerbrief. Zweite Fassung 1922.
Zürich : Theologischer Verlag, 2010, s. 138.
11. BARTH, Karl.: Boží milostivá volba. In: BARTH, Karl: Boží
božství a Boží lidství. Sedm kratších textů. Brno : CDK, 2005, s. 120121.
12. Tamže, s. 122.
13. Ako ukázal francúzsky historik filozofie Alain de Libera, v 13.
a 14. storočí už problém začlenenia jednotlivých náhodných udalostí do
zdanlivo deterministického rámca teológií Prozreteľnosti a „prozreteľnostnej nutnosti“ prešiel dlhým vývojom. Všetko sa opiera o dve paradigmy modality – 1. o teóriu nutných vlastností substancií, ktoré im
prináležia počas ich existencie a sú popisované pomocou „aktualizácie
potencialít“, ktoré sa musia uskutočniť podľa aristotelovského princípu „príroda nerobí nič nadarmo“ a 2. o súbežné ponímanie modálnych
pojmov ako „nástrojov“, ktoré umožňujú vyjadriť rôzne časové alebo
rodové frekvencie (pojmov, akými sú „nutné“, „nemožné“, „možné“).
Ide o tzv. štatistický model umožňujúci rozlíšiť jednoduchú nutnosť od
nutnosti podmienenej – „jednoduchá nutnosť je „uniformná aktualita

122

Nové Horizonty

Martin Vašek

Podľa Bartha aj Kalvínovo a Lutherovo učenie bolo určované deterministickými motívmi, v čom ich nie je možné nasledovať. Otázkou však je oprávnenosť priradenia
predestinačného učenia k determinizmu. Domnievam sa,
že Barth správne poukazuje na dôležitosť zadefinovania
pojmov „determinizmus“ a „indeterminizmus“ a na následné zodpovedanie otázky, či je možné tieto pojmy aplikovať na slobodné pôsobenie Boha. Barth ako vidno odmieta pracovať s týmito párovými kategóriami (determinizmus, indeterminizmus), v súvislosti s chápaním Boha
a jeho milostivej voľby. Podnecuje nás k otázke, či sa nevzpiera milosť, láska, milostivé vyvolenie a obdarovanie
človeka uvedeným pojmom, antickému mysleniu, mechanistickému výkladu, dedukcii a pod.? Poznať zákonitosti
vecí sveta a vyvodzovať patričné závery sa nemôže kryť
s poznaním Ježiša Krista, jeho Otca a Ducha. Tieto dva
druhy poznania a skúsenosti sú zásadne odlišné.
S tým súvisí ďalší nedostatok Kalvínovho učenia. Kalvín nevychádzal iba z Písma, ale i zo skúsenosti zla a negatívnych fenoménov vo svete (klamstvo, hlúposť, podvody vykonávané určitou skupinou ľudí, voči ktorej sú tu
tí, ktorí konajú „správne“) čo malo svoj dopad na celkovú
podobu jeho koncepcie. Vyslovuje teda hodnotové súdy zo
skúsenosti, no podľa Bartha pokiaľ chce byť predestinačné učenie biblické a pravdivé, nesmie byť nesené afektom
práve tejto skúsenosti. Takýto postoj by viedol k predstave Boha, ktorý by bol priveľmi podobný nášmu obrazu
a podmienený našou klasifikáciou ľudí. V konečnom dôsledku bola však aj pre Kalvína dôležitá väzba človeka
k Bohu a cesta viery, nie naše vlastné rozhodnutia, predstavy a úvahy. Kalvín píše: „Neodkazujem ľudí na tajné
Božie vyvolenie, akoby odtiaľ mali očakávať svoju spásu,
ale radím im ísť priamo ku Kristovi. ...Pretože kto nejde
priamou cestou viery, pre toho sa vyvolenie stane len smrteľným labyrintom.“14
Barth tým ale nechcel odmietnuť skúsenosť ako takú,
odmietol iba v skúsenosti vidieť druhý zdroj poznania
popri Biblii. Skúsenosť prirovnával k zväčšovaciemu sklu
prostredníctvom ktorého sa pozerám. Tak ako pri pohľade
na pozorovaný predmet nie je v mojej pozornosti pomôcka zväčšovacieho skla, tak pri bádaní Biblie nie je skúsenosť predmetom mojej pozornosti. „V službe stojí celý človek, teda aj jeho skúsenosť a jeho pocit, vládnuť však musí
Boh a jeho Slovo.“15

bez časových hraníc“, zatiaľ čo podmienená nutnosť je „nepremennosť
v danom časovom období““. Teologické výklady Prozreteľnosti, ktoré
sa opierajú o ne-štatistické poňatie modality tiež rozlišujú medzi prirodzenou/reálnou nutnosťou (ktorá je iba radikálne náhodnou formou
pravidelnosti podriadenou Božej všemohúcnosti) a nutnosťou logickou,
kde je ústredný zákon sporu, ktorý je zrejme záväzný aj pre Boha. DE
LIBERA, Alain: Středověká filosofie. Praha : Oikoymenh, 2001, s. 419.
14. BARTH, Karl: Boží milostivá volba. In: BARTH, Karl: Boží
božství a Boží lidství. Sedm kratších textů. Brno : CDK, 2005, s. 126.
15. Tamže, s. 138.
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Švajčiarsky teológ vo svojich úvahách o predurčení
tak opustil rámec prirodzenej teológie. Hovoriť o tajomstvách kresťanskej viery sa nedá bez väzby k Písmu, teda
iba prirodzenými (abstraktnými, filozofickými, špekulatívnymi) ľudskými úvahami.16 Ak napr. hovoríme o láske
Boha, musíme si byť vedomí, že jeho láska je iná a odporuje nášmu pojmu lásky. Pre spoznanie lásky Boha je ľudský rozum a skúsenosť nedostatočná. Človek by si tak vytvoril určitú predstavu Boha, na základe ktorej by následne mohol voči nemu reptať. Išlo by vlastne o jeho skreslený obraz, deformáciu, či disponovanie s ním. „Chcieť
takto Bohom disponovať, to je vlastný ateizmus, omnoho
horší a nebezpečnejší než všetok boľševický ateizmus a to
preto, že napáda kresťanskú vieru pri koreni.“17
Kristus ako Boží Vyvolený
Barth podobne ako iní kresťanskí autori chápal Krista ako vyvoleného Bohom. Kristus však nie je iba nejaký vyvolený (Ein Erwählter), ale Vyvolený (Der Erwählter), ako píše v Kresťanskej dogmatike.18 Kristus je subjektom vyvolenia a zároveň jeho objektom, Boh ktorý
volí (Christus elector) a zároveň človek, ktorý je vyvolený (Christus electus).19 „Vyvoliť je v prvom rade božské, byť vyvolený je v prvom rade ľudské určenie existencie Ježiša Krista. ...Ako vyvolený od počiatku (od večnosti!) stojí nie vedľa ostatných vyvolených, ale ako ten v pôvodnom a vlastnom zmysle Vyvolený pred nimi a s nimi.
Ostatní vyvolení existujú od počiatku (od večnosti!) nie
vedľa a mimo neho, ale podľa Efezanom 1,4 iba „v“ ňom.
...„V ňom“ znamená: v jeho osobe, v jeho vôli, v jeho vlastnom božskom vyvolení, základnom Božom rozhodnutí,
ktoré voči každému človeku vykonáva.“20 Boh teda v jeho
milostivej voľbe nerozhodol iba o človeku, ale aj o sebe
samom. Kristus je zároveň vyvolujúci Boh a vyvolený
človek. Podľa Bartha božia vôľa nepozná žiadne „prečo“,
chce, pretože je Bohom. Jeho spravodlivosť je odpustenie
(Vergebung), je iustitia forensis, iustitia aliena.21
Kristus ako Boží Vyvolený je jediný skutočne nevinný a poslušný, ten, ktorý sa nesťažuje a nevyčíta Bohu to,
čo mu vyčíta človek: utrpenie, smrť, možnosť zavrhnu-

16. Český filozof O. Funda k Barthovmu mysleniu poznamenáva:
„Barth byl sveřepě přesvědčen, že kategorie, kterými první křesťané
vyjádřili svou víru, nejsou kategorie dějinně, kulturně, filosoficky podmíněné, nýbrž že jsou přímo totožné se svým obsahem. Proto zaujal
odmítavý postoj ke všem pokusům přetlumočit zvěst evangelia do jiných kategorií, např. z roviny mytické do roviny existenciální.“ FUNDA, Otakar: Mezi vírou a racionalitou. Brno : L. Marek, 2003, s. 163.
17. Tamže, s. 150.
18. ŠTEFAN, Jan: Karl Barth a ti druzí. Brno : CDK, 2005, s. 221.
19. Porov.: WEBSTER, John (ed.): The Cambridge Companion to
Karl Barth. Cambridge : Cambridge University Press, 2000, s. 93.
20. BARTH, Karl: Kirchliche dogmatik. II/2, cit. podľa ŠTEFAN,
Jan: Karl Barth a ti druzí. Brno : CDK, 2005, s. 220-221.
21. BARTH, Karl: Der Römerbrief. Zweite Fassung 1922. Zürich :
Theologischer Verlag, 2010, s. 131.
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tia. „Práve on mlčí a trpí a to preto, že verí Bohu, pretože v tom, čo nad ním bolo rozhodnuté, nevidí žiadny dôvod k žalobe, žiadne Božie bezprávie, ale najvyššie právo
Boha, ktorého vôľu chcieť a činiť je rozhodnutý i teraz.“22
Božie rozhodnutie byť s človekom, byť v postavení človeka, niesť jeho trest (a smrť) nie je v prípade Krista bezprávím, ale jeho najvyšším právom. Avšak tým, že Vyvolený
Boží prijal údel človeka, tým zrušil naše zavrhnutie. Človek nemôže uprieť Bohu právo zavrhnúť a spasiť, odvrhnúť a prijať. Skôr by sme sa mali pýtať, či nie je bezprávím
to, že Boh nás ako nehodných, bez našej zásluhy chce prijať. Nejde tu o nespravodlivosť, keďže vykúpenia nie sme
hodní, ak si ho vôbec nezasluhujeme?
Barth v chápaní Krista ako vyvoleného nachádza oporu nielen v Písme, ale aj v kresťanskej tradícii, napr. u sv.
Atanáza a sv. Tomáša Akvinského. Akvinský v tretej časti Teologickej sumy pojednáva o predurčení Krista. Spojenie božskej a ľudskej prirodzenosti v osobe Krista spadá podľa anjelského učiteľa pod večné Božie predurčenie
(sub aeterna Dei praedestinatione) a z tohto dôvodu sa
o Kristovi hovorí ako o predurčenom.23
Ako uvádza J. Štefan, Barth podobne ako vo veci prirodzenej teológie mal v úmysle i vo veci predestinácie dotiahnuť reformáciu do konca, t.j. plne ju christocentrizovať. „Výpovede, že Kristus je „zrkadlom nášho vyvolenia“
(speculum electionis nostrae), „zrkadlom, v ktorom máme
vidieť svoje vyvolenie“, patrí k reformovanému common
sensu.“24
Dvojitá predestinácia
Bolo by možné uviesť viacero miest v Písme, ktoré vypovedajú o dvoch kategóriách ľudí: vyvolených a zavrhnutých, prijatých a zanechaných, Bohom milovaných a odvrhnutých.25 Barth však spresňuje vlastné chápanie dvojitej predestinácie. Uvedené pasáže sa podľa neho nenachádzajú v Písme iba z dôvodu logiky (logickej nevyhnutnosti): tam kde je áno, musí byť aj nie, kde je deň, musí
22. BARTH, Karl.: Boží milostivá volba. In: BARTH, Karl: Boží
božství a Boží lidství. Sedm kratších textů. Brno : CDK, 2005, s. 129.
23. AKVINSKÝ, Tomáš: Summa Theologiae. Textum Leoninum
Romae, 1903. In: http://www.corpusthomisticum.org/sth4016.html. [online]. [cit. 2013-07-24].
24. ŠTEFAN, Jan: Karl Barth a ti druzí. Brno : CDK, 2005, s. 218219.
25. Barth sa dotkol i otázky, či jestvujú vyvolené národy. Odvolávajúc sa na Písmo uznáva iba jeden vyvolený národ Izrael. Každý človek je
spätý s určitým národom, kultúrou, spoločenstvom. Patrí to k jeho ľudskej prirodzenosti v širšom slova zmysle. Preto poznamenáva: „V zmierení Boh nepovažoval za príliš ničotné sám si túto našu ľudskú prirodzenosť – túto prirodzenosť, ku ktorej patrí i národné špecifikum – privlastniť. Videné z hľadiska zjavenia sa teda aj národnosť a kultúra stávajú ľudskými veličinami, ktoré sú vo svojej stratenosti a hriešnosti prijaté Bohom.“ BARTH, Karl.: Boží milostivá volba. In: BARTH, Karl:
Boží božství a Boží lidství. Sedm kratších textů. Brno : CDK, 2005, s.
140.
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byť i noc. V prípade udelenia či neudelenia milosti nejde
o neutrálne a rovnomerné rozlišovanie, ktorého je schopná naša dialektika (logika). „Príliš architektonická symetria vyvolenia a zavrhnutia“, ako sa vyjadruje, nie je v tomto prípade vhodná a deformuje predstavu milostivej voľby Boha. Aj zavrhnutie je tiež súdom, rozhodnutím Boha.
Preto je vhodnejšie hovoriť o nerovnováhe: ako medzi
hore a dolu, medzi včera a dnes, ako medzi Bohom a človekom.
V tejto súvislosti Barth rozlišuje medzi Božou predestináciou a ľudskou predestinovanosťou. Známa časť v Liste
Rimanom 9-11 hovorí o vyvolení a zavrhovaní, nehovorí
však o ľudskej predestinovanosti. Tieto pasáže z pohľadu
švajčiarskeho teológa nevypovedajú o striktnom rozdelení ľudí na dve skupiny, tak ako existuje rozdelenie na biele a čierne. Tradičné učenia preto chápe ako „nedovolenú
antropologizáciu, mechanizáciu a stabilizáciu majestátneho Božieho Buď–Alebo“. V dejinách sa môžeme stretnúť
i s výkladmi, či skôr svetonázormi, ktoré popierali konečné definitívne zatratenie tým, že zvýrazňovali definitívnu silu a pôsobenie milosti. Nežiaducich konzekvencií sa
v tomto smere dopustil napr. Schleiermacher, s tézou o konečnej spáse všetkých ľudí. Barth v tom videl transformáciu Božej milosti a slobody na nutnosť a ohrozenie „vážnosti tohto učenia, jeho charakteru výzvy k pokániu“.26
Hovoriť o dvojitej predestinácii preto znamená primárne hovoriť o predestinujúcom Bohu a nie o dvoch kategóriách predestinovaných ľudí, čo bolo hlavnou intenciou
Augustína a reformátorov. Nikto z ľudí ani nemá právo
sám seba alebo iných považovať za zaistených (vyvolených) či beznádejných (odsúdených). Jestvuje teda istota vyvolenia založená na vernosti Bohu a dôvere k nemu?
Môže si byť človek istý spásou, na základe viery a dôvery? Barth opäť poukazuje na nesprávne riešenia: na jednej
strane na úplnú neistotu a na strane druhej píliš veľkú istotu ohľadne vyvolenia. Domnieva sa, že správne učenie
o milostivej voľbe sa tejto alternatíve dokáže vyhnúť. Akcentuje skutočnosť, že každá dôvera človeka – a to aj voči
Bohu – je vždy iba ľudskou, nedokonalou dôverou. Myšlienka zavrhnutia môže desiť aj veriaceho s jeho dôverou
Bohu, pretože jeho istota je iba relatívna. Zároveň je ale
presvedčený o tom, že táto viera je istou vierou a to „mocou istoty predmetu viery, ktorý je i pôvodom viery“.27
Človek ako konečná bytosť nemôže nájsť nikdy istotu sám
v sebe, nemá ju vo svojej moci, nie je jej pánom. No dôvera v Boha je pravou, bezpodmienečnou dôverou a jedinou
pevnou istotou ľudskej bytosti.
Barth si v tejto súvislosti kladie ešte dve dôležité otázky: 1. ako chápať zavrhnutie a 2. nie je ním popretá ľudská
voľba? Zavrhnutie podľa neho znamená, „...že nás Boh
odovzdáva a prenecháva nám samotným, zatvára nás do
26. Tamže, s. 132.
27. Tamže, s. 135.
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väzenia, ktoré spočíva v tom, že bez milosti a v spore proti milosti smieme a musíme byť svojimi vlastnými pánmi,
že smieme a musíme konať svoju vlastnú vôľu.“28
Druhá otázka týkajúca sa vzťahu predurčenia a slobodnej vôle viedla v dejinách myslenia k riešeniu problematiky ľudskej zodpovednosti, aktivity, snahy, či poslušnosti
voči Bohu. Je človek v pohľade na večnú milostivú voľbu
stále slobodný, nevedie skôr táto myšlienka človeka k ľahkovážnosti, zúfalstvu či rezignácii? Barthova odpoveď je
v tomto smere jasná: v myšlienke zavrhnutia nemáme vidieť dišpenz od poslušnosti, ale skôr výzvu k nej. „Človek vo svojom slobodnom rozhodnutí je predmetom Božieho predchádzajúceho rozhodnutia. Ako by tým mal byť
z rozhodnutia prepustený, ako by nemal byť práve tým neodolateľne tlačený a postavený do celkom určitého rozhodnutia?“29
Človek volí dobro a život a koná tak podobne ako na počiatku stvorenia Boh sám a zároveň tým uznáva jeho predchádzajúce rozhodnutie. Ľudská voľba je súčasne rozhodnutím sa pre poslušnosť, je záväzkom konať skutky požadované Bohom. Pravá humanita sa aktualizuje vo viere a v poslušnosti.30
Nesprávne je chápať dvojitú predestináciu ako diferenciu dvoch skupín: veriacich a pohanov. Barth vyzýval skôr
k solidárnosti s neveriacimi a k uvedomovaniu si vlastných nedostatkov, čo má veriaceho viesť k pokore. „Dokiaľ si budeme myslieť, že sme vyvolený zástupček reformovaných veriacich, proti ktorým stoja tam vonku pohanské masy, nepochopili sme z evanjelia ešte vôbec nič.
Evanjelium ožíva tam, kde kresťania stoja vedľa ostatných
a vyznávajú: My sme ešte omnoho bezbožnejší. My sme tí
dlžníci, my v Cirkvi.“31
Záver
Podľa Bartha pri používaní pojmov týkajúcich sa Boha,
musíme v konečnom dôsledku uznať, že nevieme o čom
hovoríme. Každá výpoveď je výpoveďou viery a ľudskej
bytosti je zabránené preniknúť k odhaleniu Božieho tajomstva. Ak sa – vedomí si tejto skutočnosti – pýtame na
predestináciu, iste jej zodpovedá nejaká predestinovanosť
na strane človeka. No rozdelenie ľudí na veriacich a neveriacich, vyvolených a zavrhnutých, bude viditeľné a reálne až na poslednom súde. Predestinovanosť patrí medzi
posledné, eschatologické veci. Môžeme povedať, že tejto
skutočnosti kráčame v ústrety a z tohto dôvodu by sme
z nej nemali robiť prítomné rozdelenie. Nie sme oprávne28. Tamže, s. 133.
29. Tamže, s. 136.
30. Porov.: WEBSTER, John (ed.): The Cambridge Companion to
Karl Barth. Cambridge : Cambridge University Press, 2000, s. 107.
31. BARTH, Karl.: Boží milostivá volba. In: BARTH, Karl: Boží
božství a Boží lidství. Sedm kratších textů. Brno : CDK, 2005, s. 153.
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ní počítať už tu a teraz s diferenciou ľudstva do oboch kategórií, pretože by sme tým stanovili Kristovej vláde a milosti nedovolené hranice. Skôr nám učenie o predestinácii ozrejmuje praktický význam kresťanskej viery v Božiu milostivú voľbu. Zavrhnutie spočíva v tom, že nás Boh
prenecháva (ponecháva) nám samým, následkom čoho je
človek pánom seba, koná iba vlastnú vôľu a uzatvára sa do
väzenia vlastných rozhodnutí.
Barthovi v jeho náuke nešlo primárne o dvojité Božie
rozhodnutie, ktorým jedných zachraňuje a druhých zatracuje. Skôr sa zameral na to, že Boh v Kristovi rozhodol
najprv niečo o sebe samom: to, že chce byť milostivým
Bohom.32
„Nemali by sme z tohto budúceho rozdelenia robiť prítomné rozdelenie, ale v poslušnosti prijímať svoju situáciu
medzi Kristovým nanebovstúpením a jeho druhým príchodom ako situáciu, v ktorej chodíme vo viere a nie vo
videní.“33

Martin Vašek
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Sv. Metod a Reichenau
St. Methodius and Reichenau
In the year 1964 Viktor Burr brought the opinion, that the name Methodios written in Greek, together with other
Greek names written under this name in the Reichenau liber confraternitatis, presents St. Methodius and his companions, who were in 870 captured and sentences on their way from Rome to Great Moravia. Löwe formulated
the opinion in 1982 that the later patriarch from Constantinople, Methodius, is registered in the record. Since 1983
Zettler has maintained the opinion, that the Apostle of Slavs St. Methodius, their companions from retinue and St.
Cyril as in the part of dead monks are registered in the Reichenau liber confraternitatis. In 1985, Karl Schmid also
attached the person with the name Choranzanus (Gorazd) to the group of companions of St. Methodius. He either
came from Carantania or from Great Moravia. Zettler identified him in 1991 and 2009 as a person from Carantania. But the most probable are in the Reichenau liber confraternitatis registered St. Methodius, St. Cyril, St. Gorazd
and their companions.

Náčrt problému
V roku 1964 sa objavil článok Viktora Burra, ktorý ako
prvý priniesol názor, že grécky napísané meno Methodios spolu s ďalšími gréckymi menami pod ním zapísané v Knihe spolubratstva v kláštore sv. Pirmina v Reichenau predstavuje sv. Metoda a jeho spoločníkov, ktorí boli
v roku 870 zajatí a odsúdení na väzenie na ceste z Ríma na
Veľkú Moravu. Löwe vyjadril v roku 1982 názor, že v zápise je zapísaný neskorší carihradský patriarcha Metod.
Zettler zastáva od roku 1983 názor, že v Knihe spolubratstva je zapísaný apoštol Slovanov sv. Metod, ich spoločníci zo sprievodu a medzi mŕtvymi aj sv. Cyril. Karl Schmid
pripojil v roku 1985 ku skupine sprievodcov sv. Metoda aj
postavu s menom Choranzanus, ktorého identifikuje ako
Gorazda, pochádzajúceho buď z Korutánska alebo z Veľkej Moravy. Zettler ho v roku 1991 aj 2009 identifikuje
ako pochádzajúceho z Korutánska. Najpravdepodobnejšie
sú však v Knihe spolubratstva zapísaní sv. Metod, sv. Cyril, sv. Gorazd a ich spoločníci.
Viktor Burr ako prvý priniesol názor, že grécky napísané meno Methodios spolu s ďalšími piatimi gréckymi menami pod ním zapísané v Knihe spolubratstva v kláštore
sv. Pirmina v Reichenau predstavuje sv. Metoda a jeho
spoločníkov, ktorí boli v roku 870 zajatí a odsúdení na väzenie na ceste z Ríma na Veľkú Moravu. Sv. Metod bol
v Ríme vysvätený na biskupa na prestol sv. Andronika,
čiže na obnovenú provinciu v Srieme: „Koceľ ho prijal
s veľkou úctou. No potom ho opäť poslal k Apoštolskému
– a s ním i dvadsať mužov, ctihodných ľudí – aby mu ho
vysvätili za biskupa v Panónii na prestol svätého Andronika, apoštola zo sedemdesiatich. To sa i stalo.“ (ŽM VIII)
Keď sa vracal na Veľkú Moravu, bol uväznený. Sv. Metoda väznili vo Švábsku dva a pol roka (ŽM IX). Burr takto
interpretoval zoznam návštevníkov kláštora v Reichenau:
Methodios, Ason, Ignatios, Jodisin, Symeon, Dragais. Boli
zapísaní vlastnou rukou pod skupinou mníchov z Luxoilu
a pravdepodobne to boli podľa neho biskup sv. Metod
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a jeho spoločníci.1 Burr interpretoval ich mená ešte podľa
starého vydania z roku 1884,2 a to dosť nepresne. V tomto
ho opravil už Mareš. Podľa neho grécky zápis na s. 53 treba čítať takto: Methodios, Leon, Ignatios, Ioakin, Symeon,
Dragais. 3 Podľa Marešovej paleografickej analýzy patrí
zápis do 2. pol. 9. storočia. V analýze zápisu Metoda usudzuje, že ho nenapísal sám Metod, ale menej vzdelaný
muž. Prvých päť mien je gréckych, meno Dragais má slovanský pôvod, od koreňa drag-, čo je vo význame druhý,
milý. Mohlo by ísť o grécku verziu mena Dragyšь v češtine, alebo Dragošь v polabštine, alebo Dragojь v bulharštine a srbštine, alebo Dragašь v srbštine. Podobne je v gréckom Živote Klimenta meno Gorazda uvedené ako Gorázdon. Metod je na s. 4 menovaný medzi biskupmi, aj
keď je v riadku 2 uvedené Hertho eps Methodius, Methodios bolo napísané neskôr a teda eps ako skratka pre biskupa (episcopus) patrí pre Hertha. Týmto opravil názor
Burra. Podľa Mareša v 9. storočí nebol žiaden iný biskup
Metod ako slovanský apoštol. V tom sa však mýli, ako na
to poukazuje Löwe, ktorý interpretuje grécky aj latinský
zápis Metoda ako carihradského patriarchu (843-847).4
Tento sa narodil v Syrakúzach v posledných desiatichdvanástich rokoch 8. storočia, prišiel ako mladý do Carihradu, vstúpil do blízkeho kláštora Chenolakkos, kde sa
stal roku 815 opátom. Po vypuknutí ikonoklazmu utiekol
1. Porov. BURR, V.: Anmerkungen zum Konflikt zwischen Methodius und den Bayerischen Bischöfen. In: Hellman, M., Olesch, R., Stasiewski, B., Zagiba, F. (Hg.): Cyrillo-Methodiana. Zur Frühgeschichte
des Christentums bei den Slaven. Köln – Graz, 1964, s. 56. Podľa Burra
sa sv. Metod zastavil v Reichenau na ceste z väzenia v Ellwangene, tamže.
2. Porov. PIPER, P.: Libri confraternitatum Sancti Galii, Augiensis,
Fabariensis. Berolini, 1884, cod. Aug. LIII, col. 211, linea 34-49.
3. Porov. MAREŠ, F. V.: Jména apoštola Slovanů Metoděje Soluňského a jeho druhů v Knize bratrstva kláštera v Reichenau. In: MAREŠ, F.
V.: Cyrilometodějské tradice a slavistika. Praha, 2000, s. 231. Takto ich
číta aj nové vydanie Knihy spolubratstva z Reichenau. Porov. Verbr, s.
208.
4. K Löweho interpretácii porov. LÖWE, H.: Methodius im Reichenauer Verbrüderungsbuch. In: Deutsches Archiv für Erforschung des
Mittelalters 38 (1982), s. 341-362.
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do Ríma, za cisára Michala II. (820-829) sa vrátil do Carihradu, kde bol aj uväznený, menej za uctievanie ikon, ako
skôr styky s Rímom. Biskup Heito sa mohol s budúcim
patriarchom Metodom stretnúť v roku 811 v Carihrade,
kde Heito bol vyslancom Karla Veľkého. Odtiaľ napísal
list, ktorý ešte poznal Hermann z Reichenau, ktorý sa
však neskôr stratil. Heito sa v Carihrade zdržal niekoľko
mesiacov. Ešte sa mohli stretnúť aj v roku 815, prípadne až
do roku 821, v Ríme. Kniha spolubratstva bola v Reichenau založená asi pred novembrom 824.5 Podľa Löweho bol
Metod do Knihy spolubratstva zapísaný, aby na neho pamätali v prosbách, asi v dvadsiatych alebo tridsiatych rokoch 9. storočia, buď počas života Heita alebo opáta Erlebalda. V Ríme si ho ešte dlhšie pamätali, pre jeho vernosť
Rímu. Keďže v zápise v Knihe spolubratstva nie je spomenutý ani ako svätý ani ako patriarcha, mohol tam byť
zapísaný ešte pred tým, ako bol patriarchom.6 Löwe sa
v dodatku zaoberá aj návrhmi Zettlera, ktorý chápe okrem
Metoda aj Cyrila v Knihe spolubratstva zaznamenaného
medzi mŕtvymi na s. 6 ako apoštolov Slovanov. Löwe by
to pripustil iba vtedy, ak by bolo isté takéto chápanie, čo
on nepripúšťa. Okrem toho podľa neho sprievodcovia Metoda z gréckeho zápisu nie sú všetci identickí so sprievodcami z latinského zápisu, Dragais nemusí byť identický
s Lazarom. Sprievodcov Metoda Symeona a Ignatia vie
Löwe identifikovať s určitými historickými postavami
z obdobia patriarchu Metoda. Preto je podľa neho pravdepodobnejšie, že v zázname je zápis carihradského patriarchu Metoda, jeho vlastný alebo zápis nejakého neskoršieho Gréka, ako apoštola Slovanov.7 Zettler zastáva názor,
že zápis gréckych mien na čele s Metodom v Knihe spolubratstva spolu s latinským zápisom Metoda a jeho spoločníkov v tej istej knihe na s. 4-5 a zápisom Cyrila na s. 6 je
zápisom apoštolov Slovanov Cyrila a Metoda.8 Zápis gréckych mien na s. 53 je jediným gréckym zápisom v Knihe
spolubratstva z Reichenau. Strany 4-9 patria k tomu najcennejšiemu z celej knihy. Zostali vymedzené živým
a mŕtvym mníchom z Reichenau. Podľa autorov kritického vydania Knihy spolubratstva bol najprv zapísaný opát
Heito, ktorý sa stal biskupom, teda zápis Heito eps, až potom neskôr bol k nemu dopísaný Methodius.9 Strana 4 nie
je stranou biskupov, ako to tvrdil Mareš, ktorý to prevzal
od Burra, ale opátov, z ktorých niektorí sa stali biskupi,
ako napr. Heito, ktorého Mareš nesprávne číta ako Hatho.10
5. Porov. Verbr, s. LXV-LXVIII.
6. Porov. LÖWE, H.: Methodius im Reichenauer Verbrüderungsbuch. In: Deutsches Archiv für Erforschung des Mittelalters 38 (1982),
s. 358-359.
7. Porov. tamže, s. 360-362
8. K tomuto aj k jednotlivým podrobnostiam porov. ZETTLER, A.:
Cyrill und Method im Reichenauer Verbrüderungsbuch. In: Frühmittelaterlichen Studien 17 (1983), s. 280-298.
9. Porov. Verbr, s. XXXIII.
10. Porov. ZETTLER, A.: Cyrill und Method im Reichenauer Verbrüderungsbuch. In: Frühmittelaterlichen Studien 17 (1983), s. 284;
BURR, V.: Anmerkungen zum Konflikt zwischen Methodius und den
Bayerischen Bischöfen. In: Hellman, M., Olesch, R., Stasiewski, B., Zagiba, F. (Hg.): Cyrillo-Methodiana. Zur Frühgeschichte des Christen-
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Na s. 4-5 sú zapísaní v troch stĺpcoch živí mnísi z čias opáta Erlebalda (828-838), ktorých je 111. Na nich nadväzujú
v štvrtom stĺpci na s. 4 iným písmom zapísaná ďalšia skupina mníchov, ktorí sú zapísaní aj v Folkwinovej listine
a Ruadhovej listine.11 Vo voľných miestach týchto zoznamov sú zapísaní rovnakým atramentom a rovnakým typom písma na s. 4A1 Methodius, na s. 5D4/5 Ignatius, Leo,
Ioachim, Lazarus, Simon. Sú to grécke mená v latinskej
forme zápisu. Podľa Zettlerovej analýzy aj ďalších mien
z Ruadhovej listiny boli grécke mená zapísané okolo r.
870. Cyril v latinskej forme ako Kyrillos na s. 6B1 je zapísaný medzi mŕtvymi členmi konventu. Týmto menám
viac-menej zodpovedá zápis mien v gréčtine na s. 53:
Methodios, Leon, Ignatios, Ioakin, Symeon, Dragais, päť
zo siedmich mien je identických, pričom mená Methodius/
Methodios, Ioachim/Ioakin, Kyrilos a Dragais sa vyskytujú iba na tomto mieste v Knihe spolubratstva. V Ríme boli
r. 869 traja z učeníkov sv. Cyrila a Metoda vysvätení na
kňazov a dvaja na lektorov (ŽK XVII, ŽM VI). Týchto päť
učeníkov sv. Cyrila a Metoda zodpovedajú číselne piatim
sprievodcom Metoda v Knihe spolubratstva z Reichenau.12 O mníchovi Lazarovi však hovorí list pápeža Jána
VIII. biskupovi Pavlovi z Ankóny spred 14.3.873: „A o vrahoch mnícha Lazára staraj sa, aby sa od vás vyniesol rozsudok podľa apoštolských kánonov.“13 Podľa Života Metoda sv. Metoda sprevádzalo z Blatnohradu 20 mužov do
Ríma (ŽM VIII). Podľa Zettlera sú Lazarus a Dragais dve
mená jednej osoby, latinská a grécka forma, a tým sa zhodujú všetky mená v latinskej a gréckej forme okrem Cyrila, ktorý je uvedený iba v latinskej forme v časti pre mŕtvych mníchov.14 Kláštory Ellwangen a Reichenau ležia vo
Švábsku, pre Reichenau sú podľa Zettlera záznamy o pobyte sv. Metoda a jeho spoločníkov v Knihe spolubratstva
z Reichenau, pre Ellwangen takéto záznamy nie sú. Preto
Kniha spolubratstva z Reichenau predstavuje druhý sútums bei den Slaven. Köln – Graz, 1964, s. 56; MAREŠ, F. V.: Jména
apoštola Slovanů Metoděje Soluňského a jeho druhů v Knize bratrstva
kláštera v Reichenau. In: MAREŠ, F. V.: Cyrilometodějské tradice a slavistika. Praha, 2000, s. 230.
11. Folkwinova listina je zápis mníchov určený mníškam v San Salvadore v Brescii z r. 854, Ruadhova listinu dostal kláštor Pfäfers z Reichenau v r. 880. K týmto a ďalším výsledkom porov. ZETTLER, A.: Cyrill und Method im Reichenauer Verbrüderungsbuch. In: Frühmittelaterlichen Studien 17 (1983), s. 285-294.
12. Podľa pozn. 115 v MMFH II, s. 91, k ŽK XVII mená týchto vysvätených učeníkov sú Gorazd, Kliment, Naum, Angelár, Sáva, a uvádzajú ich ŽKlimgr a ŽK cum transl., ale tomu nie je tak. Toto sú mená
žiakov sv. Cyrila a Metoda, spolu s nimi uvádzaných ako sv. sedmopočetníkov. Avšak 2 ŽN spomína, že Klimenta a Naum s ostatnými boli
ustanovení duchovnými a diakonmi (2 ŽN, s. 124). 2 ŽN vznikol najskôr
v 16. storočí, je teda mladší ako ŽK a ŽM, a tak jeho údaje nemusia byť
celkom presné. Porov. ŠKOVIERA, A.: Svätí slovenskí sedmopočetníci. Bratislava, 2010, s. 138. Ale aj keby boli presné, dajú sa dať do súladu so záznamami v Knihe spolubratstva v Reichenau.
13. Ján VIII. Pavlovi z Ankóny. In: STANISLAV, J.: Životy slovanských apoštolov Cyrila a Metoda v legendách a listoch. Turčiansky sv.
Martin: Matica slovenská, 1950, s. 166. Latinský text: „De percussoribus vero Lazari monachi vide, ut secundum apostolorum canones a vobis iudicium proferatur.“ MMFH III, list č. 49, s. 133.
14. Porov. ZETTLER, A.: Cyrill und Method im Reichenauer Verbrüderungsbuch. In: Frühmittelaterlichen Studien 17 (1983), s.294.
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časný franský záznam o pobyte sv. Metoda okrem spomienky v knihe O obrátení Bavorov a Korutáncov.15 Karl
Schmid označuje Knihy bratstiev zo Salzburgu, St. Gallen, Reichenau, Remiremont, Brescie ako zbierku kódexov, kde k nejakému jadru boli sále pričleňované ďalšie
kódexy.16 Schmid sa spočiatku vyjadruje, že nenachádza
jasné argumenty za alebo proti identifikácii grécky zapísaného Methodia z Knihy spolubratstva v Reichenau
s apoštolom Slovanov. Schmid potom podrobne analyzuje
doterajšie výskumy a pridáva k nim vlastnú interpretáciu.
Dve súvisiace kritériá môžu podporiť stanovisko Zettlera:
1) Takmer úplná zhoda mien v latinskom a gréckom zápise v skupine okolo Metoda, 2) paleografický nález latinských mien zo skupiny okolo Metoda, rozdelených do
troch častí. Methodius mohol byť zapísaný vedľa Heita aj
preto, že tam bola medzera, teda nemusel tam byť obsahový súvis, ako predpokladá Löwe. Schmid pridružuje ku
skupine okolo Methodia ako ďalšieho možného člena skupiny aj osobu s menom Choranzanos, pričom toto meno sa
v Knihe spolubratstva v Reichenau vyskytuje iba tu. Mohla by označovať Gorazda, syna Borutha, vodcu Korutáncov z 8. storočia, ako aj Metodovho žiaka Gorazda z druhej polovice 9. storočia. Latinské meno Choranzanus mu
mohli dať preto, lebo mohli predpokladať, že pochádza
z Korutánska, pričom Gorazd, Metodov žiak, bol podľa
ŽM domáci, podľa Jána Stanislava pochádzal zo slovenského šľachtického rodu. Ak sa chápe zápis Methodia
v gréckej a latinskej forme ako súčasť skupiny, presvedčivejší je názor Zettlera. Charakter zápisu a miesta, kde sú
zapísaní, poukazuje skôr na to, že v Reichenau neboli vo
väzení, ale ako hostia, ako bratia, ktorí sa zúčastňovali
ofícia, kde arcibiskup Metod bol vedľa domáceho opáta.17
Po spomienke Choranzana ako Gorazda sa k tomuto ná15. Porov. tamže, s. 296-298; Conv. 12, s.130-131, kde sa spomína,
ako Metod vynašiel slovanské písmená, tým potlačil latinské ako aj latinskú omšu, ktorá sa stala menej hodnotná. Kniha O obrátení Bavorov
a Korutáncov bola napísaná pravdepodobne salzburgským arcibiskupom Adalwinom podľa Lošeka v roku 870, podľa Wolframa v roku 871,
a chápe sa ako tendenčný spis, ktorý mal podložiť prednosť salzburgskej arcidiecézy ohľadom misií v Korutánsku a Dolnom Panónsku voči
sv. Metodovi. Porov. Conv., s. 5-8.
16. Porov. SCHMID, K.: Zum Quellenwert der Verbrüderungsbücher von St. Gallen und Reichenau. In: Deutsches Archiv für Erforschung des Mittelalters 41 (1985), s. 348.
17. Porov. tamže, s. 361- 371. Bagin, Bowlus aj Eggers zastávajú
názor, že sv. Metod bol väznený v Reichenau, čo však charakter Knihy spolubratstva a zápisy v nej vyvracajú. Porov. BAGIN, A.: Apoštoli Slovanov Cyril a Metod a Veľká Morava. Bratislava, 1987, s. 99;
BOWLUS, C. R.: Franks, Moravians, and Magyars. The Struggle for the
Middle Danube, 788-907. Philadelphia, 1995, s. 165-173; EGGERS, M.:
Das Erzbistum des Method. Lage, Wirkung und Nachleben der kyrillomethodischen Mission. München-Berlin-Washington, D.C., 1996, s.
33. Havlík uvádza dva názory na väzenie Metoda, Reichenau i Ellwangen. Zápis v Knihách spolubratstiev (ako on nazýva túto knihu) v Reichenau podľa neho, ako sa zdá, poukazuje na sv. Metoda a jeho spoločníkov, i Gorazda (Choranzanus). Udáva aj grafickú podobu týchto zápisov. Porov. HAVLÍK, L. E.: Kniha o Velké Moravě. Brno, 1992, 2. vyd.
(1. vyd. 1988), s. 152-154. Tento názor prevzali aj Bosák a Kýška s tým,
že Metod a spoločníci boli väznení v Ellwangen aj Reichenau. Porov.
BOSÁK, Ľ., KÝŠKA, P.: Svätý Gorazd – učený muž našej zeme. Bratislava, 2004, s. 129-130.
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zoru pridal aj Zettler, ako o tom svedčia jeho ďalšie články. Zettler však identifikuje Gorazda, Metodovho žiaka
a neskoršieho biskupa ako nástupcu Metoda, ako pochádzajúceho z Korutánska. Na to poukazujú podľa neho aj
zápisy s menom Coranzanus, Coranzan v Knihe spolubratstva v Salzburgu.18 Sv. Gorazd bol asi šľachtického
pôvodu zo slovenských šľachticov z okolia Galanty, kde sú
dve osady Garažd a Garázda, ale ešte skôr z Močenku,
lebo v Močenku je kostol sv. Klimenta Rímskeho, pápeža,
ktorého ostatky našli sv. Cyril a Metod na Kryme a priniesli ich do Ríma (ŽK VIII, ŽK XVII).19 O jeho pôvode
hovorí Život Metodov, keď sa pýtali sv. Metoda pred smrťou, aby určil svojho nástupcu: „Tento je vašej zeme slobodný muž, učený dobre v latinských knihách a pravoverný. To buď Božia vôľa a vaša láska, ako i moja.“ (ŽM
XVII, porov. ŽKlimgr VI, 23). Označenie „Vašej zeme“ závisí od určenia, kde sa nachádzala Veľká Morava. Tradične sa chápala Veľká Morava na území dnešnej Moravy
a Slovenska, ale Imre Boba nedávno určil za sídlo Veľkej
Moravy Srbsko a Bosnu a Hercegovinu so strediskom
v Sirmiu, dnešnej Sriemskej Mitrovici.20 Hlavné mesto
Veľkej Moravy sa podľa Druhého Života Naumovho volalo Morava.21 Eggers navrhuje za hlavné mesto Veľkej Moravy Csanád (Maroswar, urbs Morisena) a jej sídlo na území dnešného Maďarska, pričom na území dnešného Slovenska podľa neho boli Bulhari, ktorí bývali u Avarov, ale
neboli nimi asimilovaní.22 Proti určeniu Sirmia za hlavné
mesto Moravy hovorí Eggers, že nejestvuje písomná
zmienka v ranom stredoveku o premenovaní Sirmia na
Moravu. Hoci jestvuje medzera v spomínaní Sirmia od 6.
do polovice 10. storočia, jestvuje kontinuita byzantského

18. Porov. ZETTLER, A.: Die Slavenapostel Cyrill und Method im
Reichenauer Verbrüderungsbuch. In: Konstantinou, E. (Hg.): Leben
und Werk der byzantinischen Slavenapostel Methodios und Kyrillos.
Münsterschwarzach: Vier-Türme-Verlag, 1991, s. 133-134; ZETTLER,
A.: Der heilige Methodios auf der Insel Reichenau. In: Konstantinou, E.
(Hg.): Methodios und Kyrillos in ihrer europäischen Dimension. Frankfurt am Main, 2005, s. 267.
19. Porov. STANISLAV, J.: Dejiny slovenského jazyka I. Bratislava,
1956, s. 211-213.
20. Porov. BOBA, I.: Moravia´s History Reconsidered. A Reinterpretation of Medieval Sources. The Hague, 1971. Tento názor je dosť
vplyvný vo svete a podporujú ho viacerí historici a filológovia. Porov. BOWLUS, C. R.: Nitra: When did it become a part of the Moravian realm? Evidence in Frankish sources. In: Early Medieval Europe
17 (2009) 3, s. 313, pozn. 7; BOWLUS, C. R.: Franks, Moravians, and
Magyars. The Struggle for the Middle Danube, 788-907. Philadelphia,
1995, s. 165-173. Bowlus necháva hlavné sídlo sv. Metoda nerozhodnuté medzi Bobom (Sirmium) a Eggersom (Csanád), pričom dielo Eggersa poznal z ešte nepublikovanej dizertácie v Mníchove. Porov. tamže, s.
15.
21. „Metod odložil žalosť nad večným bratom svojím Cyrilom a prijmúc od blaženého Hadriána pápeža dovolenie, i so všetkými učeníkmi
odišiel do mesta Moravy, ktoré obdržalo arcibiskupstvo, a tam vládol
dobre a naučil.“ (2 ŽN, s. 125)
22. Porov. EGGERS, M.: Das «Großmährische Reich»: Realität oder
Fiktion? Eine Neuinterpretation der Quellen zur Geschichte des mittleren Donauraums im 9. Jahrhundert. Stuttgart, 1995; EGGERS, M.: Das
Erzbistum des Method. Lage, Wirkung und Nachleben der kyrillomethodischen Mission. München-Berlin-Washington, D.C., 1996.
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(Sirmion) ako aj slovanského pomenovania (Srijem).23 Za
hlavné mesto Veľkej Moravy sa mi vidí najlepšie zdôvodnené Staré Město pri Uherskom Hradišti, pretože v ňom
bol aj kostol prebudovaný podľa byzantského zvyku na
byzantský kláštor, kde sa nachádzal priečny múr - templon, predchodca ikonostasu, ktorý nepretínal úplne hlavnú loď. Podobný sa našiel aj v chráme Hagia Sofia v Carihrade.24 Týmto určením hlavného mesta Veľkej Moravy aj
Gorazd pochádzal z jej územia, pravdepodobne z okolia
Močenku, kde je aj teraz osada Gorazdov.
Záver
V článku som poukázal vývin názorov na mená grécky zapísaných mužov v Knihe spolubratstva z Reichenau, ktorí sa ukázali byť súčasťou sprievodu sv. Metoda
prichádzajúceho z Ríma po svojej biskupskej vysviacke.
Okrem sv. Metoda to boli aj sv. Gorazd, ďalej Ignác, Lev,
Joachim, Šimon, Dragais, Lazarus, a medzi mŕtvymi bol
zapísaný sv. Cyril. Dragais mohol byť, ale aj nemusel byť
totožný s Lazarom. Ani sprievodcovia sv. Metoda nemusia byť totožní s tými, ktorí boli v Ríme vysvätení na kňazov a diakonov pri prvej ceste do Ríma. Po druhej ceste sv. Metoda do Ríma sa mohli niektorí z Ríma vrátiť aj
inou cestou a v inom čase, niektorí ho mohli sprevádzať,
a práve títo sa dostali do zoznamu Knihy spolubratstva
z Reichenau. Mních Lazarus aj podľa listiny pápeža Jána
VIII. spred 14.3.873 nebol vysvätený na kňaza, a mučeníckou smrťou zomrel asi až po návšteve Reichenau, keďže v Knihe spolubratstva je zapísaný medzi živými.
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Kristologická perspektíva teórie
sociálneho kapitálu
Christological Perspective of Social Capital Theory
The aim of the text is to clarify the christological perspective of social capital theory. The author’s view is based on
the hypothesis that the sociological concept of the social capital may be identified in the context of the Gospel and in
the person of Jesus Christ. The contribution explains the typology and the relational dimension of social capital. It
also focuses on its three attributes: the ability to unite, to trust and to follow the rules. The application of the introduced dimensions on the christological concept presents Jesus as the One who is rich in the social capital and she
offers other options how to apply this concept to the religious environment. Researches show that the believers and
the religious communities tend to dispose of a higher degree of social capital. The assumption that especially the
church communities play a strategic role in its production is then understandable.

Úvod
Občianska participácia, teda aktívna účast jednotlivcov
na riešení spoločenských problémov a na spravovaní verejných záležitostí, je prejavom aktívneho občianstva. Medzi mechanizmy, ktoré pôsobia na občiansku participáciu,
zaraďujeme členstvo a aktivitu v rôznych druhoch spoločenských organizácií, ktoré začleňujú jednotlivca do sociálnych sietí a vzťahov, čím sa zvyšuje pravdepodobnosť,
že môžu byť mobilizovaní k politickej akcii.1 Táto koncepcia je základom teórie sociálneho kapitálu Roberta Putnama2 ktorý uvedený termín definoval ako „dôvera, normy,
ktoré regulujú spolunažívanie a siete občianskeho združovania“.3
Putnam v empirickom výskume zistil,4 že v Spojených
štátoch amerických veriaci občania disponovali vyššou
mierou sociálneho kapitálu ako ateisti a náboženské komunity, v porovnaní s inými združeniami, vlastnili preukázateľne najviac sociálneho kapitálu v krajine. Ľudia, ktorí tvrdili, že náboženstvo má pre ich život veľký
význam, viac ako iní navštevovali svojich priateľov, trávili viac času so svojou rodinou, zúčastňovali sa na klubových stretnutiach, patrili do športového klubu, profesio1. Porov. Bútorová, Z. - Gyárfášová, O.: Občianska participácia:
trendy, problémy, súvislosti. In: Sociológia 5/2010, ročník 42, s. 449.
2. Robert Putnam (1941) je americký vedec, ktorý prednáša na Harvardskej univerzite. Zameriava sa na výskum sociálneho kapitálu a testovanie hypotéz spojených s pôsobením uvedeného konceptu v občianskej, politickej či ekonomickej oblasti. Autor sa zaujíma o problematiku občianskej spoločnosti a angažovanosti, rieši otázky fungovania demokracie a inštitucionálnej výkonnosti.
3. Putnam, R.: Making Democracy Work. Civic traditions in modern
Italy. New York: Princeton University Press 1993, s. 167.
4. Putnam, R.: American Grace. New York: Simon & Schuster Paperbacks 2010, s. 443-479.
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nálnej či akademickej skupiny, navštevovali rôzne krúžky,
podieľali sa na spoločenských projektoch, akciách charity alebo sa vo väčšej miere stávali dobrovoľníkmi. Veriaci muži a ženy, ktorí sa počas náboženských podujatí učia
verejne vystupovať, organizovať zhromaždenia, urovnávať spory a byť viac zodpovední, boli viac aktívni aj v sekulárnych organizáciách. Boli aktívnejšími občanmi, zaujímali sa o politické činnosti, chodili viac voliť a mali aj
hlbšie neformálne sociálne vzťahy. Tento autor považuje
cirkvi, pri ktorých netreba opomenúť východisko, že sú
to predovšetkým ľudia, ktorí majú medzi sebou vzájomné vzťahy a nie sú bezduchým organizmom alebo inštitúciou, za „liaheň” občianskych schopností, noriem, spoločenských záujmov a občianskych aktivít.5
Cieľom tohto textu je odpovedať na otázku, prečo v prípade veriacich ľudí registrujeme vyššiu mieru sociálneho
kapitálu? Budeme ju riešiť v kontexte kresťanstva a viery
v Ježiša Krista, ktorá, domnievame sa, by mohla byť stimulom k rozvoju sociálneho kapitálu jednak v osobnom,
ako aj spoločenskom živote. Text vychádza z hypotézy, že
na koncept sociálneho kapitálu možno nazerať z kristologickej perspektívy, čo sa pokúsime obhájiť identifikáciou
troch dimenzií sociálneho kapitálu (schopnosť združovať
sa, dôverovať a dodržiavať pravidlá) v kontexte evanjelia.
Prvá časť textu objasní teóriu a typológiu sociálneho kapitálu. Následne, pri aplikácii atribútov termínu na kristologický koncept, sa budeme pridržiavať Putnamovho teoreticko-metodologického vymedzenia pojmu, ktoré sa zaraďuje k jednému k najdiskutovanejších. Záver príspevku odpovie na stanovenú hypotézu a otvorí niekoľko myšlienok o strategickej úlohe cirkví v produktivite sociálneho kapitálu, ktorému venuje pozornosť aj pápež Benedikt
5. Putnam, R.: Bowling alone. New York: Simon & Schuster Paperbacks 2000, s. 66-67.
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XVI. V encyklike Caritas in Veritate z roku 2009 upozorňuje na eróziu sociálneho kapitálu a dôvery, ktorej stratu
považuje za “skutočne vážnu”.6
Teoretické východiská sociálneho kapitálu7
John Field vyjadril základnú myšlienku sociálneho kapitálu veľmi jednoducho: vzťahy majú svoju cenu. Ak vytvárame vzťahy s inými a trávime s nimi viac času, je pre
nás ľahšie dosahovať ciele, ktoré by sme sami nedokázali
naplniť, alebo ak, potom za cenu oveľa väčšej námahy. Teória sociálneho kapitálu ukazuje na význam vzájomných
kontaktov a tvrdí, že čím viac ľudí poznáme a zdieľame
s nimi spoločný život, tým sme bohatší na sociálny kapitál.8
To, čo sociálny kapitál označuje, existovalo od prvopočiatku. Samotný termín, ktorý možno považovať za relatívne nový, sa však v sociológii objavil až v 70-tych rokoch minulého storočia. Vtedy sa existencia sociálnych
sietí a noriem, ktoré sú v podmienkach vzájomného porozumenia, dôvery a reciprocity základom spolupráce
a spoločného postupu pri dosahovaní vzájomných výhod,
stala predmetom sociologického výskumu a posunula sa
do oblasti vedeckého bádania. Koncept sociálneho kapitálu poskytol ucelený rámec jednak teoretického uvažovania, ako aj empirického skúmania skupinových a spoločenských väzieb. Koniec 20. storočia, poznačený rozmachom neistej spoločnosti, predstavuje obdobie, v ktorom záujem a výskum sociálneho kapitálu enormne narástol. Odvtedy problematika tohto termínu natoľko expandovala, že možno konštatovať, že neexistuje odvetvie,
v ktorom by sa perspektíva sociálneho kapitálu neuplatnila. Táto širokospektrálnosť prináša teoretické aj metodologické nejasnosti, niektorí autori dokonca zastávajú názor,
že pojem sociálny kapitál by sa vzhľadom na svoju vágnosť a konceptuálnu roztrieštenosť nemal používať a že je
lepšie pracovať s jeho čiastkovými dimenziami. Preto nemožno uviesť jednoznačnú definíciu sociálneho kapitálu,
čo však neznamená, že nie je možné pomenovať spoločné
kľúčové dimenzie konceptu. Medzi ne zaraďujeme ľudskú vzájomnosť, teda sociálne siete, v ktorých sú zakorenené normy reciprocity, vzájomnej dôvery a spolupráce.
Podstatou sociálneho kapitálu je investícia do sociálnych vzťahov, vďaka ktorým môžeme profitovať a ľahšie
dosahovať stanovené ciele. Na tento fakt prvýkrát poukázal v roku 1916 v diele The Rural School Community Center Lyda Judson Hanifan,9 ktorý si všimol, že deti pochá6. Benedikt Xvi., Caritas in Veritate 2009, § 35.
7. Medzi najvýznamnejších bádateľov sociálneho kapitálu patrí Bourdieu (1980), Putnam (1993, 2000), Coleman (1996), Fine (2001), Field
(2003), Fukuyama (2005) či Halpern (2005).
8. Field, J.: Social Capital. London, New York: Routledge 2003, s. 1.
9. H anifan, L. J.: The Rural School Community Center. In: Annals of
the American Academy of Political and Social Science 67/1916.
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dzajúce z rodín, ktoré disponovali sociálnym kapitálom,
mali v škole lepší prospech. Prvé uvažovanie o sociálnom
kapitáli súviselo s pozorovaním spoločenského a kultúrneho prostredia vo vidieckej škole. Keď sa v roku 1961,
takmer po polstoročí, pojem objavil druhýkrát, už ako
sociologický termín v diele The Death and Life of Great American Cities od Jane Jacobs,10 hranice jeho chápania sa posunuli do inej roviny. Táto autorka vysvetľovala, že husté sociálne siete, existujúce v starých mestských
štvrtiach, vytvárali istú formu sociálneho kapitálu, ktorý zvyšoval verejnú bezpečnosť. Rodinám, žijúcim v jednotlivých blokoch, ktoré mali medzi sebou úzke kontakty a navzájom si dôverovali, pomáhali takéto vzťahy dohliadať na poriadok v štvrti, a tým znižovať prípadnú zločinnosť. V prvom prípade prinášal sociálny kapitál úžitok
jednotlivcovi, v druhom širšiemu spoločenstvu. Tieto dve
perspektívy viedli k rozlišovaniu sociálneho kapitálu na
individuálny a kolektívny statok. Prvý prístup je typický
pre ekonomickú sociológiu a sociológiu vzdelávania, druhý sa uplatňuje predovšetkým v politológii, politickej sociológii a ekonómii.
Francúzsky sociológ Pierre Bourdieua11 taktiež tvrdí,
že kapitál (nielen sociálny, ale aj ekonomický, kultúrny či
symbolický) pomáha jeho aktérovi dosahovať špecifický
zisk. Podľa Bourdieua sociálne postavenie nie je výsledkom iba ekonomického, ale závisí aj od ostatných druhov
kapitálu. Preto by si mal jednotlivec sociálny kapitál aktívne udržiavať, o to viac, že nie je raz navždy daný, ako
napríklad rodina či príbuzenstvo. Tento autor videl sociálny kapitál veľmi jednostranne, ako niečo, čo slúži k zabezpečeniu si lepšej pozície. A aj keď sa Bourdieuova teória v konečnom dôsledku venuje sociálnemu kapitálu len
okrajovo, ktorý navyše nikdy emiricky nemeral, definícia
sociálneho kapitálu od tohto autora, najskôr pre svoju unikátnosť, je jedna z najuvádzanejších.
Americký sociológ James Coleman (1990) začal uvažovať o sociálnom kapitáli inak ako Bourdieu. Sociálny kapitál nechápe ako „elitársky“, ale naopak, ako kolektívny
statok zakotvený v sociálnych vzťahoch, z ktorých napokon profitujú všetci účastníci.
Tento autor, ovplyvnený teóriou racionálnej voľby, tvrdí, že práve sociálny kapitál je dôvodom, prečo rozdielni ľudia, aj tí, ktorí sú relatívne znevýhodnení, navzájom
v určitých situáciách spolupracujú, aj keď by sa na prvý
pohľad mohlo zdať, že je pre nich lepšie sledovať vlastné
záujmy. Je dobré všimnúť si, ako sa chápanie sociálneho
kapitálu opäť posunulo do inej roviny. V tom, že sociálny
kapitál je mechanizmus schopný ovplyvňovať školské výsledky, sa Coleman s Hanifanom a Bourdieuom zhodol, na
10. Jacobs, J.: Death and Life of Great American Cities. New York:
Random House 1961.
11. Bourdieu, P.: Le capital social. In: Actes de la Recherche Sociale
3/1980, s. 2.
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rozdiel od nich ho však chápe ako nástroj na vysvetlenie
problémov kolektívneho konania, vzťahujúceho sa nielen
k jednotlivcovi, ale k užšej komunite, napr. rodine, k etnickým či profesijným skupinám.
Koniec 80-tych rokov možno vo výskume sociálneho
kapitálu označiť za akési “pre-empirické” obdobie. Iste,
aj dovtedy existovali pokusy o metodologické meranie
pojmu, výrazný zvrat nastáva pri Putnamovi,12 vďaka ktorému sa tematika sociálneho kapitálu dostala do verejného
diskurzu. Tento autor Colemanov prístup, vzťahujúci sa
k užšej komunite, rozšíril na celý národ. Jeho kolektívne
chápanie sociálneho kapitálu a empirická analýza na základe tzv. tvrdých dát znamenala posun konceptu do stredu záujmu, a to nielen v sociálnych vedách. Putnam poukázal na význam sociálneho kapitálu v oblasti politických
vied, čím sa odlíšil od svojich predchodcov. Tvrdí, že sociálny kapitál má vplyv na efektívne fungovanie inštitúcií
a kvalitnú demokraciu, a teda zohráva rolu na makrosociálnej úrovni. Základnú formu sociálneho kapitálu v jeho
teórii predstavujú siete občianskej angažovanosti, neskôr13
ale Putnam svoje chápanie pojmu rozšíril a zahrnul podeň širokú škálu aktivít od záujmu o politiku, cez chodenie do kostola, až po rodinný nedeľný piknik v prírode.
Napriek veľkej popularite vyvolala Putnamova koncepcia
sociálneho kapitálu veľkú vlnu kritiky, a to predovšetkým
vďaka nejasnému metodologickému prístupu vo výskume
pojmu. Naopak, akceptovaným sa stalo jeho rozlíšenie sociálneho kapitálu na bonding (zväzujúci) a bridging (premosťujúci), ktoré sa v kontexte kristologickej perspektívy pokúsime identifikovať aj my a ukázať, či je možné
tieto dve perspektívy konceptu aplikovať aj na evanjeliové texty.

Autor

Sociálny kapitál

Lyda Judson Hanifan
(1916)

Dobrá, ktoré majú cenu v živote ľudí. Je to
dobrá vôľa, priateľstvo, solidarita a sociálne
vzťahy medzi jednotlivcami a rodinami.

Pierre Bourdieu
(1980)

Množina aktuálnych alebo potencionálnych
zdrojov, ktorá vychádza z vlastníctva viac či
menej inštitucionálnych vzťahov
a známostí, inými slovami z členstva
v skupine, ktorá vybavuje každého člena
kolektívne vlastneným kapitálom, teda
rôznymi oprávneniami.

12. Putnam, R.: Making Democracy Work. Civic traditions in modern Italy. New York: Princeton University Press 1993.
13. Putnam, R.: Bowling alone. New York: Simon & Schuster Paperbacks 2000.
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James Coleman
(1990)

Záväzky a očakávania, informačné kanály
a normy s účinnými sankciami.

Robert Putnam
(1993)

Dôvera, normy a siete občianskeho združovania, ktoré uľahčujú spolunažívanie, a tak
prispievajú k výkonejšej spoločnosti.

Francis Fukuyama
(1995)

Hodnoty a neoficiálne normy, rozdelené
medzi členmi skupiny, ktoré im umožňujú
pomáhať si a zbližovať sa.
Tabuľka č. 1

Enormný nárast záujmu o sociálny kapitál v 90-tych rokoch na jednej strane pozitívne ovplyvnil snahu o precizovaniu konceptu, na druhej strane spôsobil neprehľadnosť v rôznorodých teoreticko-metodologických prístupoch. Jan Keller vo svojej knihe Nejistota a důvěra dokonca polemizuje o tom, či bolo vôbec nutné termín sociálny kapitál zaviesť a či si sociológia nemohla vystačiť s už
zaužívanými pojmami ako napríklad medziosobné siete? Ukázalo sa však, že komunitný duch v sebe od počiatku ukrýval akési latentné motívy, charakteristické predstavami o „dobrom živote“ s družnými vzťahmi, a tento,
pomerne ťažko uchopiteľný moment, sa podarilo vyjadriť práve vďaka pojmu sociálny kapitál, čo však neznamená, že takéto pomenovanie zostalo bezproblémové.14 Krátky exkurz teoretického vymedzenia konceptu naznačuje,
že existuje veľké množstvo perspektív ako možno sociálny kapitál chápať (viď. tabuľka č. 1). Najčastejšie bývajú
uvádzané dve zložky tvoriace sociálny kapitál. Prvú tvoria objektívne sieťové štruktúry, teda neformálne väzby
a členstvo v dobrovoľných organizáciách, druhú subjektívne väzby, medzi ktoré zaraďujeme predovšetkým rozmer dôvery. Nasledujúce časti analyzujú sociálny kapitál
v kontexte evanjelia, čo zároveň poukazuje na možnosť
uplatnenia termínu v teologickom diskurze.
Sociálny kapitál v kristologickom kontexte evanjelia
Jedným z najdôležitejších atribútov sociálneho kapitálu je vytváranie a udržiavanie medziľudských vzťahov
a schopnosť združovať sa. Ak vezmeme do úvahy začiatok Ježišovho účinkovania (Lk 3, 23) a spôsob života, ktorý po krste v Jordáne začal, môžeme konštatovať, že u Ježiša sa sociálny kapitál prejavil v plnej miere.15 Ježiš chodil
po celej Galilei a stal sa natoľko známym, že k nemu prichádzali veľké zástupy aj z Dekapola, Jeruzalema, Judey
14. porov. K eller, J.: Nejistota a důvěra. Praha: Sociologické nakladatelství 2009, s. 53-54.
15. Na tomto mieste je vhodné spomenúť, že sociálny kapitál možno
identifikovať aj v kontexte negatívnych konotácií, a teda možno o ňom
hovoriť napríklad aj v prípade zlodejov, ktorí sa spolu združujú a vytvárajú vzťahy z dôvodu prepadu banky.
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a Zajordánska (Mt 4, 25). Tento fakt svedčí o tom, že Ježiš
bol v neustálom kontakte s ľuďmi, ktorí ho vyhľadávali,
okrem toho ale aj on sám pravidelne navštevoval sobotné
spoločenstvo v synagóge (Lk 4, 16), kde čítaval a vysvetľoval Písmo. Ako sme už naznačili, Putnam rozlišuje dva
druhy sociálneho kapitálu: tzv. zväzujúci (bonding) a premosťujúci (bridging) sociálny kapitál.16 Zväzujúci sociálny kapitál predstavuje úzke kontakty medzi ľuďmi, charakteristické silnými vzájomnými putami, napr. medzi rodinnými príslušníkmi či členmi rovnakej etnickej skupiny, ktorý zaručuje špecifickú reciprocitu a mobilizuje solidaritu. Premosťujúci sociálny kapitál naproti tomu zahŕňa vzdialenejšie kontakty so slabými väzbami. Vytvára mosty medzi rôznymi osobami a skupinami, napríklad
medzi obchodnými partnermi, priateľmi z rôznych etnických skupín alebo ekumenických náboženských organizácií. Spája ľudí napriek rozdielnosti a prispieva k celospoločenskej kohézii. Ako sa ukazuje, Ježiš disponoval oboma druhmi sociálneho kapitálu. Bonding je možné vidieť
v prípade Ježišovho spoločenstva s dvanástimi učeníkmi,
ktorých si vyvolil a nazval ich apoštolmi (Lk 6, 13). Títo
žili bezprostredne v Ježišovej blízkosti a čo je zaujímavé, aj napriek rozdielnym osobnostiam vybratých dvanástich mužov sa z nich Ježišovi podarilo vytvoriť spoločenstvo učeníkov disponujúcich nielen špecifickou reciprocitou, ktorá je založená na hesle: Ja pomôžem tebe a ty pomôžeš mne, ale – ako o tom hovoria Skutky apoštolov po
smrti Ježiša apoštolov charakterizovala aj bilancovaná reciprocita (Ja pomôžem tebe a ty pomôžeš jemu), ktorá sa
naplno prejavila medzi prvými kresťanmi (Sk 2, 42-47).
O bridging môžeme hovoriť predovšetkým v prípade Ježišovho vzťahu k saducejom, farizejom a zelótom. Je síce
pravda, že s týmito náboženskými skupinami sa Ježiš často dostával do sporov (Mt 3, 7; Mt 22, 23-29; Lk 11,3744), na druhej strane nesmieme prehliadnuť, že aj medzi
nimi mal priateľov. Jánovo evanjelium rozpráva o nočnej
návšteve farizeja Nikodéma u Ježiša (Jn 3, 1-20), ktorý sa
po Ježišovej smrti usiluje dôstojne ho pochovať. Ježišovi
učeníci Šimon „Horlivec“ a Judáš Iškariotský zas pravdepodobne patrili k vrstve zelótov.17 Sociálny kapitál nebol
len súčasťou Ježišových činov, podobenstvá, ktoré v Novom zákone nachádzame, dokazujú, že Ježiš o sociálnom
kapitáli, aj keď nepriamo, aj hovoril. Napríklad podobenstvo o Milosrdnom Samaritánovi (Lk 10, 30 – 37) ukazuje na význam premosťujúceho sociálneho kapitálu. Samaritáni sa kvôli udalostiam ohľadom stavby jeruzalemské-

16. porov. Putnam, Bowling alone, s. 22.
17. porov. Trutwin, W. - M aga, J.: Otváral nám písma. Úvod do sveta Biblie. Spišské Podhradie: Kňazský seminár biskupa J. Vojtaššáka
1993, s. 351-354.
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ho chrámu v roku 538 pred Kristom zo Židmi nestýkali.18
Vzájomné pohŕdanie oboch skupín pramenilo nielen z historických, ale aj rasových príčin. Pomoc Samaritána prepadnutému zbojníkmi je preto príkladom ako praktizovať
sociálny kapitál, ktorý – ako sme už uviedli – dokáže napomôcť celospoločenskej súdržnosti.
Fakt, že premosťujúci sociálny kapitál (bridging) znamená schopnosť prekračovať spoločenské hranice, otvára nové perspektívy uplatnenia pojmu aj v náboženskom
prostredí. Putnam o tomto type kapitálu hovorí, že „spája
ľudí napriek sociálnym rozdielnostiam, napomáha rozširovaniu informácií a vytvára širšiu identitu a reciprocitu,
čím prispieva k celospoločenskej kohézii.“19 Takéto vzťahy fungujú ako „mosty“ spájajúce rozdielne spoločenské postavenie, názory a postoje. Nazdávame sa, že bridging zohráva dôležitú úlohu v rámci medzináboženského
dialógu, ukážkou ktorého sú Medzináboženské summity
v Assisi, založené v roku 1986 pápežom Jánom Pavlom II.
Napriek kritike, predovšetkým zo strany katolíckych ulta-tradicionalistov, sú považované za významné podujatia, a to nie striktne náboženské, ale skôr mierové.
Ježiš a dimenzia dôvery
Ďalším dôležitým atribútom sociálneho kapitálu je dôvera, bez ktorej nie je možné udržiavať vzťahy s druhými
a spájať sa s nimi do najrôznejších spolkov a združení. Fukuyama považuje dôveru sa významné meradlo sociálneho kapitálu a tvrdí, že ak zaznamenávame pokles dôvery,
upadá aj sociálny kapitál.20 Tento autor ukazuje, že dôsledkom absencie dôvery sú viditeľné neduhy súčasnej spoločnosti, medzi nimi predovšetkým zločinnosť, rozvodovosť
a rozpad rodín.21 Ježiš hovoril o dôvere v Božiu Prozreteľnosť (Mt 6, 25-34). Prihováral sa k tým, ktorí boli ustarostení o svoj život – čo budú jesť, piť, čo si oblečú a vyzýval ich k dôvere. Ježiš akoby bol v tejto situácii sociológom, ktorý dobre pozná problémy vtedajšej spoločnosti a riešením, ktoré navrhuje a vďaka ktorému je možné
prekonať “starosti doby”, je dôvera. V tomto zmysle hovorí o dôvere, ktorú vkladáme do Kristových prisľúbení
a nespoliehame sa na svoje sily, aj Katechizmus Katolíc-

18. porov. Heriban, J.: Príručný lexikón biblických vied. Rím: Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda 1992, s. 904.
19. Putnam, Bowling alone, s. 22-23.
20. Porov. Fukuyama, F.: Veľký rozvrat. Ľudská prirodzensť a opätovné nastolenie spoločenského poriadku. Bratislava: AGORA 2005, s.
64.
21. Porov. tamtiež, s. 78.
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kej Cirkvi (KKC)22 (§1817).23 Uvedený obraz nestráca na
aktuálnosti ani dnes, keď zaznamenávame pokles dôvery
nielen v spoločenskom, ale aj politickom a ekonomickom
sektore. Kríza dôvery sa týka oboch podôb dôvery, ktoré
sociológia rozlišuje.24 Jednak confidence (naivná, afektívna či vášnivá viera), ktorá predstavuje masívne spoliehanie sa na to, že sa v budúcnosti niečo stane alebo naopak
nestane, ale aj trust(istota, spoľahlivosť, vernosť či záväzok voči niekomu), ktorá je spojená s našou vlastnou voľbou a rozhodnutím dôverovať, a to aj napriek tomu, že na
seba berieme riziko, že naša dôvera nemusí byť oplatená.
Ježiš vyzýval jednak k trust (Mk 11, 20-26), ako aj ku confidence (Lk 11,9). Je zaujímavé, že aj napriek prisľúbeniu,
že naša dôvera v Boha bude vždy oplatená (MK 11, 24),
registrujeme prípady, keď majú veriaci s dôverou problém
a nedokážu dôverovať.25 Takýto postoj môžu spôsobovať
predchádzajúce negatívne životné skúsenosti, v ktorých
sa človek sklamal, a preto má strach opäť dôverovať, aj
keď v tomto prípade už nejde o vzťah k druhej osobe, ale
Bohu. Uvedená skutočnosť je iste komplikovanou záležitosťou, ktorá môže byť predmetom skúmania klinickej sociológie či psychológie. KKC uvádza, že správny postoj
kresťana, čo sa týka budúcnosti, spočíva v tom, že sa s dôverou odovzdáva do rúk Prozreteľnosti (2115). Ježiš hovorí: “Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám!” (Lk 11, 9). Hovorí o confidence, o dôvere v budúcnosť, ktorá je sprevádzaná pocitom istoty. To, že oba
pojmy spolu úzko súvisia, je možné deklarovať udalosťou,
počas ktorej Ježiš Peter prosí Ježiša, aby kráčal po vode.
Keď sa začal topiť, Ježiš mu adresoval slová: “Maloverný,
prečo si pochyboval?” (Mt 14,22-33) Pochybovačnosť, neistota a strach spôsobili stratu Petrovej dôvery. Dnes hovoríme o kríze dôvery, ktorá sa prejavila v modernej spoločnosti a spôsobila prechod do nestabilného a nepredvídateľného sveta, ktorý Ulrich Beck označuje ako riziková spoločnosť.26 Pocit strachu a úzkosti spája s nedostatkom dôvery aj súčasný sociológ Antony Giddens.27 Fforde
v knihe Slovensko, materializmus a desocializácia uvá-

22. Katechizmus katolíckej cirkvi. Trnava: Spolok svätého Vojtecha
1998, s. 458.
23. KKC v §1817 definuje nádej ako teologickú čnosť, ktorou túžime
po nebeskom kráľovstve a po večnom živote ako po svojom šťastí. Dôvera znamená, že sa nespoliehame na svoje vlastné sily, ale na pomoc
milostí Ducha Svätého.
24. Podrobnejšie predstavujú rozlišovanie medzi trust (dôvera)
a confidence (dôverčivosť) teórie autorov Luhmann, Giddens, Offe
a Seligman. Význam pojmu dôvera rieši aj stať M. Sedláčkovej (Sedláčková 2012).
25. Porov. Putnam, American Grace, s. 470.
26. Beck, U.: Riziková spoločnosť. Praha: Sociologické nakladatelství 2004, s. 14.
27. Giddens, A.: Důsledky modernity. Praha: Sociologické nakladatelství 2003, s. 91.
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dza, že “nedôvera sa stala ústrednou témou postmoderného života”28 , ktorého znakmi sú sekularizácia a strata spoločenských väzieb – ako dva navzájom prepojené momenty. Potvrdzuje to výskumom desocializácie
vo Veľkej Británii, ktorú charakterizuje sebecký individualizmus. Fforde tvrdí, že rovnakým vplyvom bude
vystavené aj Slovensko a myslí si, že najmocnejším potencionálnym zdrojom odporu voči príchodu desocializácie zo Západu je vedomie dôležitosti kresťanskej kultúry v rámci slovenskej spoločnosti.29 Žiaľ, zdá sa, že
ani Ffordom vyslovené anglické príslovie: “Byť varovaný vopred, znamená byť vyzbrojený v predstihu”, nezaručilo dostatočné opatrenia voči dovážanej desocializácii smerom na Východ.
Ako sa ukazuje, Ježiš učil druhých dôverovať, to by
ale nebolo možné, ak by sám nemal skúsenosť s dôverou,
ktorú v jeho prípade prejavoval jednak voči druhým osobám, ako aj voči svojmu Otcovi, a to dokonca veľmi intenzívnym spôsobom. Ježiš vedel, že ho Peter zaprie (Mt
26, 30-35), napriek tomu ho spolu s ďalšími dvoma apoštolmi berie do Getsemanskej záhrady, kde im dáva možnosť vytvoriť s ním úzke dôverné spoločenstvo v modlitbe. V tejto situácii je zároveň možné vidieť prejav Ježišovej dôvery voči Bohu, ktorú vyjadril slovami: “Otče
môj, ak ma tento kalich nemôže minúť a musím ho piť,
nech sa stane tvoja vôľa.” (Mt 26,42).
Normatívny rozmer Ježišovho učenia
V teórii sociálneho kapitálu zohrávajú dôležitú úlohu
normy a pravidlá (Coleman, Putnam, Fukuyama), ktoré
udržujú poriadok v spoločnosti, a naopak, ktorých porušovanie vedie k individualizmu jednotlivca a poklesu sociálnej súdržnosti. Fukuyama upozorňuje na to, že ak “ľudia majú hodnoty a normy, to ešte samo o sebe nevytvára
sociálny kapitál, pretože tieto hodnoty a normy môžu byť
nesprávne”.30 Normy vytvárajúce sociálny kapitál musia
podľa neho zahŕňať cnosti ako pravdovravnosť, dodržiavanie pravidiel a vzájomnosť. Vzťah pravidiel a sociálneho kapitálu vysvetľuje Putnam na jednoduchom príklade hrabania lístia pred domom, ktoré automaticky vykonávajú všetci prisťahovaní na ulici. Chápu, že tejto „norme“, vďaka ktorej sa na ulici udržuje poriadok, musia obetovať napríklad aj svoje pohodlie, porušenie takéhoto zau-

28. Kuna, M.: (ed.) Slovensko, materializmus a desocializácia. Prešov: Vydavateľstvo Michala Vaška 2006, s. 7.
29. Porov. tamtiež, s. 19.
30. Fukuyama, Veľký rozvrat. Ľudská prirodzensť a opätovné nastolenie spoločenského poriadku, s. 30.
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žívaného pravidla medzi susedmi by však znamenalo pre
daného ignoranta problémy. Naopak, rešpektovanie tejto
normy produkuje vznik dôvery, ktorá uľahčuje kooperáciu, a teda podporuje sociálny kapitál.31 Nás zaujíma rozmer normativity v prípade Ježiša Krista, ktorý by mohol
deklarovať existenciu sociálneho kapitálu.
Náboženstvo v Izraeli bolo typické svojimi presnými rituálmi a predpismi, ktoré podrobovali tvrdej kritike už
starozákonní proroci ako Ámos, Ozeáš, Izaiáš či Jeremiáš.
Ozeáš v mene Boha vyhlásil: “Lebo milosrdenstvo chcem
a nie obetu a poznanie Boha viac ako celopaly.” (Oz 6,
6) Náboženská a politická skupina judaizmu, ktorá mala
za Ježišových čias najväčší vplyv na náboženské zmýšľanie židovského ľudu, boli práve farizeji,32 s ktorými sa
Ježiš často dostával do sporu (Mt 23,13-36), pretože nedbal na ich predpisy a tradície: na príkazy o čistote, pôstnu
prax a sobotný pokoj.33 Dával neustále najavo, že vo vzťahu k vtedajším náboženským pravidlám sa nachádza v odlišnej rovine, v inej perspektíve. Mohlo by sa preto zdať,
že Ježiš nepovažoval normy a pravidlá za dobré, keďže ich
vedome porušoval a napádal. Opak je však pravdou a keď
vysvetlíme, aký vzťah Ježiš v skutočnosti voči normám
a pravidlám zastával, bude možné všimnúť si nový rozmer
normativity, ktorý je typickým znakom sociálneho kapitálu. Uvedené vysvetlíme na príklade o dodržiavaní sabatu.
Aj dnes, viac ako kedykoľvek predtým, si uvedomujeme, že sabat má pre človeka zmysel a význam, že plní
hlbokú a dôležitú funkciu. Vo svete, ktorý je čoraz viac
technicky vyspelý a zameraný na produktivitu práce, je
poslaním sabatu oslobodiť človeka od zhonu a denno-denných starostí. Sabat vyjadruje skutočnosť, že človek nie je
živý iba chlebom a že práca je v prvom rade prostriedok
a nie cieľ lepšieho života. Sabat je nevyhnutný na to, aby
človek mohol myslieť, nájsť sám seba a žiť tak, aby nebol
otrokom svojho fungovania. Evanjelium obsahuje viacero
textov, ktoré poukazujú na nezaťažený postoj Ježiša voči
sabatu (Mt 12, 1-14; Lk 13, 10-17; Jn 5, 1), dôležité je však
uvedomiť si, že Ježiš nechce sabat zrušiť, ale zbaviť ho
všetkých etikiet, ktoré môžu človeka natoľko pohltiť, že
sobotný odpočinok stratí svoju podstatu. Ježiš pôsobivo
ukázal, že farizeji sa so zákonom o sabate mýlia, čím vrátil sabatu jeho skutočný ľudský, či presnejšie poľudšťujúci
zmysel a význam.34 Ježiš zavádza nové pravidlá, ktoré sú
31. Porov. Putnam, Making Democracy Work. Civic traditions in
modern Italy, s. 172.
32. Porov. Heriban, Príručný lexikón biblických vied, s. 384.
33. Porov. Trutwin, M aga, Otváral nám písma. Úvod do sveta Biblie, s. 353.
34. Porov. Tresmontant, C.: Výklad učení rabiho Ješuy z Nazaretu.
Košice: Knižná dielňa Timotej 1997, s. 147.
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v prvom rade zamerané na človeka, čo potvrdzuje aj v postoji voči pôstu. Ten má podľa neho nielen fyziologický,
ale z psychologického hľadiska aj terapeutický význam,
ako to ukazujú pasáže o uzdravení pravdepodobne epileptického dieťaťa (Mk 9, 14; Mt 17, 4; Lk 9, 37). Ježiš miloval Zákon a podľa neho aj žil, ale odsudzoval jeho prekrúcanie a nesprávne vysvetľovanie, čo potvrdzuje známa Ježišova Reč na vrchu (Mt 5,1 – 7, 29). Evanjelium tak
prináša nové Ježišove pravidlo – prikázanie lásky: „Milovať budeš Pána, svojho Boha, z celého svojho srdca, z celej svojej duše, zo všetkých svojich síl a z celej svojej mysle a svojho blížneho ako seba samého!” (Lk 10, 27) Ako
ale takýto Ježišov príkaz súvisí so sociálnym kapitálom?
Človek pre svoj život potrebuje pravidlá. Inak by žil
v chaose, ktorý by len ťažko viedol k spoločenskej kohézii. Teória sociálneho kapitálu navyše tvrdí, že pozitívne
pravidlá zlepšujú medziľudské vzťahy a ich dodržiavanie
produkuje vznik dôvery. Láska, o ktorej Ježiš hovorí, je
pravidlom, ktorého uplatňovanie posilňuje vzťahy založené na dôvere. Milovať Boha a blížneho ako seba samého je
prejavom snahy o bezproblémovú komunitu, ktorá môže
prinášať úžitok nielen tým, ktorí sa navzájom majú radi,
ale aj okoliu, zvyšku spoločnosti. Na takýto rozmer poukazuje známa veta: “Pozrite ako sa milujú!”, ktorá z ústa
pohanov zaznievala na adresu prvých kresťanov, ktorí
“boli pospolu a všetko mali spoločné. Predávali pozemky a majetky a rozdeľovali ich všetkým, podľa toho, ako
kto potreboval.” (Sk 2, 44-45) Putnam považuje za najdôležitejšiu normu vzájomnosť, ktorá znamená, že ľudia sú
schopní niečo vykonať pre druhého v dôvere, že sa im to
vráti v budúcnosti, keď budú oni sami, alebo niekto iný,
komu dôverujú, potrebovať pomoc.35 Ježiš hovorí: “Všetko, čo chcete, aby ľudia robili vám, robte aj vy im!” (Mt 7,
12) Tento výrok Biblia označuje ako zlaté pravidlo, ktoré
znamená, že dokonalosť kresťana nespočíva v tom, že nerobí zlo, ale že koná dobro. Tu sa opäť dostávame k sociálnemu kapitálu, ktorý je charakteristický aktívnym prístupom a postojom k druhým ľuďom aj spoločnosti. Takto
sa zároveň vytvára priestor pre vznik spolupráce, čo Fukuyama, v kontexte úvah o sociálnom kapitáli, vyjadril vo
vete: „Dôvera vzniká vtedy, keď ľudia majú spoločné normy čestnosti a vzájomnosti, a teda sú schopní navzájom
spolupracovať.“36 Putnam síce tvrdil, že sociálny kapitál
znamená aj to, ak je jednotlivec čo i len pasívnym členom
nejakej asociácie, združenia či spolku, v tomto prípade sa
však skôr prikláňame k jeho kritikom ako napríklad Pier35. Porov. Putnam, Making Democracy Work. Civic traditions in
modern Italy, s. 172.
36. Fukuyama, Veľký rozvrat. Ľudská prirodzensť a opätovné nastolenie spoločenského poriadku, s. 67.
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paolo Donati, ktorý hovorí: „Identifikovať sociálny kapitál s občianskymi združeniami je klamlivé, a to pre rôzne motívy. Predovšetkým pre to, že ak osoby nijako neprispievajú v organizácii (sú len jej členom), alebo prispievajú len finančne alebo sú členmi združenia za nejakých
iných podmienok, nedá sa povedať, že vo všetkých týchto
prípadoch automaticky podporujú sociálny kapitál.“37 Ak
teda chceme disponovať a zvyšovať mieru sociálneho kapitálu, je nutná činnosť, prax, aktívne dodržiavanie pravidiel. Nestačí rešpektovať ich, potrebné je riadiť sa nimi.
Ak sa napríklad niekto presťahuje na nové miesto, kde
obyvatelia pravidelne, podľa určitých pravidiel, robia okolo svojho spoločného obytného domu poriadok, nebrániť
im v tejto aktivite nestačí. Potrebné je aktívne zapojenie sa
do činnosti, vďaka ktorej sa prisťahovaný dostáva do kontaktu so svojimi susedmi, získava ich dôveru a vytvára tak
sociálny kapitál, ktorého ďalším produktom môže byť napríklad priateľstvo, ako o ňom hovoril Hanifan.38 Ježišovu
výzvu ku konkrétnej aktivite vyjadrujú slová: „Nie každý, kto mi hovorí: ‘Pane, Pane’, vojde do nebeského kráľovstva, ale iba ten, kto plní vôľu môjho Otca, ktorý je na
nebesiach.” (Mt 7, 21). Za príklad, ktorý ukazuje na Ježišov pozitívny postoj k dôležitosti vzájomnej kooperácie,
možno v neposlednom rade považovať vyvolenie Dvanástich učeníkov. Evanjelium ich opisuje ako aktívnych spolupracovníkov Ježiša, ktorí vďaka takejto činnosti vytvárali zväzujúci sociálny kapitál, teda bonding.
Záver
Hypotéza, že na koncept sociálneho kapitálu možno nazerať z kristologickej perspektívy, sa po analýze atribútov sociálneho kapitálu v kontexte evanjelia potvrdila. Pri
skúmaní konkrétnych Ježišových činov a postojov sa ukázal byť tým, ktorý sociálnym kapitálom disponoval. Bolo
by naivné myslieť si, že Ježiš žil izolovane, oddelený od
možnosti nadväzovať kontakty. Iste, 30 rokov Ježišovho
života zostáva pre stručnú evanjeliovú správu z tohto obdobia zahalených, jeho verejné účinkovanie je však charakteristické vytváraním medziľudských sietí, a to v tých
najrôznejších situáciách.
Jacobs poukázala na rozmery sociálneho kapitálu v tých
najbežnejších ľudských kontaktoch, keďže jeho prejavy
sledovala priamo na ulici, v štvrti North End v Bostone,

37. Donati, P.: Il capitale sociale. L´approccio relazionale. Milano:
Franco Angeli 2007, s. 7.
38. H anifan, L. J.: The Rural School Community Center. In: Annals
of the American Academy of Political and Social Science 67/1916, s.
130.
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ktorú v prvej polovici 20. storočia obývali zväčša talianski prisťahovalci. Všimla si „familiaritu“, ktorá v uvedenej mestskej štvrti prevládala a „vyrastala priamo na ulici“, a to vďaka najtriviálnejším činnostiam, ako napríklad
pozdrav či rozhovor s predavačom novín, ktoré podľa nej
predstavovali sociálny kapitál. Aj jeruzalemské ulice boli
plné rôznorodých situácií, kde sa Ježiš, okrem farizejov
a zákonníkov, ktorí predstavovali vyššiu vrstvu vtedajšej spoločnosti, stretával aj s mýtnikmi, verejnými hriešnikmi, chorými, navyše, zvláštny postoj zastával k ženám
(Lk 7, 36-50) a deťom (Lk 18, 15-17). Ježišov vzťah k „slabým“ najlepšie ukazuje na charakter jeho správania, ktoré aj v týchto prípadoch možno označiť ako bohaté na sociálny kapitál. To, že Ježiš v tej dobe dovolil, aby ho ženy
nasledovali, uzdravoval ich (Lk 8, 1-3) a prichádzal s nimi
do úzkeho kontaktu, ako napríklad pri stretnutí so Samaritánkou pri studni, naznačuje, že Syn človeka, ako Ježiš
sám seba nazýval, bol výnimočne ľudský.
To potvrdzuje aj Ježišov vzťah nielen o morálnych cnostiach, ale aj sociálnych cnostiach, ktoré sú predpokladom
vzniku sociálneho kapitálu. Katechizmus katolíckej cirkvi
definuje sociálne cnosti ako „pevné postoje, stále dispozície, trvalé dokonalosti rozumu a vôle, ktoré usmerňujú
naše činy, usporadúvajú naše vášne a riadia naše správanie podľa rozumu a viery“.39 Fukuyama považuje za sociálne cnosti vzájomnosť, poctivosť, čestnosť, dodržiavanie
záväzkov či kooperáciu, ktoré sú opakom individualizmu
jednotlivca. Ten vedie k „vzrastajúcej úrovni zločinnosti a spoločenského neporiadku, úpadku rodiny, príbuzenských vzťahov, ako zdroja sociálnej súdržnosti, a klesajúcej úrovni dôvery“.40
Aj Ježišove slová „kto je nepoctivý v malom, je nepoctivý aj vo veľkom“ (Lk 16,10b) hovoria o poctivosti, vyjadrenie farizejov „Učiteľ, vieme, že vždy hovoríš pravdu
a neberiš ohľad na nikoho“ zas naznačujú, že Ježiša okolie
vnímalo ako čestného Izraelitu. Ježišove vety: „Ty si Peter a na tejto skale postavím svoju Cirkev a pekelné brány ju nepremôžu“ (Mt 16,18) alebo „Dnes budeš so mnou
v raji“ (Lk 23, 43) zas predstavujú Ježiša ako sľubujúceho
- Petrovi najvyšší úrad Cirkvi a zločincovi na kríži večný
život. Vyvolenie dvanástich apoštolov a ich činnosť v Ježišovej blízkosti predstavujú ich spolužitie založené na
vzájomnej spolupráci, ako to ukazujú udalosti s rozmnožením chlebov (Mt 14, 13-21; Mt 15, 32-39), počas ktorých
apoštoli na žiadosť Ježiša spoločne „organizovali“ niekoľkotisícové zástupy.
39. Katechizmus katolíckej cirkvi 1998, §1804, s. 458.
40. Fukuyama, Veľký rozvrat. Ľudská prirodzensť a opätovné nastolenie spoločenského poriadku, s. 78.
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Z teórie sociálneho kapitálu vyplýva, že čím viac času
a energie venuje jednotlivec komunite, tým viac získava.
Putnam tvrdí, že kontakty s druhými nám pomáhajú byť
zdravšími, bohatšími a múdrejšími, no napriek tejto pozitívnej perspektíve musíme konštatovať, že sociálny kapitál je v dnešnej, technicky vyspelej a čoraz rýchlejšej, spoločnosti, v ohrození. Putnam a Fukuyama tvrdia, že za pokles sociálneho kapitálu môže napríklad aj sledovanie televízie. Obsah televíznych programov, zameraných na sex
a násilie, vytvára istý druh cynizmu a nezáujem o „kultúru dôvery“. Otázkou zostáva, ako je možné túto nelichotivú prognózu úbytku sociálneho kapitálu zvrátiť?
Nazdávame sa, že vzostupu sociálneho kapitálu dokážu
pomôcť kresťanské cirkvi a spoločenstvá. Keďže sociálny kapitál nemá trhový charakter a nie je možné zabezpečiť si ho finančne, je potrebné rozvíjať tie oblasti činností, ktoré ho dokážu vytvoriť. Okrem dobrej vôle a ochote založenej na medziľudských vzťahoch, ktorá vyúsťuje k vzájomnej kooperácii je prejavom kumulácie sociálneho kapitálu aj dobročinnosť a dobrovoľníctvo. Organizácie s kresťanským pozadím, ako napríklad DOMKA
(Združenie saleziánskej mládeže) alebo eRko (Združenie kresťanských spoločenstiev detí) patria na Slovensku
k najznámejším dobrovoľníckym organizáciám. Samozrejme, netreba opomenúť menšie lokálne spoločenstvá,
ktoré sa venujú voľnočasovým aktivitám detí a mládeže.
Putnam ukázal, že kumulácia sociálneho kapitálu v živote veriacich osôb nezostáva “za múrmi náboženskej inštitúcie, ktorej sú členmi”, ale pozitívne pôsobí aj na ich občianske aktivity. Analýza kristologickej perspektívy sociálneho kapitálu naznačuje, že dôvodom, prečo veriaci ľudia, v tomto kontexte kresťania, disponujú vyššou mierou
sociálneho kapitálu ako ateisti, môže byť ich snaha konať
podľa vzoru Ježiša Krista, v ktorého konaní a postojoch
možno identifikovať znaky sociálneho kapitálu. Fakt, že
veriaci ľudia a kresťanské cirkvi a organizácie v takejto
činnosti trpezlivo pokračujú, znamená pozitívny stimul aj
do budúcnosti, a to je pre sociálny kapitál dobrá správa.
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Vylúčenie homosexuality
zo zoznamu psychických chorôb
a presadzovanie
homosexuálnych zväzkov
Exclusion of homosexuality from the list of mental diseases and promotion of the same-sex unions
This study refers to the circumstances of the exclusion of homosexuality among mental illnesses, which did not happen on the basis of scientific studies, but on the basis of voting of the American Psychiatric Association members in
1973. The organization bringing together doctors and scientists manipulated by militant pressure groups provided
a political answer to a question which required a scientific answer. After seventeen years, this decision was taken
by the World Health Organization and also by many states. The study also captures its far-reaching negative impact on politicians and the laws that are not created based on science and common sense, but under the influence
of mentioned lobbyists.

Úvod
Vedecký výskum by mal vždy slúžiť človeku. V histórii
sa však neraz stalo, že v túžbe po ovládaní ľudstva sa pod
rúškom vedeckých argumentov a v mene vedy presadzovala ideológia. Podvod bol vyhlásený za vedu. Ideológovia
a politici, ktorí toto presadzovali, privádzali množstvo ľudí
do omylu. Dialo sa to nielen v totalitných krajinách, zvlášť
v bývalom komunistickom bloku, ale deje sa to aj v takzvaných demokratických krajinách. Takýmto podvodom je aj
vylúčenie homosexuality zo zoznamu psychických chorôb,
čo opisuje na viacerých miestach vo svojej knihe La teoria del „gender“ e l’origine dell’omosessualità ( „Gender“ teória a pôvod homosexuality ) psychoanalytik Tony
Anatrella, špecialista v sociálnej psychológii. Hlavne z tejto jeho knihy budeme čerpať pri opise tejto udalosti.
Rozhodnutie Americkej psychiatrickej asociácie
z roku 1973
Pred rokom 1973 Americká psychiatrická asociácia zaraďovala homosexualitu ako mentálnu poruchu do sekcie
302, ktorá bola nazvaná „Sexuálne deviácie“. Sekcia 302
medzi iným špecifikovala, že homosexuálne osoby „tvoria kategóriu jedincov, ktorých sexuálny záujem je v prvom rade orientovaný na objekty odlišné od osôb iného
pohlavia, na sexuálne vzťahy [...], ktoré sa uskutočňujú
za zvláštnych okolností [...]. Aj keď mnohí vnímajú svoje praktiky ako poľutovaniahodné, nie sú ešte schopní nahradiť ich normálnym sexuálnym správaním.“1
1. Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, citované
z T. A natrella, La teoria del „gender“ e l’origine dell’omosessualità,
Cinisello Balsamo 2012, s. 127.

138

Nové Horizonty

Od roku 1970 do roku 1972 bola Americká psychiatrická asociácia obeťou neustálych represálií zo strany militantných nátlakových skupín za podporu homosexuality.
Počas troch výročných kongresov Americkej psychiatrickej asociácie niektorí členovia týchto militantných skupín, ktorí sa tam dostali pomocou sfalšovaných vstupeniek, systematicky spôsobovali rozruch, pričom došlo až
k tomu, že prednášajúcim vytrhávali z rúk mikrofóny, nasilu si brali slovo a vyhrážali sa účastníkom kongresov.
V roku 1972 sa Frankovi Kamenymu, militantnému homosexuálovi patriacemu do Gay Liberation Front (Strana
oslobodenia gayov), podarilo získať podporu niektorých
významných psychiatrov s homosexuálnymi tendenciami z vnútra organizácie. Kent Robinson, člen Americkej
psychiatrickej asociácie, mu pomohol sformulovať žiadosť, ktorej cieľom bolo vyradiť homosexualitu z DSMII.2 V tom istom roku sa podarilo militantným homosexu2. Psychiater T. Anatrella charakterizuje tento manuál takto: „Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM) je diagnostický a štatistický manuál duševných porúch, ktorý najviac používajú špecialisti na mentálne zdravie v Spojených štátoch pri určovaní diagnóz. Ide o diskutabilný manuál, ktorý neberie do ohľadu realitu o všetkých chorobách. Je predovšetkým ideologický, nie až tak skutočne klinický“ (T. A natrella, La teoria del „gender“ e l’origine dell’omosessualità, Cinisello Balsamo 2012, s. 128). Aj P. Smolík upozorňuje, že „klinik si musí byť vedomý aspoň troch medzier klasifikačných systémov DSM-III a MKN-10, ktoré vedú k nasledujúcim upozorneniam: a) Liečba každého jednotlivého pacienta musí byť individuálna, bez priameho a záväzného zreteľa k stanovenej diagnóze. Napr. nie
každý pacient s diagnózou depresívna epizóda musí byť vhodný na liečbu antidepresívnymi psychofarmakami. b) Klinici, výskumníci, ale aj
študenti by sa mali vyhýbať všeobecnému zaraďovaniu pacientov do
skupín, napr. ‘schizofrenikov’, ‘fobikov’ a pod., pretože tak môže dochádzať k nepatričnej predstave o homogenite všetkých aspektov života
pacientov. Existujúce klasifikačné systémy hovoria len o časti všetkých
funkcií pacienta, a je preto omnoho presnejšie hovoriť o jedincovi ako
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álom inštalovať v priestoroch, kde sa uskutočňoval kongres, stanovište s názvom „Gay, hrdý a duchovne zdravý“. A Kamenymu bolo umožnené zúčastniť sa diskusného panelu o homosexualite.
V roku 1973, krátko pred nasledujúcim kongresom, sa
zorganizovali viacerí psychiatri, ktorí nesúhlasili s názorom Kamenyho, aby ho zastavili. K tejto iniciatíve sa pripojili aj doktor Irving Bieber a psychoanalytik Charles
Socarides (jeden z najväčších expertov na homosexualitu
a vynikajúci klinický lekár). Avšak po silných politických
tlakoch sa ôsmi členovia jedného výboru Americkej psychiatrickej asociácie stretli za zatvorenými dverami, aby
diskutovali o žiadosti Kamenyho. Podľa svedectva doktora Jeffreyho Satinovera (autora knihy Homosexuality and
the Politics of Truth – Homosexualita a politika pravdy)
oponentom bolo daných iba pätnásť minút na prezentovanie vlastných argumentov. Nakoniec výbor väčšinou hlasov rozhodol, aby o Kamenyho žiadosti hlasovalo 10 000
členov Americkej psychiatrickej asociácie. Týmto rozhodnutím bola odmietnutá čestná diskusia o zmysle ľudskej sexuality, o tom, kedy je koherentná a konštruktívna.
Aktívna menšina si tak uzurpovala moc a slepo ju nasledovali významné osobnosti, ktoré sa veľmi nestarali
o následky vlastného zaslepenia a o následky manipulácie, ktorej sa stali predmetom. Pre mnohých členov Americkej psychiatrickej asociácie bol tento spôsob konania
jasným dôkazom chýbajúcej metodológie. To by bolo nepochopiteľné, ak by nedošlo k zastrašovaniu odborníkov
v tejto profesii, ktoré bolo efektom sexuálnej revolúcie
a pochádzalo od hnutí za občianske práva, za práva menšín a za práva žien. Namiesto diskusie a serióznej reflexii
o posledných vedeckých zisteniach v tejto oblasti, zvlášť
z psychoanalýzy, americká organizácia pristúpila na hlasovanie o tomto probléme.
Celé hlasovanie prebiehalo podivuhodným spôsobom.
National Gay Task Force (národná pracovná skupina gayov) si obstarala zoznam mien Americkej psychiatrickej
asociácie a dopredu každému poslala list, v ktorom ich vyzvala hlasovať za vymazanie homosexuality zo zoznamu
mentálnych porúch. Americká psychiatrická asociácia neinformovala nikoho zo svojich členov, že zaslanie listu financovala organizácia Pro-Gay. Podľa sčítania 5816 členov hlasovalo za vyhlásenie homosexuality za normálny
jav, 3817 členov hlasovalo za to, aby sa naďalej považovala za mentálnu poruchu a 367 členov sa zdržalo hlasovania.
Na základe tohto hlasovania bola homosexualita vymazaná zo sekcie 302 DSM-II. Organizácia, ktorá zoskupuje medzi iným aj veľké množstvo vedeckých pracovníkov,
o ‘pacientovi so schizofréniou’, s ‘fóbiou’ a pod. c) Výskumníci ani teoretici nesmú predpokladať, že porucha diagnostikovaná podľa DSM-IV
alebo MKN-10 je vždy spôsobená jedinou príčinou. Je treba mať na pamäti, že v súčasnej dobe diagnostikujeme väčšinou iba syndrómy, ktoré môžu mať viac príčin“ (P. Smolík, Duševní a behaviorální poruchy.
Průvodce klasifikací. Nástin nozologie. Diagnostika, Maxdorf 1996).
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tak dala politickú odpoveď na to, čo si vyžadovalo vedeckú
odpoveď.3 Vedecké štúdie boli ignorované. Ide o niečo, čo
sa vo vedeckom výskume nikdy predtým nestalo. Je to výsledok silného militarizmu a tlakov homosexuálnych asociácií. Ide o rozhodnutie, ktoré znevažuje poznanie, ktoré
máme v psychológii a antropológii o ľudskej sexualite.4 Je
to ukážka toho, ako nerešpektovanie významu sexuálnej
odlišnosti privádza k strate rozumu v mnohých oblastiach.
Podľa Josepha Bergera, významného člena Americkej
psychiatrickej asociácie, od začiatku týchto nezvyčajných
procedúr „sledovaným cieľom nebolo dospieť k definitívnemu vedeckému rozhodnutiu o homosexualite, ale vytvoriť priaznivú klímu na zmenšenie intolerancie voči homosexuálom a na ich označovanie. Bohužiaľ, ako sa často stáva, to, o čom rozhodla jedna generácia kvôli zlepšeniu sociálnej klímy, bolo následne interpretované ako dobre podložená vedecká konklúzia.“5 Keďže členom asociácie bolo podsúvané, že ide o vytvorenie klímy, ktorá by
bola otvorenejšia na prijatie osôb, ktorých sa tento psychický problém dotýka, a nie urobiť definitívne rozhodnutie v otázke homosexuality, ich hlasovanie bolo zneužité
a neprávom interpretované ako vedecká výpoveď. Následkom však bolo aj to, že sa dokonca začala zakazovať akákoľvek ďalšia diskusia o tejto téme.
Charles Socarides, klinický profesor psychiatrie a autor
viacerých kníh o homosexualite, hovorí ako svedok rozhodnutia Americkej psychiatrickej asociácie, ktoré dosiahli homosexuálni aktivisti: „Homosexuáli sa spojili [...], aby
vyhlásili homosexualitu za normálnosť a útočili na každú
opozíciu proti tomuto chápaniu. Tí, ktorí mali takýto názor, tvorili medzi homosexuálmi veľmi malú, ale hlasnú
menšinu, v porovnaní s tými, ktorí chceli alebo viac pomoci, alebo zostali ticho [...]. Rozhodnutie Americkej psychiatrickej asociácie poslúžilo ako trójsky kôň, ktorý otvoril dvere rozsiahlym psychologickým a sociálnym zmenám
v sexuálnych zvykoch a mravoch. Rozhodnutie sa [...] využilo, aby homosexualitu normalizovalo a udelilo jej status, o ktorý sa oplatí snažiť. Pre mnohých amerických psychiatrov zostáva tento čin odstrašujúcou pripomienkou,
že vedecké princípy, za ktoré sa nebojuje, môžu byť porazené. Ak nebudeme s vedou zaobchádzať inak, potom
pred očami nerušiacej a neinformovanej verejnosti a ostatných lekárskych a spoločenských vied podľahneme politickej straníckosti a nepravdivej propagande. Potom nasledujú klinické dôsledky. Tí, ktorí budú naďalej homosexualitu
považovať za platnú diagnózu, budú [...] umlčaní.“6
3. Porov. T. A natrella, La teoria del „gender“ e l’origine dell’omosessualità, s. 127-130.
4. Porov. T. A natrella, La teoria del „gender“ e l’origine dell’omosessualità, s. 112.
5. J. Berger, The APA Vote On Same-Sex Marriage: The Inside Story, in http://www.narth.com/docs/apavote.html
6. Ch. Socarides, Sexual Politics And Scientific Logic. The Issue Of
Homosexuality, in G. Kuby, Globálna sexuálna revolúcia. Strata slobody v mene slobody, Bratislava 2013, s. 200.
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Militantné presadzovanie „nového“ pohľadu
na homosexualitu vo svete
V Amerike sa tak sa nastavila výhybka, ktorej dôsledky boli najskôr nenápadné, ale časom ďalekosiahle. Politický nátlak pokračoval. Sedemnásť rokov po tomto hlasovaní, 17. mája 1990, aj Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) vyškrtla homosexualitu zo zoznamu mentálnych porúch. Aj tu vyradenie homosexuality spomedzi chorôb malo pomerne rýchly priebeh. Podobne sa to
udialo aj v mnohých iných krajinách. Na základe hlasovania a dekrétov sa teda nemá homosexualita považovať
za chorobu. Homosexuál sa má považovať za normálneho
a zdravého človeka. Homosexualita bola zaradená medzi
jednu z mnohých charakteristík normálnej ľudskej osoby.
Nie je však možné povedať, nakoľko bežní ľudia prijali toto nové chápanie a hodnotenie homosexuality. Je to určite rôzne v rôznych krajinách, ako aj v samotnom vnútri
jednotlivých krajín. Je možné povedať, že toto vnímanie sa
viac ujalo v krajinách, kde sa sexualita banalizuje, kde došlo
k totálnemu uvoľneniu morálky, ako napríklad vo Švédsku,
Nórsku a Dánsku. Nie náhodou bolo Dánsko prvou krajinou, ktorá právne schválila ako „manželstvo“ aj spojenie
medzi dvoma mužmi alebo dvoma ženami (v roku 1989).7
Neskôr sa to udialo aj v niektorých iných krajinách, čo presadzovali hlavne ľavicovo orientované strany. Začiatkom
roku 2013 sa Francúzsko stalo štrnástym štátom na svete,
kde sa oficiálne môžu „sobášiť“ ľudia rovnakého pohlavia.
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Po vylúčení homosexuality zo zoznamu sexuálnych porúch prebehla celá séria hodnotení, ktoré sa skočili tým,
že homosexualitu začali považovať za odlišnosť a jednoduchú alternatívu k heterosexualite. Neskôr bola prezentovaná ako jedna z mnohých foriem ľudskej sexuality. V súčasnej dobe je snaha, aby bola považovaná za sexuálnu
situáciu (identitu), ktorá obsahuje svoju vlastnú hodnotu
v sebe samej, rovnako ako iné typy sexuality.
Homosexualitu však nie je možné považovať za odlišnosť, pretože predstavuje negáciu sexuálnej odlišnosti. Homosexualita nie je ani alternatíva, ani sexuálna voľba spomedzi iných, ani spoločenský model, ktorý by bolo možné ustanoviť. Dnes už nejde o to, aby sme boli pozorní voči
osobe nachádzajúcej sa v ťažkostiach, ale robí sa všetko
preto, aby sa zmenil koncept ľudskej sexuality. Ide o politickú akciu smerujúcu proti múdrosti národov. Mnohí občania zatiaľ nedokážu pochopiť zmeny, ktoré sú im ukladané prostredníctvom zmeny legislatívy a školských textov zaoberajúcich sa životom, ktoré šíria koncept sexuality
založenej na sexuálnej orientácii, antikoncepcii a potrate.
Táto vízia ignoruje zmysel manželstva, rodinu, zmysel sexuality v rámci manželského páru, ktorý tvorí muž a žena.

Otázky tohto typu však nemožno riešiť na základe súcitu, ale rozumu. Nie je možné pokračovať v tejto intelektuálnej slepote. Treba si uvedomiť, že sme v ideologickom
zápase s militantmi, ktorí bojujú za zmenu noriem v oblasti sexuality. Tvrdia, že treba skoncovať s heterosexuálnymi normami a uprednostniť plurisexuálne normy. Avšak
spoločnosť nemôže nebyť heterosexuálna, aj keď existujú
osoby, ktoré žijú odlišne. Individuálne prípady a partikulárne situácie si spoločnosť môže všimnúť a solidarizovať
s nimi, ale nikdy neboli a nemôžu byť zdrojom inšpirácie
na stanovenie noriem, ktoré zo svojej podstaty majú univerzálnu hodnotu. Homoerotika naďalej ostáva psychickým problémom pri elaborácii sexuálneho života jednotlivca. Nie bezdôvodne ešte nedávno bola zaradená medzi
„poruchy“ sexuálnej identity. Vyradením spomedzi týchto porúch sa kategória porúch sexuálnej identity formálnym a povrchným spôsobom redukovala na transvestizmus a transsexualizmus. Intrasubjektívna (vnútrosubjektívna) dimenzia rozvinutia sexuálnych podnetov prostredníctvom systému psychických idiosynkratických prejavov
je úplne eliminovaná. U homosexuálov je teda potlačená
dimenzia, ktorá sa u normálnych ľudí pri kontakte s osobami rovnakého pohlavia prejavuje ako idiosynkrázia,
čiže odpor k sexuálnym podnetom.

Toto hnutie je spojené s ideológiou, ktorá odmieta skúmať dôvody, ktoré vedú osobu k homoerotickej orientácii.
Homosexualita sa stala novou paradigmou, na základe ktorej chcú pretvoriť celú spoločnosť. Prebieha silný politický boj ohľadom novej definície, na základe ktorej chcú byť
niektorí uznaní ako „gay“. Problém, ktorý by bolo treba riešiť v psychickej oblasti, sa prenáša do oblasti spoločenskej,
aby ho potom bolo možné riešiť čisto na politickej úrovni. Zastávať ideu, že vďaka psychoterapeutickej alebo psychoanalytickej liečbe si niektoré homosexuálne osoby mohli
vypracovať ich heterosexuálnu orientáciu, je dnes politicky neakceptovateľné, alebo je dokonca o tom zakázané hovoriť. Toto odmietnutie je prinajmenšom čudné, pretože sú
to špecialisti v medicíne, ktorí vo svojej odbornej praxi pozorovali túto zmenu. Je teda dôležité položiť si otázku o pôvode homosexuality. V súčasnom kontexte sa však lekárom
a vedcom zakazuje zaoberať sa touto problematikou, s výnimkou tých, ktorí by chceli ospravedlniť fenomén homosexuality. Stratégia je cielene politická a prejavuje sa vôľou prijať nové zákony ohľadom homosexuality. Okrem toho je vyvíjaný tlak na Cirkev, aby uznala aj iné „formy spolužitia“,
nielen manželstvo medzi mužom a ženou. Ešte vážnejšie je,
že sa v mene homofóbie zavádza skutočná cenzúra na spoločenskej úrovni, ako napr. vo Francúzsku, kde bol v roku 2005
schválený zákon, na základe ktorého sa mienka stáva deliktom. Tak diskusia o homosexualite môže byť postihnutá trestom, ak sa niekto o nej vyjadrí kriticky, čo znemožňuje vedecké skúmanie a filozoficko-morálne úvahy. Prichádza teda
ideologická polícia, čo znova poukazuje na to, aké je ťažké
postaviť sa proti mocenskej ideologickej mašinérii.8 Kresťa-

7. Porov. L. Ciccone, Etica sessuale. Persona, matrimonio, vita verginale, Milano 2004, s. 178-188.

8. Porov. T. A natrella, La teoria del „gender“ e l’origine dell’omosessualità, s. 114-116.
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nia túto ideologickú políciu zažívali v totalitných režimoch
dvadsiateho storočia počas celých desaťročí.
Dnes je loby LGBTI podporovaná obrovskými sumami
(vo viacčíselnej miliónovej výške) cez oficiálne podorganizácie OSN a EÚ a cez súkromné nadácie (Rockefeller,
Ford, Bill Gates). Táto loby hodnotí vedecký výskum príčin homosexuality a ponuku terapeutickej pomoci pri sexuálnych sklonoch, ktorými nejaká osoba trpí, ako „diskrimináciu“ a snaží sa ich potláčať, dokonca aj vtedy, ak
by dotyčná osoba sama chcela takúto pomoc prijať. Žiada: „ŠTÁTY MUSIA zaistiť, aby sexuálne orientácie alebo pohlavné identity neboli v rámci lekárskych alebo psychologických vyšetrení či porád považované ani explicitne, ani implicitne za ochorenia, ktoré by sa mali ošetriť,
vyliečiť alebo potlačiť (P18).“9
Záujmové zväzy sa to pokúšajú presadiť zastrašovaním,
difamáciou a kampaňami proti terapeutom, nepríjemným
referentom a neželaným konferenciám. Príčiny homosexuality sa nesmú vedecky skúmať, posolstvo o zmeniteľnosti sexuálnych sklonov sa má potlačiť. V Kalifornii bol
roku 2012 predložený návrh zákona, ktorým sa mala zakázať terapia a ponuky duchovnej starostlivosti pre ľudí
s nechcenou „egodystónnou“ homosexualitou.10 To nie
je len protiústavné oklieštenie vedeckej slobody, ale aj
oklieštenie slobody informácie a slobody liečby pre osoby, ktoré trpia pre svoju neheterogénnu orientáciu.11
Podobne ako začiatok minulého storočia bol poznačený
zápasom s ateistickou komunistickou totalitnou ideológiou,
tak je začiatok tohto tisícročia poznačený veľkým ideologickým bojom s totalitnou ideológiou rodovej rovnosti. Ideologická loby v mnohých krajinách propaguje homosexualitu a snaží sa pomocou antidiskriminačných zákonom umlčať tých, ktorí homosexualitu považujú za chorobu a odsudzujú homosexuálne praktiky. Tak, ako bolo ťažko pochopiteľné, že mnohí intelektuáli podporovali komunizmus,
hoci pápeži ho jasne odsúdili už v jeho začiatkoch a predpovedali jeho zhubné následky, tak je dnes nepochopiteľné, že mnohí intelektuáli podporujú ideológiu rodovej rovnosti, ktorá vychádza z marxisticko-leninskej ideológie. Jej
zhubné následky na rodinu a celú spoločnosť nie je ťažké
predpovedať. Zväzok dvoch homosexuálov nikdy nemôže
byť manželstvom, aj keď ho právne normy niektorých štátov tak budú nazývať. Ide však o útok na manželstvo, na rodinu. Ide o vírus, ktorý napáda manželstvo, a má veľmi negatívny vplyv na duchovné zdravie celej spoločnosti.
Napriek mnohým prehrám zdravého ľudského rozumu
sú tu aj pozitívne signály. Ruskí poslanci 11. júna 2013
9. Jogjakartské princípy, citované z G. Kuby, Globálna sexuálna revolúcia. Strata slobody v mene slobody, Bratislava 2013, s. 118.
10. http://narth.com/2012/04/narth-statement-on-californis-sb1172-sexualorientation-change-efforts/.
11. Porov. G. Kuby, Globálna sexuálna revolúcia. Strata slobody
v mene slobody, Bratislava 2013, s. 119.
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schválili zákon o zákaze propagácie homosexuality a ďalších netradičných sexuálnych vzťahov pred neplnoletými,
ako aj zákaz homosexuálnych podujatí. Žiaden z poslancov Štátnej dumy proti zákonu nehlasoval, za prijatie sa
vyslovilo 436 zákonodarcov. Legislatívu o týždeň neskôr
schválila horná komora parlamentu a nakoniec ju 30. júna
2013 podpísal prezident Vladimír Putin, čím bola legislatíva definitívne potvrdená.
Zákon zavádza prísne tresty a pokuty za šírenie informácií o komunitách lesbičiek, gayov, bisexuálov a transsexuálov v prostredí neplnoletých osôb alebo organizovanie
pouličných pochodov typu „gay pride“ na miestach ľahko
dostupných deťom. Porušením zákona bude aj tvrdenie,
že homosexuálny zväzok je rovnocenný s heterosexuálnym. Zákon má zabrániť propagácii homosexuality v televízii a rozhlase a chrániť tak zdravý rozvoj. Za porušenie
zákona môžu úrady udeliť pokutu až 100 000 rubľov (2
500 eur) pre jednotlivcov a až milión rubľov (25 000 eur)
pre organizácie, ktoré legislatívu porušia. Zákon umožňuje trestať za jeho porušenie aj cudzincov.
Tzv. ľudskoprávni aktivisti a Západ kritizovali tento zákon a odôvodňovali to tým, že ide o porušenie základných
ľudských práv na slobodu prejavu a prístup k informáciám. Rusku vyčítali zaostalosť. Rusi na to reagovali tým, že
poukázali na zákony zo začiatku nástupu totalitného komunizmu v Rusku, ktoré toto všetko uzákoňovali, a nakoniec poznamenali, že v Rusku táto nemorálnosť už dávno
bola a že oni vedia, kam to smeruje.
24. júna 2013 informoval internetový časopis UNIANNáboženstvo, že Moldavská pravoslávna cirkev, zrejme povzbudená aj udalosťami v Rusku, pristúpila k malému vylúčeniu (exkomunikácii) poslancov moldavského parlamentu
a politikov, ktorí sa podieľali na vypracovaní a prijatí „Zákona o nediskriminácii“, ktorý zahŕňa legalizáciu homosexuality a homosexuálnych „manželstiev“ v Moldavsku.
Medzi vylúčenými poslancami sú hlavní iniciátori prijatia zákona – poslanci Vlad Filat, Marian Lupu, Vlad Plachotňjuk, minister spravodlivosti Oleg Efrym a prezident
Mikola Timofti. Ako osobne konštatujú v Moldavsko –
Kišiňovskej metropólii, malé vylúčenie nie je anatémou
a zákaz sa vzťahuje iba na prijatie cirkevných sviatostí –
spoveď a sv. prijímanie. Toto rozhodnutie Metropólia prijala v nádeji, že vedenie krajiny zruší kontroverzný zákon.
Ak k takémuto kroku nedôjde, bude nasledovať veľké vylúčenie. V tomto prípade budú mať títo politici zakázaný
vstup do kostola.
Pravoslávna metropólia Moldavská sa taktiež pripravuje na národné masové protesty v prípade, že vláda nepríde k rozumu. Prvým krokom je krížový pochod, ktorý sa
bude konať po Kišiňove a celom Moldavsku vrátane Podnesterska. Druhým krokom, ktorý bude nasledovať, bude
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celoštátne referendum, v ktorom sa obyvateľstvo vyjadrí
k tomu, či krajina potrebuje zákon pre gayov a lesbičky.12

rú chce povinne nanútiť deťom aj proti vôli rodičov, pričom sa odvoláva na „právo“ dieťaťa na „informácie“ atď.

Na Slovensku práve v tomto jubilejnom roku, keď si kresťania pripomínajú 1150. výročie príchodu svätých Cyrila
a Metoda na naše územie, sa vláda pod vedením Roberta Fica rozhodla zriadiť Výbor LGBTI, ktorého náplňou je
systematické zavádzanie rodovej rovnosti do škôl a do legislatívy, čo je spojené s propagovaním homosexuality.
Tento zámer je dokonca aj v rozpore s programovým vyhlásením tejto vlády SR, v ktorom sa zaviazala ochraňovať rodinu. Ako sa však veľmi jasne ukazuje, deklarovaný zámer
chrániť rodinu je v rozpore so skutočnými zámermi tejto
vlády. Proti tomuto výboru sa zdvihla vlna odporu a kritiky.
Napriek protestom v októbri 2012 vláda Roberta Fica zriadila Výbor pre práva lesieb, gayov, bisexuálnych, transrodových a intersexuálnych osôb (skratka LGBTI). Treba pripomenúť, že o zriadenie tohto výboru sa pokúšala loby už aj
za predchádzajúcej vlády prostredníctvom poslancov SaS,
ktorým sa to však nepodarilo vďaka jednoznačne zamietavému postoju poslancov za KDH. Cieľom tohto výboru
je dosiahnuť privilegovanie LGBTI komunity a diskriminovanie väčšiny. LGBTI komunita sa všade vo svete snaží
vzbudiť dojem, že je diskriminovaná (aj keď to nie je pravda) a každý nesúhlas s ich pohľadom na homosexualitu považuje za urážku ich citov, avšak keď sa dostane k moci,
presadí zákon o antidiskriminácii, na základe ktorého neváha súdiť, trestať pokutami a posielať do väzenia ľudí za
iný názor, ako má ona. V mnohých krajinách sú kresťanom
odobraté základné ľudské práva, sú prenasledovaní, vraždení, ničia im kostoly a príbytky a ľudskoprávne organizácie o tom mlčia. Na druhej strane hlasno kričia o netolerantnosti a nenávisti voči homosexuálom, aj keď o tom nie
sú žiadne dôkazy. Ich ideologická propaganda má za cieľ
zničiť rodinu, ktorá je Božou ustanovizňou, je to útok proti
zdravému rozumu a proti Bohu. Dôsledky ideológie rodovej
rovnosti budú pustošivejšie ako dôsledky totalitných ideológií dvadsiateho storočia a ako výbuch atómovej bomby.

„Nové“ práva popierajú základné ľudské práva, ktoré po
hrôzach druhej svetovej vojny boli definované v roku 1948
vo Všeobecnej deklarácii ľudských práv. Práve porušovanie základných ľudských práv totalitnými režimami, ktoré rozpútali najväčšie vojnové konflikty v doterajšej histórii ľudstva, zmobilizovalo po skončení vojny predstaviteľov národov celého sveta k definovaniu základných ľudských práv, aby sa takéto krutosti už neopakovali. Je zarážajúce, že dnes je snaha odstrániť tieto základné ľudské
práva a nastoliť nové „ideologické“ práva. V skutočnosti
ide o presadzovanie novej totality na začiatku 21. storočia.

Výbor LGBTI, ktorý zriadila vláda Roberta Fica, veľmi intenzívne pracuje na príprave zákonov presadzujúcich
„nové“ práva, ktoré popierajú základné ľudské práva, a na
šírení ideológie rodovej rovnosti, predovšetkým cez školy a masmédiá. V mene „nových“ ľudských práv sa dnes
presadzuje „právo“ homosexuálnych osôb na registrované partnerstvo, manželstvo a adopciu detí, pričom takéto
práva neexistujú. Nová ideológia odopiera nevinným deťom právo na život – presadzuje „právo“ na potrat, ktorý je vraždou nenarodeného dieťaťa; odopiera právo byť
počaté prostredníctvom znakov vyjadrujúcich manželskú
lásku medzi mužom a ženou – presadzuje „právo“ mať
deti z umelého oplodnenia; odopiera právo poznať vlastných rodičov – presadzuje anonymné darovanie pohlavných buniek; odopiera právo byť vychovávané vlastnými
rodičmi – presadzuje nemorálnu sexuálnu výchovu, kto12. http://www.credo-ua.org/2013/06/85342
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Záver
Nie je rozpor medzi pravou vierou a vedou, ale medzi
ideológiami a vedou. Podobne ako komunistická ideológia,
aj ideológia rodovej rovnosti znevažuje vedu a falšuje vedecké výskumy. Podvodné vylúčenie homosexuality zo zoznamu psychických chorôb je len jedným z mnohých podvodov, ktoré ideológia rodovej rovnosti používa pri svojej ideologickej propagande. Je tragické, že mnohí politici a pracovníci v masmédiách podľahli tlaku lobistických
skupín presadzujúcich ideológiu rodovej rovnosti a nechali sa skorumpovať. Peniaze, úplatky a túžba po moci odvádzajú politikov od služby životu a rodine. Všetky ideológie
v histórii ľudstva boli porazené zdravým ľudským rozumom, hoci priniesli mnoho utrpenia a nešťastia. Ideológie sa najviac boja pravdy, ktorá odhaľuje ich faloš. Pravda
však nakoniec vždy zvíťazí. No veľkosť škôd a počet obetí, ktoré ideológie prinesú, závisí aj od miery angažovanosti, ktorú vyvinú tí, čo si ich hrozbu uvedomujú.
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Miroslav Jozefiak

Vzdelanostný profil
kňaza Ferka Skyčáka
Náčrt problému
Nové Horizonty sú neodmysliteľné spojené s osobou katolíckeho kňaza, pedagóga, filozofa a rektora spišského
kňazského seminára Ferka Skyčáka. Zomrel relatívne veľmi mladý v rozkvete svojho kňazského života. Slovenskej
spoločnosti je známy najmä vďaka jeho žiakovi Ladislavovi Hanusovi. Aby sme mohli lepšie pochopiť jeho životnú filozofiu a myslenie, je potrebné oboznámiť sa s rokmi
jeho štúdia vtedajších popredných mestách. Cieľom tejto
štúdie teda je sprítomniť vzdelanostný profil tohto kňaza,
roky a miesta kde študoval, vzdelanostne, duchovne a kultúrne rástol na velikána slovenských náboženských dejín.
Všetko, čo sa naučil, neskôr odovzdával študentom teológie ako i laikom, na ktorých výchovne pôsobil, cez svoje
početné príspevky v rôznych periodikách.
Non scholae, sed vitae discimus
Sledujúc historický vývoj spoločnosti a rozvoj ľudstva
zistíme, že nepostrádateľnou súčasťou života bola škola.
V každej epoche dejín, v jednotlivých storočiach boli školy prostriedkom, ktorých cieľom bolo pomáhať ľuďom žiť
život dôstojnejšie, ľudskejšie, krajšie i ľahšie. Zvlášť Orava dala Slovensku významných velikánov, ktorých mená
sú dodnes známe, používané a nezabudnuteľné.1 „Nie
div, Orava bola a je rezervou koľkých vedúcich osobností v národnom živote.“2 Všetkým záležalo na tom, aby výchovno-pedagogický proces a vôbec samotná škola vnímala potreby ľudí, rozvíjala myseľ, srdce, ale aj dušu človeka. K oravským velikánom neskôr k nim pribudne aj
Ferko Skyčák.
Svoju dráhu budúceho pedagóga začína v prekvapujúco mladom veku. V roku 1903 ako štyri a polročný ide
so svojím starším bratom prvýkrát do školy. Vtedajší uči-

1. Napríklad: A. Bernolák - Slanica, M. Hamuljak – Oravská Jasenica, M. Kukučín - Jasenová, M. Hattala - Trstená, P. O. Hviezdoslav Vyšný Kubín, R. Dilong – Trstená, M.Urban - Rabča, M.Figuli – Leštiny, J. Matúška – Dolný Kubín, A. Radlinský – Dolný Kubín, J. Vojtaššák – Zákamenné, V. Trstenský – Trstená, F. Vlossák – Bobrov, J. Vloššák – Bobrov, blahoslavená Z. Schelingová – Krivá, J. Klinovský – Rabča, Š. Mnoheľ – Novoť, Š. Furdek – Trstená, L.-N. Jége – Dolný Kubín,
J.Briššák – Rabča, I. Grebáč-Orlov – Námestovo.
2. HANUS, L.: Spomienky na Ferka Skyčáka. Bratislava : Lúč, 2001,
s. 25.

teľ v Kline – Mereš – ho ponechal v triede a po pár hodinách vybadal u Ferka veľké nadanie a obrovský záujem
o poznanie a získavanie nových informácií. Vo veku osem
a pol roka Ferko ukončil štvrtú triedu ľudovej školy.3 Spolu s rozvojom duševných síl sa rozvíjali aj sily duševné.
Túžba po múdrosti, objavovaní nepoznaných skutočností, rozlišovanie medzi dobrom a zlom, príprava na vyučovanie, dodržiavanie poriadku a disciplíny v ňom budovali
postupný zmysel k zodpovednosti a láske k múdrosti, ktorú potom dokonale rozvinul vo svojich prednáškach a spisoch. „Rodičia i rodina s radosťou badali u neho náklonnosť ku kňazskému stavu. Vyhovovalo to najhlbšej túžbe
veriacej rodiny, najmladšieho potomka vidieť ako služobníka oltára, ako výkvet a vyvrcholenie rodu. Stará mama
mu už ako chlapčekovi bozkávala rúčku: „Ty môj kňazíček“.4
Žiakom na gymnáziu v Pešti
V roku 1907 nastala v rodine Skyčákových veľká zmena. Rodina sa presťahovala do Pešti. Z malej dedinky do
veľkého mesta. Dôvodom bolo zvolenie otca za poslanca.
Tam, v cudzom svete, si malý Ferko musel zvykať na nové
prostredie, ľudí, krajinu a jazyk. Aby mohol pokračovať
v ďalších štúdiách a ďalšom obohacovaní vedomostí, stal
sa žiakom jozefovského gymnázia. Prijali ho na osobitné
riaditeľské povolenie, nakoľko nespĺňal hranicu veku na
vstup do gymnaziálnych tried. Z prostredia prírody a ticha, ktoré ho obklopovalo v rodnom Kline, sa ocitol v prúde veľkomesta, ktoré svojimi kultúrnymi a spoločenskými príležitosťami konkurovalo ostatným európskym veľkomestám. Život na dedine a v meste je veľmi rozdielny.
Zvlášť v meste, ktoré bolo centrom, z ktorého vychádzali
všetky popudy a charakter maďarizácie. Zostať pevným,
opravdivým Slovákom aj v prostredí veľkopanských manierov, nepodľahnúť nátlaku a pokušeniam, si vyžadovalo
pevnú vôľu a uvedomenie si svojich koreňov a vzťahu ku
tradíciám. Zostať sám sebou, dostatočne silným a odolným voči všetkým neprirodzeným modelom, upevňovali v ňom nenarušené slovenské vedomie a cítenie. Pri
tom všetkom ostával otvorený novým popudom a vply3. Porov.: ŠMÁLOV-KÚTNIK, J.: Život a dielo Františka Skyčáka.
Strojopis. Levoča : Štátny oblastný archív, heslo Ferko Skyčák, s. 5.
4. HANUS, L.: Spomienky na Ferka Skyčáka. Bratislava : Lúč, 2001,
s.22.
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vom, ktoré mu nové prostredie prinášalo. Svojím jednoduchým, vrodeným a prirodzeným vkusom si vedel vyberať z množstva príležitostí tie, ktoré boli hodnotné, pravdivé a povznášali ducha. Nových a zaujímavých podnetov
bolo mnoho. Nachádzal ich v škole, na ulici, pri oddychu
a hrách, v kostole i doma. Postupne v sebe objavoval záľubu v hudbe a umení. Mnohosť záujmov, ktorými bol naplnený celý jeho život, bola veľmi široká a začala sa prebúdzať práve počas gymnaziálnych štúdií.
Životné rozhodnutie
Vedieť v daných situáciách prijať správne rozhodnutia, si vyžaduje predovšetkým dokonale poznanie seba samého, svojich schopností, talentov a možností. Na mnohé rozhodnutia má vplyv rodinná výchova a prostredie,
v ktorom človek vyrastá. To, že z Ferka sa stane kňaz,
bolo predurčené už pri jeho narodení. Milosť Božia spôsobila, že netúžil po módnom, veľkopanskom lesku ani
po živote politickom či osobnej kariére. Všetky príležitosti a možné lákadla prevyšovalo náboženské cítenie, ktoré sa od detstva ozývalo v duši tohto Oravca. Rodinné zázemie a výchova spôsobovali to, že bol odmalička spätý
s Božou vôľou a tajomným sakrálnym životom. Otec, ako
politik, podnikateľ a bankár, nemal veľa času podávať vysvetlenia ohľadom náboženských vecí. No všetko nahradila hlboká matkina viera a jej slová, ktorými podávala poučenia a uvádzala mladú dušu do duchovného sveta. Takto
bol mladý Ferko vedený k prežívaniu a chápaniu náboženských skutočností, symbolov a obrazov.
V roku 1913 ukončil šiestu triedu na gymnáziu v Pešti.
Spolu s otcom išiel k spišskému biskupovi prosiť, aby ho
prijal do malého seminára. Otec sa veľmi dobre poznal
s biskupom A. Párvym, pretože ako poslanec ho často navštevoval. „Nakoľko Spišská diecéza bola v Uhorsku jediná, kde mohli klerici začať študovať teológiu bez stredoškolskej maturity a VII. a VIII. gymnaziálnu triedu nahradzoval od roku 1858 dvojročný filozofický kurz, nový biskup ho zrušil a na dokončenie gymnaziálnych štúdií poslal
svojich klerikov do Rožňavy. Bývali v tamojšom biskupskom seminári a navštevovali katolícke gymnázium, vedené premonštrátmi a svetskými kňazmi“.5 Ferko sa tak ocitá v Rožňave, kde si išiel dokončiť dva ročníky gymnázia.
Štúdium v Rožňave
Svetové udalosti v čase, keď sa Ferko chystal na štúdia do Rožňavy, boli veľmi zlé. Schyľovalo sa ku vojne.
V celom Rakúsko-Uhorsku bola napätá situácia, nikto nevedel, aké to bude mať pokračovanie a následky. Premena sa začala uskutočňovať aj u samotného Ferka. Vstúpil
5. ŠPIRKO, J.: Výchova v kňazskom seminári. In Spišský kňazský seminár v minulosti a prítomnosti. Spišské Podhradie, 1943, s. 150.

144

Nové Horizonty

Miroslav Jozefiak

do obdobia puberty. Organizmus silnel, menil sa hlas, pohľad a úsudok na dané veci. Tento svoj úsudok mal k spolužiakom, ale aj učiteľom. V Rožňave sa spoznal s niekoľkými ďalšími mladými ľuďmi, ktorí mali rovnaký záujem ako on – stať sa kňazmi. Študenti na tomto gymnáziu
boli rôzni. Mnohí mali iné úmysly, boli vypočítaví, falošní, s prehnanými túžbami po kariére. Ferko – hoci pochádzal z vplyvnej rodiny, mal otca na vysokom poste, nijako
si na tom nezakladal, od nikoho sa neoddeľoval ani neodťahoval. Všetci si ho vážili a rešpektovali sa navzájom. Ku
všetkým bol rovnako pozorný a srdečný, aj napriek tomu,
že klerici v Rožňave sa delili národnostne, regionálne i sociálne. V celom takomto rôznom spoločenskom prostredí, kde každý má iný názor, no takmer všetci rovnaký jazyk, nebál sa postaviť proti prúdu a odvážne trval na svojom presvedčení. V siedmej triede sa našli len dvaja študenti, ktorí sa smelo hlásili ku Slovákom. Ferko bol jedným z nich. Nebál sa priznať k vlasti a národnému cíteniu. „Bola to doba liberálnej výchovy, náboženského formalizmu s vyprázdneným obsahom. Samu úroveň gymnázia hodnotil ako slabú“.6
Vstup do seminára
Po maturite odišiel do spišského seminára študovať bohoslovie. V tomto období sa definitívne vykryštalizovala jeho osobnosť, postoje a hodnoty. Život v spolunažívaní
s ostatnými klerikmi nebol jednoduchý a často sa mu zdal
tento spôsob spolunažívania nekresťanský. „Ferka najviac zarážalo chladné povyšovanie sa, akoby kastovníctvo
vyšších ročníkov.“7 Nerád sa stotožňoval s duchom otrockým a pretvarovaným. Keď vycítil nespravodlivosť, vedel
sa postaviť proti nej. Trval na slobode rozhodnutia a konania, pretože bez nej nemožno vypestovať ducha zodpovednosti a mravného konania. Veľmi prísne dodržiaval disciplínu a poriadok, bez ktorého nemôže správne fungovať
žiadna spoločnosť. V seminári túžil po dobrom vzdelaní,
preto si objednával knihy, ktoré potreboval a ktoré nenašiel v seminárskej knižnici. Pokračoval aj v rozvíjaní hudobného talentu, ktorý v sebe mal. Počúval skladby klasických autorov a cítil, že aj hudba a vôbec kultúra dokáže
povznášať dušu človeka do výšok. Vždy sa snažil byť aktívnym, tvorivým a prispievať k rozvoju spoločnosti. Nechcel byť len pasívnym či statickým prvkom v spoločnosti. Snažil sa vychádzať z toho, čo je pôsobivé, živé, čo chcú
a potrebujú ľudia. Neustále aktualizoval prítomné chvíle
a sprítomňoval ich v danej situácii jazykom a spôsobom
zrozumiteľným. Takto sa snažil rozvíjať aj svoj kňazský
charakter, pri ktorom sa prikláňal k intelektualistickej,
vecnej a triezvej zbožnosti. Pietistická zbožnosť a prísny
rigorizmus mu boli cudzie. Ostal verný pravdivej a hlbo6. HANUS, L.: Spomienky na Ferka Skyčáka. Bratislava : Lúč, 2001,
s. 22.
7. HANUS, L.: Spomienky na Ferka Skyčáka. Bratislava : Lúč, 2001,
s. 23.
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kej zbožnosti, ktorú mu odovzdávala matka, no zároveň
túžil po nevtieravej, mužsky uzavretej a navonok umiernenej zbožnosti. Snažil sa v sebe vybudovať mužskú religiozitu, zdržanlivú a navonok chladnú, ale vnútri účinnú a spaľujúcu. Kňazskú zbožnosť a samotný dar kňazstva sa neustále snažil zušľachťovať darmi milosti. „Istý
dobroprajný známy kňaz rodiny počas Ferkovho klerictva na Spiši bol zvedavý, aký je tam ten syn toho búrlivého poslanca Ferka Skyčáka a dostal odpoveď, že je to jeden z najskromnejších, pokorných a pobožných chovancov.“8 Cez prázdniny však nezabudol na svoje záľuby z detstva – poľovačku, rybolov a šport. Takto mohol v sebe skĺbiť všetky poznatky z vedy a právd nadprirodzena so živou prírodou, niečím konkrétnym a hmatateľným. Okolitá
príroda a krásne scenérie v ňom umocňovali estetické zážitky a momenty, ktorými ostal naplnený celý život.
Teologické štúdia v Pešti
Svoje talenty, dary a hlad po múdrosti a poznaní mohol rozvíjať na univerzite v Pešti. Tam ho po roku štúdia v spišskom seminári poslali predstavení, aby mohol
naplno využiť svoje študijné schopnosti. „Msgr František
Skyčák, terajší rektor spišského seminára, bol posledným,
ktorého spišská diecéza vyslala do centrálneho seminára
v Pešti.“9 Na univerzite sa Ferko začal bližšie zaoberať estetikou ako filozofickou disciplínou. Neskúmal ju len teoreticky, ale aj prakticky. Snažil sa vyhľadávať a zažívať
chvíle, pri ktorých mohol precítiť skutočný závan estetična. Na rozdiel od tichého a pokojného miesta na Spišskej
Kapitule mu mesto ponúkalo neustále kultúrne možností.
Zamiloval si hudbu, ktorá sa pre neho stala životnou potrebou, navštevoval koncerty a operné predstavenia, zúčastňoval sa aj na medzinárodných hudobných festivaloch. Zaobstaral si gramofónové platne svetových hudobných géniov, rovnako ako i platne s gregoriánskym spevom. I v hudbe hľadal filozofické aspekty, študoval estetickú štruktúru a estetické hodnoty. No neboli mu cudzie
ani ľudové piesne, ktoré obdivoval pre ich dojímavosť. Hudobná tvorivosť obyčajného ľudu ho udivovala a očarovala. Divil sa tomu, ako obyčajní, jednoduchí ľudia dokázali zložiť piesne s krásnym obsahom a k tomu zložiť melódie, ktoré naozaj pohladia dušu človeka a upriamia jeho
vzťah k nadprirodzenu. Okrem estetiky mal Skyčák vzťah
aj k slovesnému umeniu.
Začítal sa do diela jedného z veľkých filozofov – Platóna, konkrétne do jeho dialógov, ktoré obdivoval pre ich
myšlienkovú hĺbku. Rovnako čítal diela vtedajších autorov Petra Lipperta, Romana Guardiniho, Chestertona,

8. Autor neznámy. Levoča : Štátny oblastný archív. Heslo Ferko Skyčák, s. 5.
9. ŠPIRKO, J.: Výchova v kňazskom seminári. In Spišský kňazský seminár v minulosti a prítomnosti. Spišské Podhradie, 1943, s. 104.
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Jacqua Maritaina.10 No nadovšetko si ho získava sv. Tomáš Akvinský. Neskôr sa Skyčák stáva propagátorom tomizmu na Slovensku, „s ktorým sa Ferko oboznámil práve na fakulte v peštianskom ústrednom seminári. Aj ona
bola, ako ostatné katedry Cirkvi, v tuhom ideovom boji
s nepriateľskými duchovnými prúdmi liberalizmu, racionalistického pozitivizmu, a už aj darwinovského evolucionizmu. Neprekonala však starého výchovného ducha, starý spôsob štúdia, tradičnú apologetizujúcu metódu.“11
Štúdium v Prahe
Život počas vojny nie je určite ľahký a krásny. Človek si
musí neustále dávať pozor, aby sa nestal terčom či náhodnou obeťou proti sebe útočiacich strán. Skyčák mal však
iné problémy a záujmy. Jeho život vypĺňalo štúdium teológie. Po štúdiách na univerzite v Pešti sa tento raz sťahoval do Prahy,12 kde ho poslal Vojtaššák, a kde mal dokončiť štúdiá. “V tom čase bol najstarším slovenským akademikom v Prahe.“13
Na Karlovej univerzite študoval spolu so Štefanom Barnášom, ktorý sa stal rektorom po Skyčákovej smrti a neskôr pomocným spišským biskupom.14 Podobne ako
v Pešti, aj v Prahe, sa zaoberal estetikou. Upútala ho však
aj homiletika a pastorálna teológia. Súviselo to s jeho životným štýlom – vždy byť aktuálnym a aktívnym. Preto už v Prahe sa pokúšal vybadať nové a aktuálne potreby ľudí na Slovensku. Podobne sa snažil aj v homiletike
sledovať a prinášať aktuálne podnety a potreby, ktoré vedel hodnotne včleniť do praktického života. Tou novotou
bolo aj nové štátoprávne zriadenie. Prvou svetovou vojnou sa skončila aj Rakúsko-uhorská monarchia. Ako syn
uhorského poslanca bol zvyknutý na neustále zmeny, nové
štruktúry, premenu spoločnosti, nové politické, kultúrne,
sociálne a náboženské situácie.
V Prahe sa stretol i s inými študentmi zo Slovenska, ktorých sa snažil chápať a pomáhal im v zložitých politickokultúrno-duchovných premenách. Komunikoval a diskutoval podľa vzoru Sokrata, metódou pokojného a všestranného uvažovania za i proti. Pri tom všetkom sa snažil o to,
aby diskutujúci prišiel k rozriešeniu problému sám a sám
našiel východisko zo situácie. Nič neurobil kvôli sebe sa10. Porov.: LETZ, J.: Skyčák František, ml. – bibliografické heslo. In
Lexikón katolíckych kňazských osobností Slovenska. Bratislava : Lúč,
2000, s. 1244.
11. HANUS, L.: Spomienky na Ferka Skyčáka. Bratislava : Lúč,
2001, s. 24.
12. Porov.: LETZ, J.: Skyčák František, ml. – bibliografické heslo. In
Lexikón katolíckych kňazských osobností Slovenska. Bratislava : Lúč,
2000, s. 1243.
13. ŠTÁTNY OBLASTNÝ ARCHÍV LEVOČA. Samizdat. Autor
neuvedený, nestránkované.
14. Porov.: LETZ, J.: Barnáš Štefan – bibliografické heslo. In Lexikón katolíckych kňazských osobností Slovenska. Bratislava : Lúč, 2000,
s. 57.
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mému, kvôli uspokojeniu svojich ambícií, ale kvôli tomu,
že to bolo potrebné pre ostatných.
Vždy a zásadne sa snažil obhajovať pravdu, ktorá bola
pre neho výraznou hodnotou, ktorá v nových politických
pomeroch bola neraz pretriasaná a skúšaná. Mal záujem
o to, aby mladá katolícka inteligencia bola iniciatívna, tvorivá a vykonávala svoje úlohy zodpovedne. Bol neúnavným podnecovateľom vo svojom okolí. Burcoval a inšpiroval celé dianie v Prahe. Stáva sa spoluzakladajúcim členom hnutia Považan15 a osobou, ktorá dáva podnety do
najbližšieho okolia.
Praha, ako skutočné veľkomesto, sa stáva pre Ferka
mestom s množstvom kultúrnych a životom obohacujúcich udalostí. Snaží sa naplno využiť všetky príležitosti, ktoré mu ponúka. Nezaujíma sa iba o kultúru, ale aj
o vedu, filozofiu, publicistiku a politiku. Štúdium v Prahe zanechalo u Skyčáka spomienky a podnety až do smrti. Jej história, životný štýl, mnohé kultúrne pamiatky sa
stali preňho žriedlom študijných a vedeckých podnetov.
„Jeho vzťah k Prahe a k tomu, čo predstavovala v jeho živote jednoducho nemožno prirovnávať k Pešti. Bola preň
rozhodujúcim bodom, kultúrnym odrazovým mostíkom.“16
Stadiaľ viedli cesty k iným, svetovým mestám, kultúram,
filozofiám a pohľadom na život.
Záver
Stručne sme načrtli vzdelanostný profil kňaza Ferka
Skyčáka. Z napísaného môžeme vnímať tú šírku, hĺbku
a rôznosť jednotlivých škôl, ktoré Skyčák absolvoval. Aj
keď sme písali o minulosti, máme na zreteli aj súčasný
stav školstva na Slovensku, ktorý sa nachádza v žalostnom stave, nielen po materiálnej, finančnej ale aj ideovej
stránke. Zvlášť za ministrovania nominanta strany Smer,
ktorí sa snažia na školách presadzovať model rodovej rovnosti či sexuálnu náuku.17
V jednej svojej štúdii profesor Ján Duda napísal. „Preto
sa treba osobnosťou a myslením Ferka Skyčáka zaoberať,
lebo tým sa zaoberáme vlastne problémami našej doby,
našej kultúry, našej religiozity. Preto aj keď sa to zdá, nie
je to písanie o minulosti, ale o súčasnosti, ba o úlohách
a métach budúcnosti.“18

15. Porov.: LETZ, J.: Skyčák František, ml. – bibliografické heslo. In
Lexikón katolíckych kňazských osobností Slovenska. Bratislava : Lúč,
2000, s. 1243.
16. ŠMÁLOV-KÚTNIK, J.: Život a dielo Františka Skyčáka. Strojopis. Levoča : Štátny oblastný archív, heslo Ferko Skyčák, s. 17.
17. Na nebezpečenstvo daných myšlienok upozornil morálny teológ
ThDr. Martin Koleják, PhD. vo svojich príhovoroch, ktoré predniesol
z príležitosti farských sviatkov vo farnosti Mútne, v dňoch 19-21. júla
2013.
18. DUDA, J.: František Skyčák a súčasnosť. In Nové horizonty, Roč.
II., č. 1, 2008, s. 18
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Marián Sekerák

Vatikánsky zápisník
(august – september 2013)

Nový pápežský almužník. Doterajší almužník Jeho Svätosti, arcibiskup Giudo Pozzo, bol vymenovaný za
sekretára Pápežskej komisie „Ecclesia Dei“, ktorú ustanovil Ján Pavol II.
v roku 1988 s cieľom napomáhať zjednoteniu cirkevného spoločenstva s tými členmi Bratstva sv. Pia X., ktorí
túžia ostať v jednote s nástupcom sv.
Petra. Pápež zároveň vymenoval nového almužníka, ktorým sa stal Poliak, Mons. Konrad Krajewski, ktorý
predtým slúžil ako jeden z pápežských
ceremoniárov. Biskupskú konsekráciu
prijal v polovici septembra z rúk kardinála Giuseppe Bertella, predsedu
Governatorátu Mestského štátu Vatikán.
Svätá stolica v boji proti medzinárodnému zločinu. Začiatkom augusta podpísal pápež František motu proprio zamerané na predchádzanie a čelenie praniu špinavých peňazí, financovaniu terorizmu a šíreniu zbraní
hromadného ničenia. Dokument rozširuje pôsobnosť súvisiacich vatikánskych zákonov na dikastériá Rímskej
kúrie a ostatné inštitúcie späté so Svätou stolicou, posilňuje dozorné a regulačné právomoci Finančnej informačnej autority a tiež ustanovuje Finančný
bezpečnostný výbor, ktorého štatút je
súčasťou motu proprio.
Významné personálne zmeny.
Koncom augusta najvyšší pontifik prijal rezignáciu kardinála Tarcisia Bertoneho z funkcie štátneho sekretára a na jeho miesto vymenoval arcibiskupa Pietra Parolina, dovtedajšieho apoštolského nuncia vo Venezuele.
Úrad prevzal 15. októbra. Vo funkcii
boli potvrdení: substitút Štátneho sekretariátu Angelo Becciu, sekretár pre
vzťahy so štátmi Štátneho sekretariátu Dominique Mamberti, prefekt Prefektúry pápežského domu Georg Gänswein a niektorí ďalší pracovníci Štátneho sekretariátu. V druhej polovici

septembra boli vo funkcii potvrdení
prefekti Kongregácie pre náuku viery
a Kongregácii pre evanjelizáciu národov, ako aj ich sekretári. Novým prefektom Kongregácie pre klérus sa stal
arcibiskup Beniamino Stella, dovtedajší predseda Pápežskej cirkevnej
akadémie. Jeho predchodca, kardinál
Mauro Piacenza, bol vymenovaný za
veľkého penitenciára Apoštolskej penitenciárie. Arcibiskup Lorenzo Baldisseri, dovtedajší sekretár Kongregácie pre biskupov, sa stal generálnym
sekretárom biskupskej synody. Vo
funkcii tak vystriedal Nikolu Eteroviča, ktorý bol vymenovaný za apoštolského nuncia v Nemecku.
Modlitby za Sýriu. V sobotu 7. 9.
predsedal pápež František na Námestí sv. Petra za účasti približne 100 tisíc
osôb modlitbovej vigílii a adorácii pri
príležitosti Dňa pôstu a modlitieb za
pokoj v Sýrii. Počas liturgickej slávnosti bola uctená aj mariánska ikona
Salus populi Romani.
Nový pápežský komorník. Úloha
pápežského majordóma bola zverená
bývalému členovi Žandárskeho zboru
Mestského štátu Vatikán, Piergiorgiovi Zanettimu, s ktorým sa pápež František pozná už niekoľko rokov. Nahradil tak Sandrone Mariottiho, ktorý na
tento post nastúpil v máji 2012 po odvolaní Paola Gabrieleho.
Kardinálska rada s vlastným štatútom. Posledný septembrový deň bola oficiálne ustanovená Rada kardinálov, poslaním ktorých je „pomáhať pri
riadení všeobecnej cirkvi a pri štúdiu
plánovanej revízie apoštolskej konštitúcie Pastor bonus týkajúcu sa Rímskej kúrie“. Pápež tak učinil prostredníctvom chirografu s vročením 28.
septembra. Týmto dokumentom dal
skupine 8 kardinálov menovaných
v apríli riadny štatút.

Benedikt XVI. slúžil omšu pre
svojich bývalých študentov. Verejnú
svätú omšu slúžil emeritný pápež Benedikt XVI. naposledy na Popolcovú
stredu. V nedeľu sa za prítomnosti verejnosti postavil za oltár opäť. Svojim
niekdajším študentom predniesol aj
improvizovanú homíliu. Emeritný pápež slávil nedeľnú eucharistiu na záver tradičného Ratzinger Schülerkreis, teda stretnutia svojich niekdajších
univerzitných študentov a spolupracovníkov. Každoročne spolu so svojím
učiteľom diskutujú na niektorú vybranú teologickú tému. Tohto roku, avšak
bez účasti Benedikta XVI., hovorili
o problematike Otázka Boha v kontexte sekularizácie.
Vatikán odvolal apoštolského nuncia. Je podozrivý z pedofílie. Arcibiskupa Józefa Wesołowského pápež
odvolal z pozície apoštolského nuncia v Dominikánskej republike. Dôvodom sú podozrenia z pedofílie. Pápež
František odvolal z prestížneho postu pápežského veľvyslanca 65-ročného arcibiskupa Wesołowskeho, rodáka
z Noweho Targu. Dôvodom boli obvinenia miestnych médií z obťažovania
miništrantov a stykov s neplnoletými
prostitútmi. Hovorca Svätej stolice Federico Lombardi potvrdil, že vyšetrovanie tohto prípadu začalo počas uplynulých týždňov.
.
Ďalšie informácie nájdete na portáli
www.svetkrestanstva.sk
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Pápežská rada pre rodinu:
Rod – kontroverzná téma.
Vybrané články z Lexikónu nejasných a sporných termínov
o rodine, živote a etických otázkach
Spolok svätého Vojtecha : Trnava 2013, 173 s. ISBN 978-80-7162-976-4

Hoci bežný človek o problematike
rodovej rovnosti veľa nevie, stretávame sa s týmto termínom stále častejšie. Vyskytuje sa v mnohých medzinárodných dokumentoch, ba dokonca
čerpanie eurofondov je podmienené
realizáciou politiky rodovej rovnosti. Väčšina ľudí spája túto tému s rovnakým zaobchádzaním mužov a žien
v pracovnom procese, voči čomu nemožno namietať. Avšak vnímať problematiku gender len cez túto oblasť by
bolo veľkým zjednodušením. Dvadsiate storočie bolo v západnej civilizácii poznačené rýchlou sekularizáciou a veľkými kultúrnymi zmenami.
Legalizácia rozvodov, interrupcií, eutanázie, zavedenie antikoncepcie, to
všetko výrazným spôsobom poznačilo
postavenie rodiny v našich krajinách.
Všetky tieto zmeny si vyžadujú hlbšie
štúdium s cieľom porozumieť novej
kultúrnej situácii a hľadať východiská pre novú evanjelizáciu. Aj z týchto
dôvodov vydala Pápežská rada pre rodinu ešte v roku 2003 Lexikón nejasných a sporných termínov o rodine, živote a etických otázkach. Toto cenné
dielo vyšlo v mnohých jazykoch. Publikácia Spolku svätého Vojtecha „Rod
– kontroverzná téma“ je prvým čiastočným prekladom tohto výnimočného diela z pred desiatich rokov. Slovensko stále viac čelí tlaku, aby zli-
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beralizovalo svoje postoje v kultúrno
etických otázkach. Sme súčasťou vlny, ktorá sa prudko šíri zo západnej
Európy. Rok 2013 je z pohľadu zápasu o uchovanie kultúrnej paradigmy,
ktorá vychádza z judaisticko – kresťanského konceptu, zvlášť dramatický. Vo Veľkej Británii podpísala kráľovná Alžbeta II. zákon o homosexuálnych manželstvách, Najvyšší súd
USA zrušil ústavnú ochranu manželstva ako zväzku muža a ženy, Francúzsko schválilo homosexuálne manželstvá a v Nemecku zaviedli tzv. „tretí rod“. Je isté, že táto vlna doráža stále častejšie aj na Slovensko. Ak v tejto
súvislosti hovoríme o kontroverznosti témy gender, máme na to vážny dôvod. Je totiž kľúčom k porozumeniu
všetkých zmien, ktoré sa v otázkach
rodiny, manželstva, výchovy a sexuality odohrávajú.
Publikácia Spolku svätého Vojtecha
predstavuje všetky články z Lexikónu Pápežskej rady pre rodinu, ktoré sa
venujú problematike rodovej rovnosti. Ide o odbornú publikáciu s bohatým bibliografickým aparátom. Rodová teória je v nej od začiatku predstavená ako trójsky kôň, ktorého cieľom
je v mene „istého špecifického chápania rovnosti a sexuálnej orientácie“
dosiahnuť v legislatíve nové definície

manželského páru, manželstva a rodiny. Pritom v skutočnosti ide o pseudovedeckú teóriu, ktorá sa snaží dokázať, že byť mužom a ženou nie je
otázkou našej prirodzenosti, ale kultúry. Jednoduchšie povedané, mužmi a ženami sa nerodíme, ale stávame. Výsledkom rodovej teórie sú nové termíny, napr. sexuálna orientácia,
ktoré následne slúžia na presadzovanie práv. Jednotlivé heslá sa venujú rodovej ideológii (J. Burggrafová), rodovým feministkám (O. A. Revoredo); páru, ktorý čelí citovým a ideologickým zmätkom (T. Anatrella), telesnosti a sexuálnej odlišnosti (X. Lacroix); či téme rod ako brána k legalizácii homosexuálnych zväzkov (T. Anatrella). Zvlášť posledný spomínaný autor je významným odborníkom, ktorý sa tejto oblasti venuje dlhodobo
a napísal mnoho publikácii na túto tému. V každom prípade je štúdium tejto témy užitočné, najmä vzhľadom na
rastúce problémy v oblasti kultúry života. Publikácia nie je jednoduchým
čítaním, určite však patrí do rúk nielen kňazom, katechétom a študentom
teológie, ale každému človekovi, ktorý
chce lepšie porozumieť výzvam, ktorým dnes pri obrane ľudského života,
manželstva a rodiny, čelíme.
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Martin Koleják:
PAVOL STRAUSS – HĽADAČ PRAVDY
G-ATELIÉR : Gelnica 2013, 300 s. ISBN 978-80-971153-4-0

Profesor morálnej teológie v Spišskej Kapitule ThDr. Martin Koleják,
PhD. predstavuje širokej verejnosti
svoje dielo o MUDr. Pavlovi Straussovi, ktorého nazval Hľadačom pravdy. Dielo možno označiť prívlastkom komplexné, pretože autor v ňom
predstavil viaceré, domnievame sa,
že hlavné témy tvorby P. Straussa. Ide o knihu, ktorá v desiatich kapitolách podáva najskôr biografický
a náboženský profil P. Straussa a potom už nasledujú témy pre P. Straussa príznačné. Striedajú sa v nich úvahy o poznaní pravdy a slobody a záverečné kapitoly sa venujú otázkam smrti, večnosti a nádeje.
Autor si pre svoje dielo zvolil originálnu formu, v ktorej dáva maximálny priestor autorovi, od ktorého preberá množstvo citátov vo veľmi citlivo usporiadaných kapitolách. Nepodáva pritom nejaké schematické postupy,
neabstrahuje Straussovu metodológiu písania alebo myslenia. Podáva
však naratívnym spôsobom svoj obsahový komentár k jednotlivým témam
a zo Straussovej tvorby vyberá tie najcharakteristickejšie a najhutnejšie citácie. Svojím textom uvádza čitateľa
do problematiky, ktorú potom ilustruje Straussovými citátmi. Táto metóda
má veľký význam, pretože umožňuje vyniknúť Straussovým brilantným
myšlienkam s prenikavou intuíciou do
podstaty problému. Takto sú jednotlivé témy spracované prehľadne a iste budú slúžiť ako manuál o Straussovom živote a diele. Práca je rozsiahla.
Autorov štýl je uhladený a vyvážený,
preto sa dobre číta. Dielo je zároveň
ukážkou myslenia aj samotného autora knihy, Martina Kolejáka. Formulácie jednotlivých problémov sú ľahké
a jednoznačné a svedčia o podobnej
profilácii samotného autora práce: hĺ-

bavá introvertnosť, meditácia postavená na morálnych princípoch, rozlišovaní podstaty a priorít, spiritualita vyplývajúca z filozofie, systematickej teológie a mystiky.
Čitateľa veľmi príjemne prekvapí
spôsob myslenia Pavla Straussa. Je to
originálne myslenie, veľmi odlišné od
bežných prejavov jeho súčasníkov. Je
to myslenie postavené na osobnej intuícii a prenikavosti až na dno problému.
V Straussovom myslení nejde o dynamické vyjadrenie sa k problému v kategóriách nejakých myšlienkových
trendov. Autor sa nevyjadruje k problému, ale zostupuje do podstaty problému. Pavol Strauss nie je v ničom poplatný svojej dobe, ktorá sebaisto vyjadrovala optimistické perspektívy. P.
Strauss rozmýšľa originálne: trpezlivo
a systematicky sa zaoberá problémom,
vypomáha si svojou medicínskou terminológiou, neraz aj peknou metaforou a problém neprepustí z mysle,
kým ho celkom nevysloví. Tak možno len obdivovať jeho schopnosť premyslieť problém a vysloviť ho. Dynamické a kreatívne úvahy našich súčasníkov tu ostávajú v tieni ako čosi povrchné a prchavé. Straussove myšlienky však dostávajú nadčasovú platnosť.
Ďalšou obdivuhodnou schopnosťou autora je schopnosť premeditované obsahy aj žiť. P. Strauss nie je dobový či tendenčný mysliteľ. On premýšľa
o tom, čo prežíva. A prežíva to, o čom
premýšľa. Preto sú jeho idey prejavom
jeho vnútra a jeho vzťahu k celej skutočnosti. Myslenie sa Pavlovi Straussovi stalo jeho vášňou. On to však považoval za prirodzený prejav človeka,
za známku dôstojnosti človeka a za prvok stability našej planéty: „Myslenie
nie je prepych, ale jediná životná dôstojnosť. Ak táto planéta zhynie – tak

na nedostatok lásky a myslenia“ (str.
128).
Nesmierne obohacujúce sú pre čitateľa Straussove poznámky o jeho
vlastnej konverzii zo židovstva na katolicizmus. Konvertiti zo židovstva sú
známi tým, že svoje obrátenie chápu
nie ako odmietnutie predchádzajúcej
náboženskej príslušnosti, ale ako jej
naplnenie. Pavol Strauss to charakterizoval nádherne: „Nič som neopustil.
Prišiel som do svojho. Nepredstaviteľné je šťastie konvertitu“ (str. 170).
Ak by vyššie opísaná metóda myslenia P. Straussa mala niekomu pripadať
ako stredoveko-statická, nie je tomu
tak. Autorovo myslenie má aj črty moderného antropologického myslenia:
„Tou istou rýchlosťou, akou sa vzďaľuje svet od Boha, vzďaľuje sa človek
od človeka... Kto nemá Boha, nemá
ani človeka“ (str. 178). Dokresľuje to aj
iná poznámka na str. 303: „Ak človek
stráca Boha, stráca seba samého.“ Podobnú pravdu vyslovil svojho času pápež Ján Pavol II., ktorý hovoril, že Boh
zjavuje seba a v Božom zjavení človek
objavuje aj pravdu o sebe.
P. Strauss charakterizoval svoju dobu ako „storočie váhavých“: „Žijeme
v storočí váhavých, ktorí sú radi, keď
ich čas niekde posotí a podľa stupňa
bystrosti či nadania si to bydlo upravia, aby ich vo svedomí čo najmenej
omínalo“ (str. 229). Táto charakteristika je ukážkou toho, ako Pavol Strauss
intenzívne pozoroval svet. Každý vychovávateľ dnes potvrdí správnosť
tohto tvrdenia. Preto by sa naše formačné, ale aj autoformačné snahy mali
zamerať na prekonanie tejto váhavosti postmodernej doby. Aj v tejto téme,
ako napokon aj v mnohých ďalších, je
Pavol Strauss vzácne zajedno s bl. Já-
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nom Pavlom II., ktorý túto problematiku explicitne naznačil vo svojej homílii počas inauguračných bohoslužieb
na Námestí sv. Petra v Ríme v októbri
1978. Jeho výzva „Nebojte sa!“ vyzývala ľudí nadobudnúť odvahu a otvoriť srdcia Ježišovi Kristovi. Tam má
zrejme pôvod všetok strach a váhavosť našich generácií a Pavol Strauss
to videl.
Čitateľ bude azda najviac obdivovať
Pavla Straussa pre jeho témy o utrpení, o smrti a o večnosti. Utrpenie
a smrť sa ho ako lekára bytostne dotýkali. Bol však pritom vzdialený akémukoľvek rutinnému prístupu k týmto krajným situáciám ľudského života.
Bolesť vo svojej metafyzickej a morálnej funkcii sa dá precítiť a pochopiť,
ale nedá sa do nej preniknúť. Je to jedna zo záhad ľudského bytia. Zoči-voči utrpeniu detí volá: „Kto mi vyloží
zmysel a hlboký doraz detského utrpenia?“ (str. 310). Tu vstupuje na scénu sám autor tejto práce Martin Koleják, keď cituje dona Gnocchiho: „Trpiace dieťa je cennou malou relikviou
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kresťanského vykúpenia a znamením
otvorenosti voči veľkonočnej radosti“
(str. 310).
Utrpením Ježiša Krista na kríži je
Pavol Strauss tak dojatý, že dokáže
o tom uvažovať len v krátkych akoby
heslách, avšak nabitých obsahom. Tie
sú dôkazom intenzity jeho prežívania:
„Veľký piatok. Najväčší deň dejín sveta. Deň smrti smrti. Večný život medzi nami. Pre tvoje drahé sväté rany,
Pane Ježišu Kriste, zmiluj sa nad nami!“ (str. 356).
Pavol Strauss chápal smrť ako najdôležitejší moment života človeka, ako
syntézu celého života: „Smrť? Kdeže! Len ruky všetkých ciest sa zložia
v amen“ (str. 370).
Straussove myšlienky hádam ani
nemožno nazvať ináč ako výpovede
jeho života. Všetky zapísané výpovede sú totiž niečím oveľa viac, než duchaplným zápisom duchaplnej myšlienky. Pavol Strauss zapísal to, čo
sám žil. Azda najpresvedčivejší argu-

ment pre toto tvrdenie je okamih, keď
prežíval bombardovanie. Vtedy „žiť
znamenalo čakať na koniec. Ťažké
chvíle sú onou kráľovskou lúčavkou,
ktorá spálila všetko prídatné, a čo zvýšilo, bol rýdzi kov nepostrádateľného
a neostalo nič – i vtedy, keď už ničoho nebolo – iba láska ku Kristovi a ani
nie modlitba, ale džavot srdca obrátený k Nemu. Najplnšími chvíľami života ostanú tie bezdyché minúty z bombardovania, strávené v kaplnke blízko Najsvätejšej sviatosti, keď bolo srdce rozhodnuté: Ak umrieť, tak blízko
Teba, Pane! A od tých chvíľ ostalo ešte pevnejšie predsavzatie: Keď žiť, tak
blízko Teba, Pane!“ (str. 371).
Čo Pavol Strauss napísal, to aj prežíval. Jeho texty sú vlastne autoportrétom jeho osobnosti. Po ich prečítaní si čitateľ celkom iste uvedomí krásu a záväznosť slova a silu charakteru,
ktorý toto slovo vyslovil. A nám zostáva poblahoželať Martinovi Kolejákovi
k vzácnemu dielu, ktorým nám priblížil duchovný svet Pavla Straussa.
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Francesco Alfieri:
Die Rezeption Edith Steins.
Internationale Edith-Stein-Bibliographie 1942-2012.
Festgabe für M. Amata Neyer OCD.
Sondernummer des Edith Steins Jahrbuches
Echter : Würzburg 2012, 513 s. ISBN 978-3-429-03519-8

Keď chce niekto začať vedeckú
prácu o nejakom filozofovi, potrebuje
zistiť jeho diela a sekundárnu literatúru k nemu. Pri významných filozofoch
jestvujú aj tlačené bibliografie. V minulom roku vyšla jedna takáto bibliografia k dielu Edity Steinovej pri príležitosti 70. výročia jej smrti. Preto je aj
bibliografia určená rokmi 1942-2012.
Aj týmto dielom je Edita Steinová zaradená medzi veľké postavy filozofie,
ale aj duchovnej literatúry, teológie.
Je totiž aj jedinou ženou spomenutou
v encyklike Fides et ratio bl. pápeža
Jána Pavla II. Táto bibliografia obsahuje na úvod predslov P. Ulricha Dobhana OCD, provinciála bosých karmelitánov v Nemecku, ktorý je vedúcim
redaktorom ročenky Edith Stein Jahrbuch, ktorej je dané dielo špeciálnym
číslom. V predslove P. Dobhan vyslovuje vďaku sestre M. Amate Neyerovej OCD, ktorej je toto dielo venované ako slávnostný dar k 90. narodeninám, za budovanie Archívu Edity Steinovej v kolínskom karmelitánskom
kláštore. V sprievodnom slove emeritnej profesorky Hanny Barbary GerlFalkovitzovej, hlavnej editorky kritického vydania diel Edity Steinovej
(Edith Stein Gesamtausgabe – ESGA)
je takisto vyslovená vďaka sestre M.
Amate Neyerovej OCD za budovanie
Archívu Edity Steinovej. Sestra Maria Amata sa ešte osobne poznala s Ernou Bibersteinovou, sestrou Edity Steinovej, a osobne pomáhala usporiadať
písomné pozostalosti po Edite Steinovej. Emeritná profesorka Angela Alles
Bellová z Pápežskej Lateránskej uni-

verzity v Ríme vo svojom sprievodnom slove Edita Steinová medzi Husserlom a Tomášom Akvinským v stručnosti rysuje hlavné aspekty filozofie
Edity Steinovej, jej rozbeh od Husserla po Tomáša Akvinského. Na základe
interpretácie viacerých diel Edity Steinovej, ktorá sama bola žiačkou a asistentkou Husserla, ukazuje, nakoľko sa
jej rozšíril obzor, keď sa stretla na základe impulzu jezuitu Ericha Przywaru s dielom Tomáša Akvinského. Do
celkom nového hábu sa dostala aj filozofia, ktorá sa otvorila dialógu s teológiou. Vo svojom vrcholnom filozofickom diele Konečné a večné bytie je Edita Steinová ovplyvnená nielen Tomášom Akvinským, ale aj Augustínom a jeho dielom O Trojici, pričom prichádza až k reflexii nad mystikou sv. Terézie Avilskej. Zostavovateľ
bibliografie Edity Steinovej Francesco
Alfieri OFM vo svojom úvode vyzdvihuje, že tvorba Edity Steinovej vznikala vo vzťahu k spoločenstvu, ako to
formulovala Ales Bellová. Fenomenológia je štýl skúmania ako odhaliť to,
čo je ukryté. Bývame v tele, sme vedení duševnými procesmi a tak prídeme
do najvyššej roviny – duchovnej. Prvé spoločenstvo tvorí harmónia medzi
týmito dimenziami človeka. Rukopisy Edity Steinovej boli najprv v Husserlovom archíve v Löwene, potom sa
dostali do kolínskeho karmelu. Alfieri
odporúča skúmať aj dielo fenomenologičiek, z ktorých diel Edita Steinová
dosť čerpala, H. Conrad-Martiusovej
a G. Waltherovej. Nakoniec prináša
poďakovanie tým, ktorí mu umožnili

skúmať dielo Edity Steinovej a vytvoriť túto bibliografiu.
Samotná bibliografia sa začína najprv stručným heslovitým životopisom
Edity Steinovej. Potom nasleduje súpis
jej za života vydaných diel, potom prvé súborné vydanie jej diel (Edith Steins Werke – ESW, 1950-1998) a preklady týchto diel, kritické vydanie jej
diel (Edith Stein Gesamtaufgabe – ESGA, 2000-2012, doteraz 26 zväzkov,
má ich byť 28) a ich preklady, sekundárna literatúra, usporiadaná podľa
rokov a v nich abecedne. V lomených
zátvorkách prináša Alfieri vlastné poznámky k niektorým dielam. Sekundárna literatúra obsahuje 2855 titulov.
Ďalšie vhodné bibliografie Edity Steinovej sú: K roku 2008: http://www.
baltimorecarmel.org/saints/Stein/borden_bibliography%20intro.htm, anglických diel na adrese: eprints.nuim.
ie/1554/1/MPP_2008_Stein_~Bib_
HG.pdf . Bibliografia Alfieriho je neoceniteľnou pomôckou pre tých, ktorí sa venujú štúdiu diela Edity Steinovej. Je potešiteľné, že sa v nej objavujú aj diela publikované na Slovensku,
či autorov zo Slovenska, čo prispieva
k ich zviditeľneniu vo svete. Ešte by
bolo vhodné, aby sa našli prekladatelia diela Edity Steinovej do slovenčiny,
aby sme ešte viac mohli čerpať z veľkého myšlienkového bohatstva spolupatrónky Európy Edity Steinovej, ktorá obdivuhodne skĺbila život a vedecké dielo do nádhernej symfónie na
oslavu Boha.
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Etty Hillesum:
Pretrhnutý život. Denníky z rokov 1941 – 1943
Karmelitánske nakladateľstvo : Bratislava 2012, 334 s. ISBN 978-80-8135-000-9

Mnohé diela, ktoré spracúvajú absurdné neľudské utrpenie vo vojnách,
v koncentrákoch, eštebáckych vyšetrovačkách, gulagoch, po katastrofách,
vyvolávajú silné emócie, vnútorné pohnutie a existenčné otázky. Na tú základnú – ako v tom všetkom obstáť
– však nedávajú odpoveď. Denníkový bestseller Pretrhnutý život od Etty Hillesum je iný. Holandská židovka Etty (od Ester) si písala denník, takpovediac, v tom najvhodnejšom čase. Nielen preto, lebo roky 1941 – 1943
v okupovanej krajine predstavujú samy osebe látku na román. Ale hlavne
preto, lebo práve v tom čase – čo nemohla vopred predpokladať – ju čakala zásadná vnútorná premena: objavenie Boha i seba, resp. Boha v sebe.
Smrť v Osvienčime prijala skôr, ako
prišla, a preto z vagóna kývala priateľom úprimne. A jej zrekonštruované osobné zápisky sa stali doma v Holandsku aj vo svete strhujúcim čítaním.
Dvadsaťsedemročná Etty píše o sebe hneď na prvých stránkach ako
o „dobrej milenke“. Momentálne žije už päť rokov vo voľnom zväzku so
starším mužom, má pomerne negatívny vzťah k povrchnej matke, submisívneho otca skôr ľutuje a v žiadnom prípade nechce vlastné dieťa, hoci aj za cenu potratu. Študuje ruštinu,
ruskú literatúru a Rusko, kam raz túži ísť, a zaoberá sa vlastnou komplikovanou, príliš mysliacou a príliš intenzívne žijúcou bytosťou. Denník si začala písať, práve keď natrafila na židovského psychológa Juliusa Spiera,
s ktorým vstúpila do spočiatku veľmi rozporuplného a vášnivého, neskôr
hlbokého a porozumeniaplného vzťahu. Na posledných stránkach denníka,
už po jeho smrti, ho nazvala „veľkým
priateľom a pôrodníkom svojej duše“.
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„Ešte som nenašla svoju základnú melódiu. Stále tu chýba jeden pevný spodný prúd, životodarný vnútorný prameň, ktorý by ma napájal,“ konštatuje Etty v úvode. V závere – už nie
v denníku, ale v listoch, ktoré písala
priateľom z koncentračného tábora vo
Westerborku – prirovnáva nájdenú istotu k nosnému vláknu pavúčej siete:
„Keď si pavúk tká sieť, tak si predsa
súka hlavné vlákna pred sebou a potom sa po nich šplhá. Hlavná cesta môjho života sa rozprestiera predo
mnou a siaha až na druhý svet. Akoby
všetko, čo sa tu deje a čo sa ešte stane, už bolo niekde vo mne zapísané, už
som to zvládla a prežila a teraz sa podieľam na budovaní spoločnosti, ktorá
príde po tejto.“ Na inom mieste opisuje
objav „pôvodného prameňa vo svojom
vnútri“, pri ktorom človek – ak tvrdou
prácou na sebe udržiava cestu k tomuto prameňu – „vždy načerpá nové sily
a nemusí sa báť, že mu nič nezostane“.
„Nazvime ho Bohom,“ píše o tomto prameni. Ettin Boh nebol židovský
ani kresťanský. Lepšie, bol to on – ale
nemal prívlastok. Etty ho – v súlade so
svätým Augustínom, ktorého poznala – stotožňovala so svojím vnútrom.
Poznala Bibliu, vrátane evanjelia, a ku
koncu denníka konštatuje, že jej vety z Knihy prebleskujú hlavou „v jasnom, novom, zmysluplnom a živom
význame“. Jej Boh nie je ten, ktorý má
pomáhať nám, ale ktorému my máme
pomáhať: „Pomôžem ti, Bože, aby si
to so mnou nevzdal. A tak pomôžem
sama sebe. To je to jediné, na čom záleží: zachrániť v sebe kúsok teba, Bože.“ Etty svoje zápisky miestami formuluje ako rozhovor s týmto Bohom:
„Keby som bola uväznená v stiesnenej
cele a za malým zamrežovaným oknom by plával mrak, ponúkla by som
ti ten mrak, Bože, ak by mi na to zo-

stali sily. Nedokážem vopred nič zaručiť, no ako vidíš, mám tie najlepšie
úmysly.“ A keď sa pýta: „Aké máš so
mnou plány, môj Bože?“ odpovedá si:
„Možno to závisí od mojich zámerov
s tebou.“
Mladá židovka vie, že „človek musí nájsť aj odvahu vysloviť to. Mať odvahu vysloviť Božie meno.“ Hľadá sama a s námahou: „Au, au, au, po koľkých tŕnistých cestách budem musieť
ešte ísť! Po všetkých. Som sama sebe mierkou, na všetko musím prísť sama a sama musím dospieť k vlastným
formuláciám a malým osobným pravdám.“ Svoj príbeh nazýva príbehom
„dievčaťa, ktoré nevedelo pokľaknúť,
a predsa sa to naučilo na drsnej kokosovej rohoži v neupratanej kúpeľni.
Lenže tieto záležitosti sú ešte intímnejšie ako sex.“
Pri čítaní Ettinho denníka sa človeku priebežne vynára Benigniho Život
je krásny. Toto slovné spojenie ona sama opakuje azda najčastejšie. Zaznieva v kontraste, či mystickom súlade, s realitou, v ktorej žije, ktorú vníma, ktorej sa nevyhýba a ktorú opisuje. V jej zápiskoch sa ocitá dieťa narodené na prični koncentráku a vložené do zásuvky v stole ako do postieľky; nahnevaná matka, ktorá neposlušné dieťa straší, že „pôjde do trestného transportu bez mamičky“; bezmocné matky pri chradnúcich, pomaly odchádzajúcich deťoch... „Chodím
po uliciach a o mnohých domoch, ktoré míňam, viem: Tam majú vo väzení syna, tamto zas držia otca ako rukojemníka, tamtí nariekajú nad rozsudkom smrti pre osemnásťročného
syna. Tieto ulice a domy stoja v bezprostrednej blízkosti môjho domu. Poznám zúfalstvo ľudí, viem o množstve ľudského utrpenia, ktoré sa hro-
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madí a narastá, viem o prenasledovaní, útlaku, svojvôli, bezmocnej nenávisti a množstve sadizmu. To všetko
viem a stále stojím tvárou v tvár každému kúsku skutočnosti, ktorá na mňa
dolieha. A predsa – v nestráženej chvíli, ktorú mám len pre seba, ležím zrazu na nahej hrudi života a jeho ramená ma nežne a v ochrannom geste objímajú. Nedokážem ani opísať, aký je tlkot jeho srdca: pomalý, pravidelný a tichý, takmer tlmený, no pritom verný,
akoby už nikdy nemal prestať, a zároveň dobrý a milosrdný.“
Na stretnutí s láskou z mladosti hovorí: „Nikdy a nikde to so mnou nedopadne zle.“ A potom sama pre seba potichu dodáva: „Keď žiješ vnútorným životom, možno nie je až taký
veľký rozdiel, či žiješ za múrmi tábora, alebo medzi nimi.“ Vie, že nahlas
to nemá veľký zmysel ľuďom hovoriť. Ani za seba samu celkom neručí:
uvedomuje si vlastnú pohodlnosť, fyzickú labilnosť, chorý žalúdok aj močový mechúr a viackrát konštatuje, že
v tábore určite umrie do troch dní. Ale
Bohu hovorí: „Mám rada teplo a bezpečie, nebudem sa však brániť ani zime, ak ma budeš viesť za ruku. Pôjdem s tebou kamkoľvek a pokúsim sa
nemať strach.“
Strach identifikuje ako určujúci
problém. „Ten strach, že človek o niečo v živote príde, a práve pre ten strach
prichádza vlastne o všetko. Nedostane sa k svojej skutočnej podstate.“ Aj
obdiv k „ruskej duši“ ju vedie k porovnaniu ľudsky dôstojného a ľudsky nedôstojného prijímania utrpenia. „Väčšina ľudí na Západe nerozumie umeniu trpieť a namiesto toho ich ovláda tisíc obáv. To, čo väčšina ľudí žije, nie je život, ale strach, rezignácia,
zatrpknutosť, nenávisť, zúfalstvo. Bože môj, dá sa to veľmi dobre pochopiť.
Keď im však vezmú taký život, tak
predsa neprídu až o toľko? Premýšľam, či je v tom až taký veľký rozdiel,
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byť zožieraný tisíckami obáv tu, alebo
tisíckami vší a hladom v Poľsku. Človek musí prijať smrť ako súčasť života, aj tú najstrašnejšiu smrť.“ (...) „Najväčším utrpením mnohých ľudí je úplná nepripravenosť, pre ktorú biedne
hynú už tu a teraz, skôr ako uvidia pracovný tábor. Tento postoj završuje našu katastrofu. Skutočne. V porovnaní
s tým je Danteho Peklo frivolnou operetou.“
Paradoxy osudu (a tlaky vplyvných
známych) poslali Etty načas tam, kam
nechcela ísť: do Židovskej rady. Tá bola v tom čase vytúženým útočiskom
mnohých, lebo umožňovala vyhnúť
sa transportom. V tomto prostredí Etty s údivom sledovala výčiny zúfalého pudu sebazáchovy a svoje pracovisko nazvala niečím „medzi peklom
a blázincom“. „Akoby to bolo akési
nedôstojné konanie. To naťahovanie
sa o jeden kúsok dreva zo stroskotanej lode na nekonečnom oceáne. Zachráň sa, kto môžeš, druhého odstrč,
nech sa utopí, všetko je to dosť nedôstojné a navyše nemám rada tlačenicu. Asi patrím k ľuďom, ktorí radšej
budú chvíľu plávať oceánom na chrbte
s očami obrátenými k nebu a potom sa
utopia so zmiereným a zbožným gestom.“ (...) „Najviac ma deprimuje, že
takmer nikomu z mojich spolupracovníkov nerozšírilo utrpenie týchto čias
vnútorný obzor. V skutočnosti ani netrpia. Nenávidia a sú zaslepene optimistickí voči vlastnej osobe. Intrigujú
a sú ctižiadostiví vo svojom zamestnaní, je to jeden veľký, špinavý bodrel.
(...) čoraz viac sa učím o ľuďoch.“
Ettina úniková cesta z pekla je cestou „prijatia“ a „zriekania sa“. „Počas
chôdze som si uvedomila, že na konci
cesty nás čaká bezpečný domov. Zároveň som však vedela, že raz príde čas,
keď nás už nebude čakať nijaký domov a na konci cesty, po ktorej budeme kráčať, bude stáť barak, v ktorom
zomrieme s mnohými ďalšími. Všet-

ko som si to vtedy kráčajúc uvedomila, nielen za seba, ale aj za všetkých
ostatných, a prijala som to.“
Prijatie smrti ako „absolútne prítomnej v živote“ ide ruka v ruke so
zriekaním sa – všetkého. „Ak človek raz začne upúšťať od svojich požiadaviek a želaní, dokáže oželieť
všetko. (...) Teraz už viem, že človek
sa musí zrieknuť dokonca aj starostí o druhých, ktorých miluje. (...) Musí sa vzdať všetkého, aby dokázal robiť pre druhých každý deň tisíc maličkostí, a pritom sa v nich nestratil, alebo ich nestratil. (...) Z minúty na minútu zo mňa opadáva čoraz viac želaní, túžob a nadväzností na druhých ľudí, som pripravená na všetko, pôjdem
na akékoľvek miesto na tejto zemi,
kam ma pošle Boh, a som pripravená
v každej situácii až do svojej smrti vydať svedectvo o tom, že život je krásny a zmysluplný a že nemožno viniť
Boha za to, že to dopadlo takto, pretože vina padá na nás.“
V takomto nastavení môže Etty povedať, že „zúčtovala so životom“. Odmietla reči o vyššej hodnote svojej nadanej osoby s veľkým kultúrnym potenciálom a dobrovoľne odišla do koncentračného tábora. „Ak budem mať
čo ponúknuť, tak to dám, nech budem
kdekoľvek, tu v kruhu priateľov alebo
niekde v koncentračnom tábore. (...)
Ak si Boh praje, aby som ešte mnoho
vykonala, tak to urobím potom, keď
zvládnem všetko, čo musia prekonať
aj ostatní. (...) Už nejde o to, za každú
cenu sa vyhnúť určitej situácii, záleží
na tom, ako sa človek v danej situácii
zachová a ako ďalej žije.“
Žijeme „život“ a „život“. „Tento život“, hovorí Etty, „nestojí veľa skutočných síl – telesne človek možno upadá,
často je bezodne smutný, no vnútri je
čoraz silnejší“.
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Vít Vlnas:
Ján Nepomucký, česká legenda
Nakladatelství Paseka : Praha – Litomyšl 2013. Vydanie druhé, podstatne rozšírené a prepracované.
ISBN: 978-80-7432-5

Bol to príbeh obyčajného kňaza,
akých boli a sú tisíce. S jedným rozdielom. Ocitol sa v nesprávnej chvíli na nesprávnom mieste, a dostal sa
do situácie, v ktorej mohol urobiť len
jedno rozhodnutie tak, aby nestratil
tvár, mohol pokojne spávať a nezaprel
vlastné presvedčenie. Následne bol
umučený a zavraždený. Takto nejako
sa zrodil príbeh jedného z najznámejších českých svätcov, sv. Jána Nepomuckého. Životná púť tohto výnimočného človeka je porovnateľná s iným
svätcom, Tomášom Morusom. Na Slovensku bola sv. Ján Nepomuckému oddávna preukazovaná veľká úcta. Kult
tohto svätca, ochrancu spovedného tajomstva a statočného kňaza, je všadeprítomný v podobe mnohých sôch
a zasvätených kostolov či kaplniek.
I pre túto spojitosť treba oceniť úsilie
českého autora prof. Víta Vlnasa, riaditeľa Zbierky starého umenia Národnej galérie v Prahe, ktorý sa dlhodobo zaoberá na Karlovej univerzite kultúrnymi dejinami 16. – 19. storočia so
zreteľom na baroko, vniesť viac svetla do života tohto legendárneho svätca. Nakladatelství Paseka v spolupráci s Národnou galériou v Prahe ponúka v tomto roku jeho druhé, podstatne rozšírené a prepracované vydanie.
Životy svätých boli vždy spájané
s legendami a zázrakmi. Ľudská tvorivosť a zbožnosť ich časom ešte viac
heroizovala, aby ich činy skutočne vynikali. Obdobie baroka spojené s rekatolizáciou a monumentálnou architektúrou malo ambíciu prostredníctvom
duchovnej kultúry osloviť súčasníka veľkolepým obrazom Boha, Panny
Márie a svätých s cieľom vyvolať nielen ohromenie, ale rovnako uvedomiť
si moc, ktorá tak zo samotného Boha
alebo príhovoru Božej Matky či svätých vyžaruje. Kultúra náboženstva
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v období baroka je veľmi pestrá, povznášajúca, čo sa odzrkadľuje aj pri
kultoch svätých. Historické bádanie
o živote každého svätca je spojené s rizikom relativizácie niektorých činov,
ktoré sa mu pripisujú. Na druhej strane môže nanovo objaviť jeho skutočnú
hodnotu, ktorá žiari aj po rokoch. Ak
sa sv. Jánovi Nepomuckému dodnes
preukazuje na mnohých miestach veľká úcta, nebude to len vďaka systematicky budovanému kultu, ale z teologického pohľadu najmä kvôli žiarivému príkladu, ktorý napriek rozličným
religiózno - kultúrnym nánosom stále
oslovuje ľudí každej doby.
Johánek z Pomuku, ako o ňom hovorí autor, nie je ničím výnimočným.
Je šikovným notárom, buduje si cirkevnú kariéru, je vzdelaným a bohatým človekom. Nemá politické ambície, neusiluje sa o biskupské svätenie, len si poctivo robí svoju prácu.
Ako blízky spolupracovník (generálny vikár) pražského arcibiskupa Jana z Jenštejna sa stal súčasťou prudko sa rozvíjajúcej roztržky medzi arcibiskupom a českým kráľom Václavom IV., ktorý sa systematicky usiloval oslabiť vplyv arcibiskupa na České kráľovstvo. Pri jednom zo stretnutí, ktoré malo byť pokusom o zmierenie, kráľ podľahol emóciám. Arcibiskup utiekol z obavy o svoj život z Prahy, ale jeho najbližší spolupracovníci
boli zajatí. Ján z Pomuka bol brutálne
mučený, zavraždený a 30. marca 1393
hodený do Vltavy, jeho telo sa našlo
až o mesiac. Arcibiskup Jan z Jenštejna zakrátko napísal pápežovi obsiahlu žalobu na českého kráľa, v ktorej
podrobne opísal umučenie jeho generálneho vikára. Jeho vražda vyvolala v Prahe veľké pohoršenie a nasledujúce prírodné katastrofy ľudia pripisovali ako trest za tento zločin. Prí-

beh o Johánkovi z Pomuka sa rýchlo
šíril, vznikali rozličné texty o jeho živote, v ktorých horliví autori prispeli
k vytváraniu legiend o tomto umučenom kňazovi. V roku 1721 bol vyhlásený za blahoslaveného a už o rok sa
začína jeho kanonizačný proces, ktorý sa skončil 19.marca 1729, kedy pápež Benedikt XIII zapísal Jána Nepomuckého do zoznamu svätých.
Život sv. Jána Nepomuckého je príbehom zbožného a pracovitého kňaza,
ktorý si svedomite plnil svoje stavovské povinnosti, žil a pracoval pre Cirkev. Jeho príbeh ukazuje, že zapísanie
do zoznamu svätých určite neznamená, že dotyčný žil v každom okamihu hrdinským spôsobom. Skôr pripomína, že každý človek je z času na čas
postavený do situácie, kedy je nútený
urobiť dôležité rozhodnutia. Môže sa
prispôsobiť a mať pokoj, alebo konať
podľa svedomia, zachovať si tvár a potom zákonite niesť dôsledky. Na takéto konanie treba mať odvahu a nadprirodzenú motiváciu. Vieru, že dobro je vždy silnejšie ako zlo, lebo to garantuje sám Boh, ktorý vo svojom Synovi za nás zomrel a vstal z mŕtvych.
To, čo sa stalo Johánkovi z Pomuka, sa
môže stať komukoľvek. Príbeh tohto
svätca hovorí, že až v hraničnej situácii sa ukáže, kým naozaj sme. Generálny vikár z Pomuka si možno nikdy
nepomyslel, že raz bude stáť pred voľbou, na konci ktorej bude jeho umučenie a smrť. Ale jeho príklad statočnosti, obhajoby pravdy a náboženskej
slobody bude vždy príkladom hodným
nasledovania. O sv. Jánovi Nepomuckom koluje mnoho legiend. Bez ohľadu na ich pravdivosť dielo prof. Vlnasa demonštruje, že tento obdivuhodný
svätý muž si zaslúži, aby sa na neho
nezabudlo.
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 Thomas E. Woods Jr., PhD •
Ako Katolícka cirkev budovala
západnú civilizáciu
Autor sa v knihe zameral na pozitívne stránky dejín Katolíckej cirkvi a vyzdvihol jej úlohu pri budovaní západnej civilizácie. Univerzity, veda, umenie, architektúra,
medzinárodné právo, ekonómia, kresťanská dobročinnosť – to sú hlavné oblasti, kde Cirkev a jej ľudia mali
hlavné slovo pri kladení ich základov...

244 strán, viazaná, cena 5,10€.

 Mária Celesta Crostarosa •
Rozhovory duše s Ježišom
Mária Celeste Crostarosa je nielen zakladateľkou kontemplatívnej Rehole sestier najsvätejšieho Vykupiteľa
(redemptoristiek), ale aj autorkou viacerých diel katolíckej spirituality a mystiky. Táto kniha odhaľuje jej vnútorný svet rozhovorov s Ježišom. Jej čítanie určite obohatí
modlitbový život každého čitateľa.

164 strán, viazaná, cena 3,60€.

Bežný človek má problém prečítať si celú Bibliu. Zdá sa
zložitá, spletitá, niekedy akoby protirečila sebe samej...
Táto kniha je akýmsi úvodom ku každej knihe Svätého
písma. Odhaľuje ich kontext a zároveň zdôrazňuje hlavné myšlienky jednotlivých kníh či témy, ktoré je dobré
osobitne si všimnúť.

Pri prijímaní sviatostí sme neraz svedkami, že liturgická slávnosť a samotná sviatosť sú pokladané akoby za jednorazovú záležitosť. Avšak Cirkev a aj autori tejto knihy zdôrazňujú
– tiež uvádzaním mnohých myšlienok cirkevných otcov –,
že tajomstvá (lat. sacramentum, čo prekladáme ako sviatosť) sú pre kresťana každodenným darom aj úlohou.

168 strán, brožovaná, cena 7,40€.

240 strán, brožovaná, cena 3,70€.
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