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Pár slov k referendu o rodine
Aliancia za rodinu vyzbierala
a v stredu 27. 8. 2014 odovzdala prezidentovi Slovenskej republiky vyše
400 tisíc podpisov so žiadosťou o vypísanie referenda. Podľa čl. 95, ods.
1 Ústavy SR na vypísanie referenda
stačilo vyzbierať a prezidentovi odovzdať 350 tisíc podpisov od občanov
SR. O týždeň neskôr 3. 9. 2014 prezident SR oznámil, že posiela predmet
referenda na Ústavný súd SR v zmysle čl. 95, ods. 2 Ústavy SR. Možnosť predbežnej kontroly ústavnosti
sa v Ústave SR z roku 1992 nenachádzala, ale dostala sa do ústavy Ústavným zákonom 30/2001 Z.z. s účinnosťou od 1. 7. 2001. V tom čase bola pri
moci prvá Dzurindova vláda. Inštitút
predbežnej ochrany ústavnosti po prvý raz od roku 2001 použil iba prezident Andrej Kiska a to práve pri referende, o ktoré ho žiadala Aliancia pre
rodinu v roku 2014.
Ak by prezident SR referendum vyhlásil, nebola by nijaká ústavná možnosť ho zastaviť. Následne, ak by referendum bolo platné, čo by bolo vtedy, ak by k urnám prišlo aspoň 50%
oprávnených voličov, a ak by bolo aj
úspešné, čo by bolo vtedy, ak by za
predmet referenda hlasovala nadpolovičná väčšina hlasujúcich voličov, Národná rada SR by vyhlásila návrhy prijaté v referende ako zákon (porov. čl.
98 ústavy). Tento zákon by tri roky požíval ústavnú ochranu a zmeniť alebo
zrušiť by ho mohla Národná rada SR
ústavným zákonom po uplynutí časovej lehoty troch rokov (porov. čl. 99,
ods. 1 ústavy).
Lenže prezident Andrej Kiska referendum nevyhlásil, ale predmet referenda v zmysle čl. 95, ods. 2 ústavy, posunul na Ústavný súd SR, keď
ho požiadal o návrh na rozhodnutie,
či predmet referenda je alebo nie je
v súlade s Ústavou SR. Ústavný právnik Ján Drgonec sa túto možnosť prezidenta SR nepozerá veľmi priazni-

vo. Citujeme: „Ochrana ústavnosti v SR vychádza z koncepcie následnej ochrany ústavnosti. Čl. 95, § 2 sa
od tejto koncepcie odklonil v smere predbežnej ochrane ústavnosti. Z koncepčného hľadiska ide zároveň o vstup súdnej moci do uplatňovania priamej demokracie. Súhlas s kontrolou súdnej moci nad ľudom, ktorý
sa rozhodol vykonať svoju moc priamo, sa v ústavnom práve nevyslovuje
bez váhania. V niektorých štátoch (napr. USA, Írsko, Francúzsko) dokonca
existuje podrobné teoretické odôvodnenie, prečo nie je možné.“ (J. Drgonec, Ústava Slovenskej republiky. Komentár, Heuréka, Šamorín 2003, s.
520). Totožný právny názor majú aj iní
ústavní právnici: niektorí to nazývajú ako nesystémové, lebo „ustanovením sa zavádza do ústavného systému
predbežná kontrola ústavnosti a vstup
súdnej moci do priamej demokracie“ (napr. D. Nikodým, Referendum,
Právny obzor 85/2002, č. 5-6, s. 398),
iní ako určitá forma výnimky, ku ktorej „môže dôjsť len vo výnimočných
prípadoch“ (J. Svák, Ochrana ústavnosti, in: J. Svák-Ľ. Cibulka, Ústavné
právo Slovenskej republiky, Osobitná
časť, 5. Aktualizované vydanie, Eurokódex, Paneuropská vysoká škola,
Bratislava 2013, s. 588).
Možno sa stotožniť s právnym názorom Ľubora Cibulku, že „referenda
boli vždy predmetom politického zápasu“ (Ľ. Cibulka, Referendum, in: J.
Svák-Ľ. Cibulka, Ústavné právo Slovenskej republiky..., s. 407). Rovnaký právny názor zastáva aj Nikodým
(in: Referendum, in: Právny obzor..., s.
407). Ak totiž prezident SR prenesie
zodpovednosť za predmet referenda
na Ústavný súd SR, prenesie na súdnu
moc „politickú zodpovednosť za vyhlásenie referenda“ (J. Drgonec, Ústava SR. Komentár, s. 520).
Sme presvedčení, že prezident SR
mohol bez problémov referendum vy-

hlásiť, ale neurobil to. Preto nech nás
uisťuje koľko len chce, ako mu leží na
srdci dobro tých, ktorí sa na petičné
hárky za referendum podpísali. Pravda
je taká, že odmietol vziať na seba politickú zodpovednosť za vyhlásenie referenda. Ba nielen to, politickú zodpovednosť presunul na súdnu moc, ktorá by nikdy nemala byť vťahovaná do
politických zápasov. Žiaľ, v tejto veci
sa prezident Kiska neukázal občanom
Slovenska v dobrom svetle. A to nie je
dobré posolstvo prezidenta Kisku občanom Slovenskej republiky.
Ústavný súd SR mal na rozhodnutie
iba tri možnosti. V časovej lehote 60
dní od doručenia rozhodne, že predmet referenda nie je v rozpore s ústavou a prezident referendum vyhlási.
Druhá možnosť bola, že Ústavný súd
v časovej lehote 60 dní rozhodne, že
predmet referenda je v rozpore s ústavou, konkrétne s čl. 93, ods. 3 ústavy
a následne by prezident nemohol referendum vyhlásiť. Treťou možnosťou
bolo, že Ústavný súd nerozhodne nijako a nechá vec ležať dlhodobo a aj
v tomto prípade prezident nemôže referendum vyhlásiť. Rozhodnutie prezidenta Kisku poslať predmet referenda na Ústavný súd sa ukázalo ako zásadné nielen v tom, ako referendu zabrániť, ale aj v tom, ako otázku o registrovaných partnerstvách či dokonca
o adopcii deti homosexuálnymi pármi, „vziať z rúk“ občanom a „dať ich
do rúk“ inštitúciám a, ak to povieme
priamo, ako možnosť dokonca zvrátiť výsledok, o ktorý sa usilujú občania, ktorí sú za konanie referenda. Ak
by totiž Ústavný súd SR do 60 dní vyniesol Nález, že predmet referenda je
v rozpore s Ústavou SR (konkrétne
so spomínaným čl. 93, ods. 3 Ústavy
SR), implicitne by to znamenalo, že
napríklad „registrované partnerstvo“
a „adopcia detí homosexuálnymi pármi“ patrí medzi „základné práva a slobody občanov,“ pretože predmetom referenda nemôžu byť „základné práva
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a slobody, dane, odvody a štátny rozpočet“. Takýto Nález Ústavného súdu SR by implicitne mohol legalizovať „registrované partnerstvá“ alebo
„adopciu detí homosexuálnymi pármi“. Výsledok by bol teda totálne odlišný od toho, o čo sa snaží Aliancia za
rodinu a za čo vyzbierala vyše 400 tisíc podpisov. A na začiatku tohto pravdepodobného právneho „prevratu“
stojí rozhodnutie pána prezidenta Kisku, ktorým poslal predmet referenda
na Ústavný súd. Nie, nemožno mu vytknúť, že nekonal v súlade s ústavou,
lebo Ústava SR mu to umožňuje. Naďalej však platí, že referendum je nástrojom priamej demokracie.
Ústavný súd dňa 28. 10. 2014 rozhodol, že 1, 2, 4 (tri otázky) sú v súlade s Ústavou SR. O jednej otázke
vyhlásil opak. Teda 3 ku 1. Aliancia za rodinu a vôbec občania Slovenskej republiky, ktorí podpísali hárky
za referendum ako aj tí, ktorí chceli ísť
k referendovým urnám, museli od momentu podnetu na ústavný súd počítať
s pravdepodobnosťou, že výsledok ich
snaženia môže byť „zákonne“ zmarený. Ale čo sa týka samotného rozhodnutia ústavného súdu, ak si všimneme
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obsah schválených otázok, ide o zásadné veci: napr. ide o zákaz adopcie detí pármi rovnakého pohlavia.
Ochranu detí a ich zdravého vývinu považujeme za najzásadnejšiu zo
všetkých štyroch nastolených otázok. Rovnako možnosť rodičov rozhodnúť, či ich deti budú musieť absolvovať sexuálnu výchovu v škole
alebo nie, považujeme za zásadnú
(tlak na presadzovanie gender ideológie na školách je mimoriadne veľký). Preto už aj možnosť ísť v týchto otázkach do referenda je veľkým
úspechom (napokon prezident SR
musí referendum vyhlásiť). A máme nádej, že k urnám príde viac ako
50% oprávnených voličov, aby referendum bolo platné. Ak sa toto s Božou pomocou podarí, bude to naozaj
veľký úspech.
Paradoxne tu nastala priam ironická situácia. Prezident Kiska po rozhodnutí ústavného súdu môže tvrdiť,
že postupoval v súlade s ústavou; politické strany budú tvrdiť, že oni tento
problém neotvorili. A členovia Aliancie za rodinu, členovia Katolíckej,
Evanjelickej či Pravoslávnej cirkvi,
ktorí toto referendum podporili a iní

občania, si môžu klásť otázku, či bolo potrebné túto tému otvárať, či riziká
boli náležite zvážené, či sme „im“ nedali doslova možnosť „ako na tácke“
nás dobehnúť, či sme „im“ nenahrali
na smeč, či sme nehrali hru, o ktorej
sme mali predsa vedieť, že je vopred
prehraná. Iste, tieto otázky sú opodstatnené a musíme na ne dávať odpovede sami sebe. Ale myslíme si, že netreba si nič vyčítať. S touto témou skôr
alebo neskôr by sme v kultúre Západu
boli skutočne konfrontovaní. Organizmus sa uzdraví skôr vtedy ak je ešte
primerane silný, nie keď už je neskoro.
Preto si myslíme, že aj v téme registrovaných partnerstiev či adopcii deti
homosexuálnymi pármi platí, že čím
skôr sme s ňou konfrontovaní, tým
lepšie. Ale môžu sa nájsť aj takí, čo
budú tvrdiť, že možno by táto téma na
Slovensko vôbec neprišla pre zmenené sociálne či iné podmienky vo svete
i na Slovensku. A možno majú pravdu.
Akokoľvek, náboženskú vieru to určite neoslabí, ale posilní. Vieru totiž posilňuje zápas, nie nečinnosť. Preto si
myslíme, že zástancovia rodiny a života by si nemali nič vyčítať, nech veci dopadnú akokoľvek.
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“Budete mi svedkami”
Prínos Lukášovho evanjelia pre novú evanjelizáciu
You Will Be My Witnesses: The Contribution of the Gospel of Luke to New Evangelization
Luke’s Gospel, particularly his Material Unique, imaginatively incorporates the biblical and anthropological origin
of the term ‘evangelization’ and gives emphasis on the perfect humanity of Jesus. The anthropological sensibility
of the contemporary man leads us to its application to New Evangelization. The first part of this paper presents a
short analysis of the constituent components of Jesus’ evangelization activities in the Gospel of Luke such as: God’s
coming, conversion, sedentary and itinerant discipleship, evangelization by mercy, etc. In the second part, the author attempts to apply these concepts to contemporary evangelization activities in line with the Magisterium. The
examined question confirms the topicality of Jesus’ approach to evangelization. It enables us to follow the gradual
maturing of the recipients of evangelization, who gradually change from mere listeners of the Gospel to converts,
followers and witnesses of Jesus Christ. In addition, Luke’s Gospel can be a starting point for an itinerary of the
disciple even today. It should be noted that merciful action is the supreme moment of personal maturity and fruitfulness of the evangelization activities.

Pojem novej evanjelizácie sa pre nás stal takmer sloganom. Zahŕňame do nej zvyčajne každé novátorské pastoračné podujatie. Po čiastočných neúspechoch, ktoré patria
ku každej ľudskej spolupráci s Božou milosťou nám niekedy ubúda prvotné nadšenie, a tak môže i tento pojem
strácať na svojej sile. Aby nová evanjelizácia zostala skutočne nová, je nevyhnutné ju neustále „upgradovať“ podľa
evanjelia. Lebo najnovšia vlastne bola i zostane evanjelizácia Ježiša Krista.
V Ježišovi Boh navštívil svoj ľud
Pre dnešného človeka vydáva zvlášť príťažlivé svedectvo o Ježišovej evanjelizácii Lukášovo evanjelium milosrdenstva. Spomedzi evanjelistov iba Lukáš používa
dynamický pojem evanjelizácie.1 Predstavuje ju nielen
Ježišovým štýlom života, ale aj ako itinerár integrálneho dozrievania jeho učeníkov. Východiskovú iniciatívu
pre záchranu človeka vyjadruje Lukáš biblickým obrazom
Božieho spásonosného navštívenia. V Starom zákone je
táto téma pomerne častá, stačí spomenúť Sáru (Gn 21,1),
alebo Božie navštívenie v knihe Rút (Rút 1,6). V Lukášovom evanjeliu po anjelovom zvestovaní Mária ako prvá
poukazuje na Božiu návštevu, keď vo svojom lone prináša
Pána k príbuznej Alžbete. Explicitne zaznieva téma Božej návštevy v Zachariášovom chválospeve, a to dvakrát:
prvý raz ako uskutočnená (1,68)2 a druhý raz sa očakáva
v odpustení hriechov prostredníctvom Ježiša (1,78). Zvesť
o Božej návšteve ohlasujú anjeli pastierom (2,11) a pastieri ako prví ohlasovatelia evanjelia ostatnému ľudu (2,18).
1. Sloveso evanjelizovať, používa v Starom zákone predovšetkým
Izaiáš (porov. Iz 40,9; 52,7; 60,6; 61,1), na ktorého nadväzuje evanjelista
Lukáš s jeho desaťnásobným použitím.
2. Neoznačené biblické súradnice v článku sú vždy odvolávkou
na Lukášovo evanjelium.

Príchod Ježiša na svet sa stal milostivým časom spásy a plnosťou Božieho zjavenia. Potvrdzuje to aj Ježišovo
ohlásenie radostnej zvesti o Božej návšteve slovami proroka Izaiáša, ktorú začal realizovať svojou prorockou činnosťou. Takúto jasnú interpretáciu celej Ježišovej evanjelizačnej aktivity na začiatku jeho verejného účinkovania,
v kontexte návštevy nazaretskej synagógy (4,14-21), prináša iba Lukáš. Návšteva u spolurodákov však skončila
predzvesťou Ježišovej násilnej smrti ako zvyčajného údelu prorokov (4,28-30).
Pozitívne spoznanie Ježišovej prorockej aktivity v
zmysle Božej návštevy prezentuje Lukáš reakciou ľudu
pri prvom veľkom znamení Ježiša, keď vzkriesil naimského mladíka: „Veľký prorok povstal medzi nami“ a „Boh
navštívil svoj ľud“ (7,16). Keď sa napĺňali dni (9,51) Ježiš
šiel s pevným rozhodnutím ohlasovať dovŕšenie času spásy do Jeruzalema. Zachytenie času Božej návštevy si od
Ježišových adresátov žiadalo pripravenosť, ochotu vidieť,
počuť a očakávať (porov. 12,35-38.47). V závere Ježišovej
verejnej činnosti Lukáš umiestňuje jeho hlasitý plač nad
Jeruzalemom, ktorý by ešte v tento deň mohol spoznať, čo
mu prináša pokoj (19,41.42), ale nespoznal očami ani ušami, ani mysľou, ani srdcom čas svojho navštívenia (19,44;
porov. 2,7).
Dnes aktualizuje jedinečnú Božiu návštevu vtelením Ježiša evanjelium. Lukáš osobitným spôsobom dosvedčuje,
že Ježiš prijal na seba humanum integrum, čím bola naša
prirodzenosť pozdvihnutá na vysoký stupeň dôstojnosti.3 Pri uvádzaní Ježišovho rodokmeňa nie náhodou ide až
k prvému človeku, k Adamovi. Životom medzi nami Ježiš potvrdil našu ľudskú dôstojnosť a povoláva nás k takej
duchovnosti, v akej sa nič ľudské nezavrhuje, ale všetko

3. Porov. JÁN PAVOL II. Ako muža a ženu ich stvoril, s. 12-13.
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zdokonaľuje. Ako hovorí Koncil: „Kristus, nový Adam,
[...] naplno odhaľuje človeka človeku...“4 Čím viac sa nám
prostredníctvom evanjelia podarí prenikať do Ježišovej
humanity, s tým autentickejšou vierou budeme schopní
prijať jeho božstvo. Ježiš, ktorý sa stal ľudskejším, ako
sme my ľudia, je konečným cieľom identifikácie každého. Dosvedčuje, že milosť robí aj našu ľudskosť stále ľudskejšou.
Božia návšteva sa v dnešnom čase stáva aktuálnou ohlasovaním evanjelia slovom (kognitívny aspekt) a svedectvom (emotívny a konatívny aspekt). Takto integrálne má
byť evanjelium zasievané do každého prostredia človeka,
v každom jeho povolaní či období života. Je adekvátne pre
každý národ, rasu, ba i náboženstvo.5 V súlade s Lukášovou univerzalistickou víziou má miesto nielen v liturgii,
kultúre a umení, ale aj v politike, v médiách, v občianskom živote, no najmä vo vzdelávacích, výchovných a sociálnych inštitúciách, kde by malo nanovo zaznieť teologicky verne a antropologicky zrozumiteľne: s kreatívnym
srdcom a s milujúcou dobročinnosťou.6 Hlavne Lukáš dosvedčuje, že Božie evanjelium je pre celého človeka: potrebuje prenikať nielen jeho poznanie, ale zušľachťovať aj
jeho cítenie a následne i konanie.
Účinnosť evanjelia pochádza z Božej moci: „Prvé slovo, skutočná iniciatíva a pravá aktivita pochádza od Boha
a jedine ak sa zapojíme do tejto božskej iniciatívy, môžeme sa aj my stať – s ním a v ňom – evanjelizátormi (EG
112).“7 Podľa lukášovskej interpretácie Ježišovho príkladu je súčasťou evanjelizačnej služby podporovanie ľudského dozrievania, ktoré otvára pre evanjelium, pomáha
rozpoznať čas svojho navštívenia (porov. 19,44) a následne prijať Ježiša a zamilovať si ho.8 V týchto integrálnych
dimenziách môže každý kresťan odovzdávať evanjelium
so živou vierou v jeho účinnosť hic et nunc, aby Boh znova
a znova mohol navštíviť svoj ľud (porov. 1,68.78).
Ak chceme horeuvedené zhrnúť, východiskovým bodom pre prijatie evanjelia zo strany adresáta je zachytenie
dobrej zvesti a zo strany evanjelizátora jej zrozumiteľné,
oslovujúce ohlasovanie.

4. Gaudium et spes, čl. 22.
5. Porov. Posolstvo Božiemu ľudu, 2008, čl. 10; pápež FRANTIŠEK:
Evangelii gaudium, 23 (v ďalšom EG).
6. Porov. Dokument biskupskej synody o novej evanjelizácii: Záverečný zoznam propozícií, čl. 11, 18.
7. BENEDIKT XVI. Meditácia na zasadaní Biskupskej synody,
2012.
8. Porov. Posolstvo Božiemu ľudu, 2012, čl. 3.
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Stretnutím ku konverzii
Nie všetci odmietli Božiu návštevu v Ježišovi. Lukášovo evanjelium, v nadväznosti na výzvy prorokov Starého
zákona, kladie dôraz na jej prijatie obrátením sa k Bohu
(porov. Zach 1,38). Pozitívnu odpoveď na túto výzvu mimoriadne pútavo ilustruje podobenstvami i konkrétnymi
udalosťami. Už na začiatku evanjelia vkladá do Zachariášových úst motív konverzie: „... náš Boh z hĺbky svojho milosrdenstva odpustí hriechy“ (1,78; porov. 1,16.17).
Téma obrátenia ďalej zaznieva u Krstiteľa (3,3.8), v evanjeliových príbehoch (napr. mýtnik Lévi, kajúca a milujúca
žena, Zachej, emauzskí učeníci), v typickej trilógii o strate (15,1-32) i v závere evanjelia: „...v jeho mene sa bude
všetkým národom, počnúc od Jeruzalema, hlásať pokánie
na odpustenie hriechov“ (24,47). Autor zreteľne potvrdzuje nadväznosť ohlasovania evanjelia a obrátenia.
Akcent na konverziu v treťom evanjeliu evidentne potvrdzuje aj výskyt výrazu metanoia, kajať sa, ktorý najviac používa Lukáš. Podľa evanjelistu pokánie umožňuje autentický návrat k Bohu, jeho skúsenostné poznanie a
zmenu životných postojov. Lukášovská interpretácia Ježišovej evanjelizačnej činnosti ukazuje, že skôr akoby Ježiš
svojich poslucháčov kognitívne obohacoval vyučovaním,
registroval a adekvátne reagoval na ich cítenie, čím vyjadroval svoje pochopenie a pozitívne emócie voči nim. Ježišovo prijatie, slová a skutky milosrdenstva spätne posilňovali pozitívne emotívne nastavenie jednotlivcov a otvárali
ich pre hlbšie spoznávanie evanjelia.9
Lukášovské narácie s procesom konverzie poukazujú
na skutočnosť, že účinnosť evanjelizácie zo strany poslucháčov bola podmienená zachytením dobrej zvesti najprv
jednoduchým vizuálnym a/alebo auditívnym vnímaním.
Podstatnou podmienkou konverzie však bolo bližšie stretnutie s Bohom v Ježišovi Kristovi a spoznanie jeho moci
a milosrdenstva. Kontakt so zvesťou o Ježišovi alebo priamo s jeho osobou umocnilo v adresátoch evanjelia aj emotívnu reakciu, ktorá posilňovala ochotu a vôľu k prijatiu
evanjelia. Ak táto reakcia nenastala, alebo bola negatívna,
z prirodzeného hľadiska sa efekt evanjelizácie pre obmedzenú kognitívno-emotívnu reakciu adresáta nedostavil
a jednotlivec sa pre blahozvesť neotvoril. Pozitívna emotívna reakcia, ktorou mohla byť napríklad ľútosť (7,38),
túžba (19,3), radosť (24,32), pomohla osobe sa otvoriť pre
komplexnejšie poznávanie Ježiša a evanjelia, čo facilitovalo aj reálne poznanie seba a svojich slabostí.10 Pozitívny

9. Porov. KRÁĽOVÁ, D. Oči všetkých sa upreli na neho, s. 108-125.
10. Porov. 7,36-50; 19,1-10; 23,42.47; 24,13-35.
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proces harmonickej spolupráce kognitívnej a emotívnej
dimenzie adresáta evanjelia ho následne stále viac otváral
pre prijatie Ježišovej osoby. Robil ho schopným osobnej
konverzie, ktorá sa prejavila rozhodnutím zmeniť svoj doterajší postoj a disponovať sa pre konanie podľa Ježišom
sprostredkovaných hodnôt.11
Konverzia je prvým ovocím a zároveň rozhodujúcim
momentom v evanjelizačnej činnosti. Potvrdzuje autenticitu evanjelizácie, zabezpečuje jej trvácnosť a je znakom
účinkovania milosti. Psychologicky ju zvyčajne sprevádza
kríza, čiže konfrontácia s dôsledkami hriechu a dovtedajšími istotami, čo má intenzívny dosah na emotívnu oblasť osoby. Súčasťou krízy je nevyhnutnosť voľby: návrat späť alebo rozhodnutie pre zmenu zmýšľania, cítenia
a následne i konania. Predpokladom konverzie je spoznanie svojich skutočných postojov, s nimi súvisiacich emócií a motívov a ich následná adekvátnejšia reštrukturalizácia.12 Integrálnym sebapoznaním následným postupným
sebaprijatím sa intelektuálna činnosť osoby oslobodzuje
od tlaku vedomých či podvedomých emocionálnych konfliktov. Jednotlivec potom vidí jasnejšie, širšie chápe súvislosti, preniká do hĺbky, volí správne prostriedky a reálnejšie predvída. Pokiaľ emotivita nie je dostatočne braná
do úvahy, alebo ak je potláčaná, môže nepozorovane kolaborovať s vonkajšími, ale najmä s vnútornými prekážkami osoby, ktoré bránia zmene postojov, t. j. konverzii.
Naopak, integrovaná emotivita sa stáva vynikajúcou spolupracovníčkou poznávacej – intelektuálnej i vôľovej činnosti.13Ježiš s dokonalou ľudskou integritou to dosvedčuje
silou i jemnosťou svojho emotívneho bohatstva, slobodou
a zároveň i rešpektom k emóciám svojich adresátov a nadovšetko bezhraničnou schopnosťou milovať.
Cieľom obrátenia, ako duchovného uzdravenia, ktoré je
v podstate evanjelizáciou vlastného srdca, je aj evanjelizácia blížneho. Evanjelizátor s integrovanou emotivitou je
viac uspôsobený venovať adresátovi v čase jeho konverzie
zvýšenú pozornosť.14 Je pripravenejší na nevyhnutné stretnutie s jeho osobnou bolesťou a bedlivo ho sprevádzať aj
po ľudskej stránke, najmä v kritických fázach reštrukturalizácie osobnosti, aby sa ozdravujúci proces v adresátovi nezvrátil. Krehkosť dnešného človeka v čelení námahe

11. Paradigma konverzie je podstatným interpretačným kľúčom Lukášovho evanjelia (porov. MÉNDEZ-MORATALLA, F. The Paradigm
of Conversion in Luke, s. 221-222).
12. Porov. VERGOTE, A. Psychologie religieuse, s. 241-244.
13. Porov. NAKONEČNÝ, M. Lidské emoce, s. 75-78. Porov. WOJTYŁA, K. Persona e atto, s. 266-267.
14. Porov. KOŻUCH, M. Czy jest możliwa formacja duchowa bez
odnoszenia się do świata uczuć?, s. 77-86.
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a očisťovaniu, ktoré sú súčasťou každého procesu konverzie, môže evanjelizátor na základe skúsenosti s vlastnou
cestou reintegrácie posilňovať a motivovať aj ľudsky.15
Druhým, rozhodujúcim krokom evanjelizácie je teda
prijatie zachytenej radostnej zvesti nielen kognitívne, ale
postupne aj na emotívnej a skutkovej úrovni, čo sa prejavuje osobnou konverziou poslucháča evanjelia.
Evanjelizácia na hostine
Obrátenie nie je konečným cieľom človeka, ale prostriedkom pre prijatie spásy. Pojem Božej návštevy a paradigma
metanoie v Lukášovom vlastnom materiáli organicky súvisia s biblickým obrazom spoločenstva človeka s Bohom
a s blížnymi na hostine.16 Pozitívne prijatie Božej návštevy v Ježišovej osobe a v podobe evanjelia sa u Lukáša deje
počas stolovania (10,38-42). Rovnako radostná hostina završovala prijatie Ježiša zo strany konvertitu.17 Podľa Ježišových slov u Lukáša Boh pre tých, ktorí sa k nemu vrátia,
usporadúva radostnú hostinu (porov. 15,23-24.32), bedlivých služobníkov posadí k stolu a bude ich obsluhovať
(12,37). Lukáš zreteľne naznačuje, že Ježiš chce s človekom stolovať, ba túži po tom (22,15). Tému hostiny uvádza
aj po zmŕtvychvstaní (24,28-35), pričom vzkriesený Ježiš
výslovne prijíma pokrm, aby týmto gestom blízkosti a solidarity uľahčil vieru svojim učeníkom (24,42-43). Lámanie chleba s Ježišom po vzkriesení, kde ako pri Poslednej
večeri delí pokrm on, nadobúda sekundárne eucharistický
rozmer, čím sa stolovanie s jeho oslávenou existenciou stáva účasťou na večnom spoločenstve s Bohom.
Prijatie Ježiša a následná hostina s ním bola jedinečnou
príležitosťou na jeho spoznávanie, osobnejšie prijatie, a
tým pre utváranie novozákonného sedentárneho učeníctva pri Pánových nohách.18 Hoci sa o učeníctve zmieňuje
už Starý zákon, ideálom v ňom nebolo pridať sa k nejakému ľudskému učiteľovi, ale stať sa učeníkom samého
Boha (porov. Iz 50,4-5). V Novom zákone sa takto chá-

15. Porov. Posolstvo Božiemu ľudu, 2012, čl. 5, 6, 12; Záverečný
zoznam propozícií, čl. 8.
16.	 Porov. Gn 21,8; Dt 12,4-7.11n.18; 14,22n; 15,20; 16,10-17; Ž 23;
Prís 9,1-5; Iz 25,6-9; 55,1-3. V Starom zákone je aj najskromnejšie jedenie veľkým ľudským gestom. Medzi všetkými príkladmi vyniká neporovnateľná teofánia Abrahámovi, ktorý pohostil Pána (Gn 18,1n).
17. Porov. 5,27-29; 7,36n; 19,5-6; 24,13-35. Lukáš dáva v evanjeliu
veľký dôraz na radosť, ktorá prirodzene patrí aj k hostine. Substantívum radosť má v gréčtine s milosťou i eucharistiou príbuzný kmeň.
18. Výraz sedentárny rozumieme v zmysle zotrvávajúci na jednom
mieste, sediaci. Porov. 5,27-29; 7,36-50; 8,35; 9,11-17; 11,1; 19,5-10;
22,14-20; 24,28-31.36-43.
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pané učeníctvo naplno uskutočňuje spoločenstvom s Ježišom.19 Lukáš často zdôrazňuje pozorné počúvanie Slova,
ktorým je umožnené stať sa Ježišovými učeníkmi aj ženám (8,2-31; 10,38-42).20
Pred svojím odchodom Ježiš túžil túžbou zasadnúť si
k večeri so svojimi (22,15; porov. Zjv 3,20). Toto gesto spoločného stola chleba i Slova s ľuďmi bolo Ježišovi natoľko
vzácne, že ho naplnil do absolútnej hĺbky, šírky a výšky
v Eucharistii (porov. Ef 3,17-19).
V Ježišovi sa Boh priblížil k človeku, vstúpil do jeho
života ako ten, čo znáša ľudský údel a vie, kedy sa treba
namáhať a kedy posilniť. Obraz hostiny ako súčasti konverzie poukazuje nielen na teologický význam odpustenia
hriechov a eschatologický cieľ človeka, ale antropologicky
aj na ľudskú radosť, prejavujúcu sa slávením, hostinou na
počesť znovuzrodenia. Je oslavou nielen vzájomného prijatia Boha a človeka, ale i prejavom radosti zo zaradenia
konvertitu do Božej rodiny.21 Lukášov obraz slávenia Ježišovej prítomnosti v živote jednotlivca inšpiruje aj dnešnú
evanjelizačnú činnosť k prijímaniu konvertitov a upevňovaniu konverzie nových členov Cirkvi radosťou a spoločenstvom v ľudskom slova zmysle, až po účasť na Chlebe
života.22 Je potvrdením prijatej radostnej zvesti, ktorá si
žiada aj radostnú oslavu, aby sa rozbehnutý proces konverzie vplyvom ťažkostí nezvrátil či nezastavil a zároveň
aj verejne potvrdil.
Podobný prístup k dnešnému adresátovi evanjelizácie
je nemysliteľný bez zapojenej emotivity, charakterizujúcej
jedinečnosť každého medziľudského vzťahu. Od evanjelizátora si to vo zvýšenej miere vyžaduje schopnosť počúvať, spolu s kognitívnou i emotívnou empatiou a vnímavou
intuíciou. Pomáhať bratovi vo viere objavovať prítomnosť
Boha v jeho živote, sadnúť si s ním k stolu a pootvoriť mu
cieľ i spôsob, ako nasledovať Ježiša môže evanjelizátor,
ktorý sám kráča cestou autentickej konverzie: nemo dat
quod non habet. 23 Keďže konverzia zasahuje vnútro osoby do hĺbky, svedecká aktivita evanjelizátora sa zameriava
na celú osobu adresáta, na jej činy, prežívanie i úmysly, čo
sa realizuje osobným sprevádzaním, ktoré účinne pomáha rásť a stávať sa sebou samým (porov. EG 42,169-173).

19. Porov. tiež 6,20; 12,22; 17,1; 20,45.
20. Porov. CAREY, G. Luke and the Rhetorics of Discipleship, s.
145-174.
21. Tému priateľského stolovania a mesiášskej hostiny u Lukáša porov. TYRELL, J. A. The Narrative Meaning, s. 230-239; FILIPS, J. Exploring the Gospel of Luke, s. 266-273.
22. Porov. Posolstvo Božiemu ľudu, 2012, čl. 2, 7, 12.
23. Porov. Záverečný zoznam propozícií, čl. 27.
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Magistérium učí, že „prvým prameňom každej spirituality a každého procesu obnovy a formácie je Božie slovo“,
tzn. že v úsilí o obnovu evanjelizácie je potrebné priblížiť a sprostredkovať ľuďom autentickú, Bohom inšpirovanú formačnú účinnosť Slova.24 Preto evanjelizátor nielen
vysvetľuje dnešnému človeku evanjelium a učí ho uvažovať o ňom (kognitívny aspekt), ale pomáha mu nadobúdať
s ním osobnú familiárnosť a interiorizovať ho (emotívny
aspekt),25 čo je podstatnou súčasťou počúvania. Týmto
spôsobom Slovo formuje nielen poznanie učeníka, ale aj
jeho emócie, ktoré živia šľachetnú bratskosť, pochopenie,
solidaritu, veľkodušnosť či miernosť, čo je zároveň prejavom zrelej inteligencie.26
Božie slovo okrem toho, že pomáha človeku stretnúť sa
s Bohom a so svojou pravou tvárou, vedie aj k horizontálnemu rozmeru príslušnosti, k prirodzenej psychologickej istote v spoločenstve bratov a sestier vo viere, ktorí sa
usilujú podľa neho žiť. Spoločenstvo jednej viery, nádeje
a lásky ako domáca Cirkev, doplňuje a zveľaďuje evanjeliovú formáciu konvertitu-učeníka príkladom, povzbudením, ale aj príležitosťou k službe. Učí zakúsenú pohostinnosť v najširšom slova zmysle odovzdávať ďalej a robiť
z nej nástroj evanjelizácie.
V tomto zmysle tretím krokom, dôležitým pre stabilizáciu nového smerovania konvertitu, je jeho formovanie sa
na učeníka, najmä predĺženým počúvaním Božieho slova
v cirkevnom spoločenstve a účasťou na spoločnom lámaní chleba.
Evanjelizácia na ceste
Okrem stolovania Lukáš favorizuje aj tému kráčania.27
Pre biblického človeka pojem cesta vyjadruje nielen pôvodný nomádsky spôsob života s náboženským motívom
exodu a návratu z exilu, ale aj zachovávanie Pánovho zákona v každodennosti (porov. Ž 119). Lukáš do starozákonného poňatia cesty uvádza svojho čitateľa dôkladne už
v prvých kapitolách: Zachariáš ohlasuje cestu spásy a cestu pokoja (1,76.79), Mária sa niekoľkokrát vydáva s Ježi-

24. Porov. Nová evanjelizácia na odovzdávanie kresťanskej viery:
Lineamenta čl. 20, 22; BENEDIKT XVI. Verbum Domini, čl. 80, 82.
25. Konzekventné pochopenie biblického textu je podmienené sledovaním aj jeho emocionálnej dimenzie (porov. BALDERMANN, I.
Úvod do biblické didaktiky, s. 168).
26. Porov. BENEDIKT XVI. Deus caritas est, čl. 31.
27. Porov. DENAUX, A. Studies in the Gospel of Luke, s. 71-92.
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šom na ďalekú cestu (porov. 1,39; 2,4-5.41.42), Ján Krstiteľ detailne káže o príprave cesty Pánovi (3,4-6; 7,27).28

ve jej prijatím, stal najdôležitejším nasledovníkom a svedkom evanjelizujúceho i zmŕtvychvstalého Ježiša.

Úvodná pozornosť Lukáša k téme cesty je prípravou na
dynamický obraz evanjelizujúceho Ježiša, ktorý bol stále
na ceste,29 ba vďaka jeho milosrdnej láske, ktorá hľadala
stratených, počas svojho verejného účinkovania na ceste
žil (9,58). Ústredný korpus tretieho evanjelia tvorí narácia
o veľkej ceste Ježiša do Jeruzalema (9,51-19,28), na ktorú
nastupuje rozhodne (9,51) a podľa Božieho plánu (20,21).
Aj keď je odmietnutý – ako väčšina prorokov – predsa po
nej pokračuje až na kríž (4,38; 13,33). Po zmŕtvychvstaní kráča spolu s učeníkmi (24,31) ako zakladateľ Cesty
(Sk 22,4; 24,14.22), ktorá sa identifikuje s jeho cestou (Sk
18,25.26).

Putovanie je obrazom nevyhnutnej námahy na ceste
viery. V tomto zmysle vystihuje ľudský i duchovný rast
človeka, ktorý vedie Duch Svätý, lebo gratia presuponit
naturam et perficit eam. V Lukášovom evanjeliu sa Ježišovej evanjelizácii otvárajú ľudia v rôznych životných
situáciách, čo umožňuje sledovať didakticko-formačný
itinerár dozrievania učeníka i dnešnému človeku. Nasledovanie Ježiša si po počúvaní pri jeho nohách aj dnes vyžaduje vstať a začať kráčať so Slovom prítomným v mysli a v srdci. Asimilovať ho v jeho dynamickosti najprv do
všetkých dimenzií vlastnej osoby, aby Slovo prešlo nielen
z hlavy do srdca (sedentárny aspekt počúvaním), ale i do
nôh, rúk, ba ˝do krvi˝ (itinerárny aspekt zachovávaním).33
Učiť sa konkretizovať evanjelium v každodenných okolnostiach strácaním života najmä službou najnúdznejším.
S postupujúcim chápaním a uplatňovaním Slova sa tak
očisťuje myseľ i srdce, ba celé bytie učeníka a uschopňuje
ho k plodnej spolupráci s bratmi a sestrami v evanjelizačnej službe, ba aj k spoločnému životu podľa vlastného povolania v Cirkvi.

Ovocie pozitívneho stretnutia, spoznania a prijatia Ježiša adresátom sa najprv prejavilo kognitívne a emotívne
počúvaním a interiorizovaním Pánovho slova. Po stránke
aktivity, čiže konatívne sa prejavuje postupným uskutočňovaním Slova t. j. nasledovaním Ježiša. Kráčanie za Ježišom jeho evanjelizačnými cestami chápeme ako itinerárne
učeníctvo.30 Tento dynamický aspekt učeníctva vyjadruje
nielen fyzické, ale aj postupné bytostné nasledovanie Ježiša-Učiteľa, t. j. učenie sa jeho spôsobu myslenia, cítenia
a konania počas konkrétnych okolností spoločnej cesty.
U Lukáša je príznačné, že vstup Božieho Syna do tohto
sveta dynamizuje najskôr jeho matku Máriu, ktorá je od
začiatku evanjelia v pozícii putujúcej učeníčky.31 Ďalšími
pútnikmi sú pastieri, ktorí uverili Pánovej dobrej zvesti
ohlásenej anjelmi (2,10) a ponáhľajú sa do Betlehema (2,916). Rovnako aj Simeon prišiel kvôli Ježišovi do chrámu
(2,27), prišla i Anna a hovorila o ňom všetkým (2,38).32 Pri
evanjelizácii sprevádzali Ježiša predovšetkým Dvanásti a
72 učeníkov, ktorým sa Ježiš zvlášť venoval. Prehĺbený
obraz o formácii na učeníka prináša Lukáš v osobe Petra,
ktorý sa postupne a napriek svojej krehkosti, alebo prá-

28. Pojem cesta sa v Lukášovom evanjeliu uvádza 20-krát, v celej
Biblii 866-krát. Časté lukášovské sloveso ísť je v Lk evanjeliu použité
51-krát.
29. Porov. 4,30.31; 7,6; 8,1; 9,51.53.56.57; 10,38; 13,22.33; 17,11;
19,28.36; 22,22.
30. Pojem itinerár chápeme ako etapovitosť cesty rastu, postupnosť
dozrievania.
31. Vstupom Ježiša do života Márie sa začalo nielen jej fyzické putovanie s ním (1,39.56; 2,4.22.39.41n atď.), ale i kontemplatívna cesta
srdca v tme viery, avšak prežiarená poslušnosťou Pánovmu slovu (1,38;
2,5.22-24.27b.39.41-42; porov. 11,28).
32. Podobne iné ženy prichádzajú za Ježišom jednotlivo (7,36-50;
8,43-48; 11,27-28) alebo v skupine a putujú s ním (8,1-3; 23,27n.55).

Nové smerovanie človeka po konverzii podľa prijatého Božieho povolania nazývajú dokumenty Cirkvi formáciou.34 Aby evanjelizácia presiakla celý vlastný život
Cirkvi, musí sa ona sama nechať formovať evanjeliom.35
Vzájomný vzťah a neustála závislosť evanjelizácie a formácie má svoj najhlbší základ v Božom slove. Vzhľadom
na úlohou Cirkvi sprevádzať ľudí na ceste vnútorného napredovania je dôležité nielen vyučovanie, ale aj výchova,
formácia každého kresťana – evanjelizátora. Magistérium
odporúča, aby sa výchova zameriavala na celok osoby človeka, čiže výchova má byť integrálna a smerujúca k ľudskej zrelosti, čo je neodňateľným právom všetkých ľudí.
Náboženský cieľ nemá nahradiť ľudskosť, ale pomaly ju
prenikať a zušľachtiť.36 V praxi to znamená, že služobníci
evanjelia sa potrebujú nechať formovať hlbokou ľudskosťou Ježiša k najjednoduchším gestám ľudskosti, aby jeho
prítomnosť v ich živote mohla robiť evanjelizačnú činnosť

33. Porov. 2,19.51b; 10,39; 11,28.
34. Porov. Posolstvo Božiemu ľudu, 2012, čl. 10, 11, 14; Záverečný
zoznam propozícií, čl. 20. Pavol VI. opakoval: „Pre Cirkev je prvým
evanjelizačným prostriedkom svedectvo skutočne kresťanského života.“ PAVOL VI. Evangelii nuntiandi, čl. 18, 41.
35. Porov. JÁN PAVOL II. Pastores dabo vobis, čl. 26. „Kristove
slová obsahujú Božie tajomstvá, jeho úmysly a prisľúbenia, a preto sú
schopné premeniť srdce človeka.“ PAVOL VI. Evangelii nuntiandi, čl.
11, 20 (porov. Lk 4,22; Jn 7,46).
36. Porov. Smernice pre výchovu ku kňazskému celibátu, čl. 19.
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po ľudskej stránke, a takisto po stránke milosti autentickou.37

Otec!“ (6,36) bola a je pozvaním svedčiť o Božom milosrdenstvo nielen slovom, ale i životom.

Z uvedeného vyplýva, že štvrtým dôležitým krokom
evanjelizácie je osobné sprevádzanie učeníka v jeho formácii, vychádzajúc z konkrétnych okolností jeho života
a spoločné napredovanie s ním v nasledovaní Ježiša Krista.

Lukášovo evanjelium poskytuje prostredníctvom výrazných teologicko-antropologických čŕt, vnesených do
tradícií a evanjeliových prameňov, originálny formačný
itinerár pre dozrievanie dnešného človeka. Iniciuje ho zakúsenie Otcovho milosrdenstva v rôznych životných okolnostiach predovšetkým prostredníctvom autentickej lásky
ľudí. Zažité milosrdenstvo napomáha otvorenie sa pre prijatie ďalšej pomoci v rôznych formách, napríklad: počúvaním Božieho slova, modlitbou, sviatosťami, cez osobné
sprevádzanie a spoločenstvo bratov a sestier. Táto etapa
učeníctva ako cesta dozrievania je z ľudského hľadiska
časom harmonizácie súčinnosti poznávacích, emotívnych
a konatívnych procesov Ježišovho nasledovníka. Nadobúdaná osobnostná integrita umožňuje učeníkovi postoj empatie a účinkovaním milosti aj aktívne milosrdenstvo voči
blížnym. Križovatkou svedeckého rozhodovania a konania učeníka je totiž pravý súcit (7,13; porov. 10,33; 15,20),
čiže odvaha a ochota stretnúť sa s bolesťou brata, sestry.
Spojením pochopenia situácie druhého (kognitívna dimenzia) so súcitom (emotívna dimenzia) sa rodí milosrdné zmýšľanie, cítenie a následne i konanie vykúpeného
človeka (porov. EG 37, 193). V konkrétnosti to znamená,
že itinerár dozrievania učeníka vrcholí odovzdávaním Otcovho milosrdenstva. V konečnom dôsledku Ježišov učeník žitým milosrdenstvom napĺňa nielen svoje kresťanské
povolanie, ale dosahuje vykúpenú integritu na Boží obraz
a podobu (Gn 1,26), ktorú hriechom stratil. Preto schopnosť vytrvalého milosrdného konania je prejavom zavŕšenej evanjelizácie učeníka, plnosťou svedectva o Ježišovi.

Evanjelizácia milosrdenstvom
Podľa Lukáša oba aspekty učeníctva v Ježišovej škole,
sedentárny aj itinerárny, formovali z učeníkov svedkov
jeho slova a života (24,48; porov. 21,13; Sk 1,8). Lukášovsky interpretovaná evanjelizácia spočíva vo vydávaní svedectva učeníkov o Ježišovi; o tom, ako ho videli a počuli,
nasledovali (5,11.28), ako bol zabitý a vstal z mŕtvych (Sk
1,8; 3,15; 5,32; 10,39 atď.), ako s ním po zmŕtvychvstaní
jedli a pili (Sk 10,41-43).38 Asimilované evanjelium robilo
svedectvo aj zo života učeníka, niekedy i mučeníctvom.
Svedok Ježiša Krista už stratil svoj život a nepotreboval
ohlasovať seba (porov. 9,24-25; 17,33). Hlásal živé evanjelium, samotného Ježiša Krista v pozemskej i oslávenej
existencii, vlastnú premieňajúcu skúsenosť s ním a žité
evanjelium, čo je skutočnou podstatou evanjelizácie (EG
259).39
Životu podľa evanjelia sa učeníci učili na základe Ježišovho príkladu i slov, a tým sa otvorili aj pre od neho osobne
zakúsený súcit a milosrdné konanie. Evanjelista už v úvode ohlasuje milosrdenstvo Boha (porov. 1,50.54.58.72.78),
ktoré Ježiš aktualizoval prostredníctvom svojej evanjelizačnej činnosti. Podľa Lukáša ústrednou Ježišovou charakteristikou bolo milosrdenstvo v zmysle neochvejného súcitného vzťahu, typického pre materinskú lásku, ale
aj milosrdenstvo chápané ako vernosť, príznačné pre otcovskú lásku (napr. 7,36-50; 19,1-10; 22,31-34). Lukášovo
evanjelium názorne ilustruje, že najúčinnejšou cestou ku
konverzii, bolo stretnutie s Božím milosrdenstvom v Ježišovej osobe, ktoré predchádzalo, prijímalo a sprevádzalo svojich adresátov. V Ježišovi sa Božie milosrdenstvo
skonkretizovalo do najvyššej miery, čo Lukáš interpretuje
slovami odpustenia na kríži voči svojim katom i kajúcemu
lotrovi (porov. 23,34.43). Výzva, ktorá u Lukáša zaznieva
z Ježišových úst: „Buďte milosrdní, ako je milosrdný váš
37. Porov. Lineamenta, čl. 20, 22; Záverečný zoznam propozícií, čl.
9, 27, 29, 30, 47, 49. Porov. Usmernenia na využívanie psychologických
kompetencií, čl. 3-4.
38. V Skutkoch apoštolov nachádzame 29-krát spomenuté výrazy svedok alebo svedčiť o Ježišovi Kristovi v evanjelizácii.
39. Porov. Posolstvo Božiemu ľudu, 2012, čl. 1, 8.
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Jednou z nenápadných a trvalo účinných spôsobov
evanjelizácie je evanjelizácia milosrdenstvom, ktorú dokumenty synody nazývajú privilegovanou cestou.40 Je neverbálnou, svedeckou evanjelizáciou skutkami duchovného i telesného milosrdenstva v tom najširšom zmysle slova. Prijímať s milosrdenstvom seba aj iných je cesta
na celý život. Milosrdenstvom môže svedok-evanjelizátor ohlasovať Ježiša neprestajne, lebo stále – kým je medzi nami hriech, utrpenie a smrť – možno prejavovať neochvejnú súcitnú lásku. Cesta milosrdenstva je otvorená
pre všetkých učeníkov Evanjelia, ktorí ako dnešní chudobní Pána a zároveň bohatí milosťou sú povolaní podieľať sa na evanjelizácii Cirkvi, lebo obsahom našej nádeje
je „Boh, ktorý má ľudskú tvár a ktorý nás miloval až do
krajnosti.“41
40. Porov. Záverečný zoznam propozícií, čl. 23, 45.
41. Porov. 2 Kor 8,9; BENEDIKT XVI. Spe salvi, čl. 30. Porov. Lineamenta, čl. 25.
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Skrátka piatym, posledným stupňom evanjelizačného
procesu je svedecký život a skutky milosrdenstva učeníka
na základe asimilovaného a vyskúšaného uplatňovania Ježišovho evanjelia.
Záver
Pri Ježišových stretnutiach s ľuďmi možno v Lukášovom evanjeliu pozorovať isté stupňovanie evanjeliového
posolstva: jednak prehlbovaním svedectva o milosrdnej
Ježišovej láske hľadajúcej stratených, a tiež v obraze radosť prinášajúceho spoločenstva s ním (porov. 5,27-31;
7,36-50; 10,38-42; 19,1-10; 23,39-43; 24,13-35; 24,36-53).
Odpoveďou zo strany adresátov bolo nasledovanie Ježiša,
spolu s rastúcim chápaním Božieho slova. Na ich procese ľudského i duchovného dozrievania možno implicitne
sledovať konštitutívne témy lukášovského materiálu ako
sú návšteva, metanoia, hostina, cesta, učeníctvo a milosrdenstvo, ktoré sa prelínajú celým evanjeliom a majú popri
teologickej aj intenzívnu antropologickú konotáciu. Poukazujú na prijímanie ohlasovaného evanjelia v konkrétnom živote, v prirodzenom sociálnom prostredí adresáta a otvárajú cestu, ako ho uplatňovať v každodennosti.
Zároveň sú vodiacou niťou Lukášovho evanjelia a ozrejmujú celkový pohľad na integrálnosť Ježišovej evanjelizácie. Ich spirituálna a súčasne antropologicko-psychologická dimenzia s performatívnym charakterom, ponúka
príležitosť nachádzať v nich konkrétne kritériá pre novú
evanjelizáciu. Prínos Lukášovho evanjelia z tohto hľadiska spočíva v tom, že vďaka starozákonnej antropologickej
senzibilite spolu s osvojenou helénskou formáciou je na
vnímanie aspektu Ježišovej humanity v evanjelizácii pozornejší. Aj dnešní evanjelizátori môžu s podobnou ˝lukášovskou˝ senzibilitou odhaľovať ľudskú tvár Ježiša Krista a nechať sa ňou pod vedením Magistéria inšpirovať pre
účinnejšiu evanjelizáciu vlastného srdca a tých, ku ktorým
sú poslaní.

Dagmar Kráľová
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Ľahké a ťažké hriechy
Venial and deadly sins
Based on the fundamental option theory some theologians divide the sins into light, grave and severe. According to
this theory, severe sin is not a mortal sin. This theory of the triple division of sins has been unequivocally rejected by
the Magisterium of the Church, which confirmed the traditional division of sins into venial and mortal. This study
points out that the idea of dividing the sins into mortal and venial can be traced back to the Old Testament. Such
a division can be seen even more clearly in the New Testament, and it was clarified later by theologians based on
the Bible. The Magisterium of the Church has confirmed this division in several documents, especially in Veritatis
Splendor. The study also highlights the consequences of dividing sins into venial and mortal.

Celá tradícia Cirkvi pozná rozlišovanie medzi ťažkými a ľahkými hriechmi. Učiteľský úrad Cirkvi odmietol teóriu, ktorá chcela nahradiť tieto dva druhy hriechov
trojitým klasifikovaním hriechov: ľahký, ťažký, smrteľný. Magistérium učí, že každý ťažký hriech je smrteľný.
V Katechizme Katolíckej cirkvi čítame: „Hriechy treba
hodnotiť podľa ich veľkosti. V Tradícii Cirkvi sa uplatnilo
rozlišovanie medzi smrteľným a všedným hriechom, ktoré je naznačené už v Písme. Skúsenosť ľudí toto rozlišovanie potvrdzuje.“1 Je zrejmé, že odstupňovanie je tak medzi
ľahkými hriechmi, ako aj medzi ťažkými hriechmi, lenže
ľahké hriechy majú iné dôsledky ako ťažké.
Ján Pavol II. píše v exhortácii Reconciliatio et paenitentia: „V tajomstve hriechu je ešte aj iný rozmer, o ktorom ľudský rozum nikdy neprestal rozmýšľať: ide o rozmer jeho závažnosti. To je nevyhnutná otázka, na ktorú
kresťanské svedomie vždy chcelo odpoveď: prečo a v akej
miere je hriech ťažký vzhľadom na to, že uráža Boha, a
vzhľadom na následky v človeku? Cirkev má v tomto smere svoje učenie a potvrdzuje jeho zásadné body, dobre vediac, že v konkrétnych situáciách nie je vždy ľahké jasne
vyznačiť hranice.“2
Biblia o ťažkých a ľahkých hriechoch
V Biblii nenájdeme výslovné rozdelenie hriechov na
„ťažké“ a „ľahké“, ale táto idea sa tam jasne nachádza.
Ján Pavol II. píše: „Už v Starom zákone sa vyhlasovalo,
že za mnohé hriechy – spáchané s plným vedomím, rozličné formy necudnosti, modlárstva, uctievanie falošných
bohov – vinník má byť „vylúčený zo svojho národa“, čo
mohlo tiež znamenať odsúdenie na smrť. Naproti tomu iné
hriechy, hlavne tie, ktoré boli spáchané z nevedomosti, sa
odpúšťali prinesením obety. Cirkev berie do úvahy aj tieto
texty a už od storočí dôsledne hovorí o smrteľnom hriechu
a o všednom hriechu. Ale toto rozlišovanie a tieto výrazy
dostávajú nové svetlo predovšetkým z Nového zákona, v

1. Katechizmus Katolíckej cirkvi, č. 1854.
2. Ján Pavol II., exhortácia Reconciliatio et paenitentia, č. 17.
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ktorom sa nachádzajú mnohé texty, čo vypočítavajú a odsudzujú ostrými slovami hriechy, čo si zasluhujú zvláštne
odsúdenie. Okrem toho sám Pán Ježiš výslovne potvrdil
Desatoro.“ 3
V Liste Kolosanom svätý Pavol hovorí kresťanom, že
pred obrátením „boli mŕtvi v hriechoch“ (Kol 2,13) a teraz
sú povolaní k životu. Aj svätý Ján vo svojom Prvom liste jasne vyjadruje koncept smrteľného hriechu: „Kto nemiluje, ostáva v smrti“ (1 Jn 3, 14). Keď hovorí o tom, že
„je aj hriech, ktorý vedie k smrti“ (1 Jn 5, 16), s najväčšou pravdepodobnosťou ide o hriech zatvrdnutosti, ktorý určite vedie k večnej smrti. Ján Pavol II. to vysvetľuje
takto: „Svätý Ján vo svojom Prvom liste hovorí o hriechu,
ktorý vedie k smrti (pros thánaton) na rozdiel od hriechu,
ktorý nevedie k smrti (me pros thánaton). Pojem smrti je
tu jasne duchovný: ide o duchovnú smrť, o stratu opravdivého, t.j. večného života, čo pre svätého Jána znamená
poznanie Boha Otca a Syna, ako aj dôverné spoločenstvo
s nimi. Zdá sa, že hriech, čo vedie k smrti, znamená v
tomto výroku popretie Boha Syna alebo uctievanie falošného božstva. V každom prípade však Ján chce – ako sa
zdá – zdôrazniť týmto rozlišovaním pojmov neodhadnuteľnú závažnosť toho, čo je podstata hriechu, t.j. zavrhnutie Boha, ktoré sa prejavuje nadovšetko v odpadlíctve
a v modlárstve, čiže v zamietnutí viery v zjavenú pravdu
a tým, že Boha stavia na roveň stvorených vecí, ktoré vyvyšuje na modly čiže na falošných bohov. Apoštol však
v tomto texte chce zdôrazniť istotu, ktorú kresťan dostáva z toho, že vďaka Kristovmu príchodu na svet „zrodil
Boha“: je v ňom teda sila, ktorá ho chráni, aby neupadol
do hriechu. Boh ho ochraňuje a „zlý sa ho nedotkne“. I
keď zhreší zo slabosti alebo z nevedomosti, stále má nádej
na odpustenie, a to aj pre pomoc prichádzajúcu mu zo spoločnej modlitby bratov.“4 Svätý Ján tu teda neuvažuje o fyzickej smrti, ktorá je dôsledkom hriechu (Rim 6, 23; 8, 19
ss.), pretože koncept smrteľného hriechu zahrňuje predovšetkým stratu života v Božej milosti. Sväté písmo hovorí
o smrteľných hriechoch všade tam, kde hovorí o hriechu,

3. Tamže.
4. Tamže.
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ktorý vylučuje z Božej lásky, z Božieho kráľovstva (napr.
Gal 5, 19-21; 1 Kor 6, 9-10).

livý, „svätý“, jeho hriechy sú ľahké. Existujú teda hriechy
menej ťažké, ktoré nespôsobujú stratu Božej milosti.7

Veľký rozdiel medzi hriechmi je vyjadrený aj v porovnaní medzi smietkou a brvnom (porov. Mt 7, 3). Je jasné,
že Pán Ježiš nemá na mysli, keď hovorí o smietke, hriechy, ktoré vylučujú z Božieho kráľovstva. Ak Pán Ježiš
učil svojich učeníkov každý deň modliť sa „odpusť nám
naše viny“, chcel tým povedať, že existujú previnenia,
ktoré nás úplne neodlučujú od neho. Bolo by absurdné domnievať sa, že by Pán Ježiš predpokladal, že jeho učeník musí prosiť každý deň v modlitbe o odpustenie ťažkých hriechov. Biblia hovorí: „Ak hovoríme, že nemáme
hriech, klameme sami seba a nie je v nás pravda“ (1 Jn 1,
8). A tiež: „Veď všetci sa prehrešujeme v mnohom. Kto
sa neprehrešuje slovom, je dokonalý muž, schopný udržať
na uzde aj celé telo“ (Jak 3, 2). Z toho je jasné, že existujú
hriechy, ktoré pácha aj spravodlivý bez toho, aby spravodlivým prestal byť.

Aj cirkevní otcovia sú svedkami presvedčenia Cirkvi,
že nie každý hriech vedie k strate Božej milosti. Zvlášť
v polemike s bludnou stoickou náukou, podľa ktorej všetky hriechy sú rovnako ťažké, zdôrazňujú, že by bolo nezlučiteľné s Božou dobrotou veriť, že každý hriech, aj ten
najmenší, si zasluhuje večný trest.

Ján Pavol II. ďalej píše: „V Evanjeliu svätého Matúša,
sám Ježiš hovorí o „rúhaní proti Duchu Svätému“, ktoré je
„neodpustiteľné“ preto, že vo svojich rozličných prejavoch
je tvrdohlavým odmietaním obrátiť sa a uveriť v lásku
Boha, Otca milosrdenstiev. Ide tu, pravda, o krajné radikálne výrazy: odmietnutie Boha, odmietnutie jeho milosti, teda odporovanie proti samému princípu spásy, čím si
človek, zdá sa, vedome uzatvára cestu k odpusteniu. Treba
dúfať, že len málo ľudí zotrvá až do konca na tomto stanovisku vzbury alebo priamo odporu proti Bohu, ktorý však
na druhej strane je vo svojej milosrdnej láske väčší než
naše srdce – ako nás to učí svätý Ján – , a teda môže prekonať naše psychologické a duchovné odporovanie. Preto
– ako píše svätý Tomáš Akvinský – „v tomto živote netreba zúfať nad spásou žiadneho človeka, ak vezmeme do
úvahy Božiu všemohúcnosť a milosrdenstvo“5. Keď sa nachádzame pred otázkou stretnutia sa odbojnej vôle s nekonečne spravodlivým Bohom, nemôžeme necítiť spasiteľnú
„bázeň a chvenie“, ako nám pripomína svätý Pavol (porov.
Flp 2,12); ale na druhej strane Ježišovo upozornenie na
„neodpustiteľný“ hriech potvrdzuje, že jestvujú viny, za
ktoré hriešnik môže zaslúžiť ako trest aj „večnú smrť“.“6
Tradícia Cirkvi
Náuka Cirkvi toto rozdelenie hriechov potvrdzovala.
Koncil v Kartágu (418), ratifikovaný pápežom Zosimom,
učí, že aj spravodlivý, „svätý“, má dôvod prosiť za seba:
„Odpusť nám naše viny.“ Ak ten, čo sa nachádza v stave
milosti, spácha hriechy bez toho, aby prestal byť spravod-

5. Sv. Tomáš A kvinský, Theologická summa, IIa-IIae, q. 14 a. 3 ad primum.
6. Ján Pavol II., exhortácia Reconciliatio et paenitentia, č. 17.

Ján Pavol II. konštatuje, že vo svetle „biblických textov
cirkevní učitelia a teológovia, duchovní vodcovia a pastieri rozlišovali hriechy smrteľné a všedné. Medzi inými svätý Augustín hovorí o smrteľných alebo smrtonosných zločinoch a proti nim kladie všedné, ľahšie alebo každodenné
viny. Význam, ktorý dával týmto rozlišujúcim slovám,
ovplyvnil potom aj učiteľský úrad Cirkvi.“8 Svätý Augustín prispel k lepšiemu objasneniu základného rozdielu medzi ťažkým a ľahkým hriechom. Považoval za nemožné
jasne poznať tento rozdiel v každom jednotlivom prípade.
Podľa neho Boh úmyselne nechal v hmle hranicu medzi
ľahkým a ťažkým hriechom, aby človek nepáchal bezstarostne ľahké hriechy.9 Avšak nepopiera, že existujú pevné
body pre morálne istý úsudok.
Problém ľahkého hriechu predstavoval na teoretickej rovine veľké ťažkosti. Preto sa netreba čudovať, že špekulatívna teológia potrebovala dlhý čas na vyriešenie tohto
problému. Scholastika nikdy nepopierala ľahkosť malých
hriechov, avšak ich vysvetľovala rôznymi spôsobmi. Až
Tomáš Akvinský a potom tridentská teológia dospeli v teologickej argumentácii istým spôsobom k záveru.
Problém spočíva v tomto: Odkiaľ pochádza nekonečný, totálny a podstatný rozdiel medzi smrteľným a ľahkým
hriechom? Nie je v podstate identická zloba, keď sa prestupuje veľmi dôležité alebo menej dôležité prikázanie?
Nejde v obidvoch prípadoch o neposlušnosť a opozíciu
voči Božej vôli? Prestúpenie poriadku stvorenia o niečo
viac alebo menej môže byť dôvodom na to, že v jednom
prípade človek stratí Božiu milosť a v druhom nie?
Ján Pavol II. konštatuje, že po Augustínovi „svätý Tomáš Akvinský formuloval v najjasnejších možných výrazoch učenie, ktoré sa potom ustálilo v Cirkvi. Pri určovaní
a rozlišovaní smrteľných a všedných hriechov mal svätý
Tomáš a potom aj teológia o hriechu, ktorá sa na neho odvolávala, iste na mysli aj biblické texty, a teda aj pojem
duchovnej smrti. Podľa Anjelského učiteľa, ak má človek duchovne žiť, musí zostať v spoločenstve s najvyšším
princípom života, ktorým je Boh – posledný cieľ celého
bytia a konania človeka. Hriech teda znamená neporiadok,
ktorého sa človek dopúšťa proti tomuto životnému princí7. Porov. Denzinger, 229 nasl.
8. Ján Pavol II., exhortácia Reconciliatio et paenitentia, č. 17.
9. Svätý Augustín, Boží štát. II. zväzok, s. 356-357.
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pu. Keď „sa duša prostredníctvom hriechu dopúšťa neporiadku, ktorý ide až k odvráteniu sa od posledného cieľa
– Boha –, s ktorým je spojená láskou, vtedy je to smrteľný
hriech; dokiaľ sa však toto narušenie nedostáva až k odvráteniu sa od Boha, hriech ostáva len všedný“10. Z tohto
dôvodu všedný hriech nepozbavuje posväcujúcej milosti,
priateľstva s Bohom, lásky, a preto ani večnej blaženosti,
kým smrteľný hriech má za následok, že človek je pozbavený všetkých týchto vecí. Keď potom svätý Tomáš uvažuje o hriechu z hľadiska trestu, ktorý prináša so sebou,
spolu s ostatnými učiteľmi Cirkvi označuje ako smrteľný
ten hriech, ktorý – ak nie je odpustený – zasluhuje večný
trest; všedný je ten hriech, ktorý zasluhuje časný trest (t.j.
iba čiastočný a ktorý možno odpykať tu na zemi alebo v
očistci).“11
Tomáš Akvinský, pri poukázaní na priepastný rozdiel
medzi ťažkým a ľahkým hriechom, vychádza z toho, že
každý dobrý skutok, ktorý vykoná spravodlivý človek,
vykoná pod vplyvom lásky bez toho, aby bolo nutné obnoviť dobrý úmysel. Ľahký hriech potom definuje ako neusporiadaný skutok, ktorý však určite neprotirečí základnému smerovaniu lásky, ale ktorý, pre svoju nedokonalosť,
nie je preniknutý habituálnou láskou. V ľahkom hriechu
nenachádzame pôsobiť silu lásky, no zároveň nie je v ňom
nič, čo by bolo v rozpore s podstatou lásky, chápanou ako
stále zameranie duše na Boha, preto takýto skutok nechce
a ani nemôže zmeniť túto orientáciu.12
Podľa scholastikov čistí duchovia, a pravdepodobne aj
Adam pred pádom, nemohli spáchať ľahký hriech. Dôvodom je, že anjeli nerozmýšľajú diskusným spôsobom, ale
súčasne vnímajú princíp i jeho aplikovanie, cieľ i prostriedok, preto je pre nich okamžite jasné, že prestúpenie aj
najmenšieho prikázania je skutočnou vzburou proti Božej
vôli, čiže ťažký hriech. A pretože Adam pred pádom nezakúšal žiadnu neusporiadanú žiadostivosť, ale jeho duchovné schopnosti pôsobili v plnej sile a harmónii, najmenšie
prestúpenie Božieho prikázania sa muselo zrodiť pri plnom vedomí a úplnej slobode. Jeho neporušený rozum videl jasne, na rozdiel od rozumu človeka po páde, že cieľ
i prostriedok na dosiahnutie cieľa sa navzájom podmieňujú a že aj najmenšia vec má byť podriadená zvrchovanosti Boha. Teda, pre našich prarodičov, ako aj pre anjelov,
bola možná iba dokonalá poslušnosť alebo neposlušnosť
so všetkou zodpovednosťou. Neprichádzala do úvahy nedokonalá poslušnosť, čiže ani ľahký hriech.
Tridentský koncil učí výslovne, že existujú hriechy,
ktoré neničia stav milosti,13 čiže ľahké. Ďalej učí, že bez
zvláštneho privilégia je nemožné, ani pre svätých, vyhnúť

10.
11.
12.
13.
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Sv. Tomáš A kvinský, Theologická summa, Ia - IIae, q. 89, a. 1.
Porov. Denzinger, 1537.
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sa všetkým ľahkým hriechom,14 ale rovnako nepravdivé
by bolo domnievať sa, že všetci, aj svätí, hrešia aspoň ľahko v každom skutku.15 Tento koncil odsudzuje omyl reformátorov, podľa ktorých len hriech proti viere je smrteľný, a vypočítava sériu hriechov, ktoré „vylučujú z Božieho
kráľovstva nielen neveriacich, ale aj veriacich“ (odvoláva
sa na katalóg hriechov v 1 Kor 6, 9, kde sa píše: „Neviete, že nespravodliví nebudú dedičmi Božieho kráľovstva?
Nemýľte sa: ani smilníci, ani modloslužobníci, ani cudzoložníci, ani chlipníci, ani súložníci mužov, ani zlodeji, ani
chamtivci, ani opilci, ani utŕhači, ani lupiči nebudú dedičmi Božieho kráľovstva.“). S pomocou Božej milosti je
možné vyhnúť sa týmto ťažkým hriechom. Aj keď tieto
hriechy nevedú k strate viery, oddeľujú od Božej milosti.16
Ťažký hriech je, zo subjektívneho pohľadu, vždy spojený
s neposlušnosťou a nedostatkom lásky. Je pravda, že hriechy proti viere nechávajú omnoho menšiu nádej na spásu.
Tridentský koncil učí, že ľahké hriechy môžu byť odpustené rôznym spôsobom, ale je chvályhodné a odporúča
sa vyznať ich v spovedi.17 Aj ich odpustenie závisí od vykupiteľskej smrti Krista a predpokladá úprimné pokánie.
Pápež Pius V. (1566 – 1572) učí, na rozdiel od Baia,
že ľahké hriechy si pre svoju povahu nezasluhujú večný
trest.18 To, že niektoré hriechy sú ľahké, nezávisí od pozitívneho a svojvoľného Božieho rozhodnutia, ale zodpovedá ich povahe.
Ján Pavol II. potvrdzuje stále učenie Cirkvi: „Ak uvažujeme o matérii hriechu, tak pojem smrti, úplného odcudzenia sa Bohu, najvyššiemu dobru, opustenie cesty,
čo vedie k Bohu, alebo prerušenie cesty k nemu (týmito
výrazmi sa zvyčajne definuje smrteľný hriech) sa spája s
pojmom závažnosti objektívneho obsahu hriechu; preto sa
ťažký hriech v cirkevnom učení a v pastorálnej činnosti
prakticky stotožňuje so smrteľným hriechom.
Takto prichádzame k jadru tradičného cirkevného učenia, ktoré často a dôrazne opakovala aj posledná Synoda.
Táto Synoda nielenže znova potvrdila všetko to, čo vyhlásil Tridentský snem o jestvovaní a povahe smrteľných
a všedných hriechov, ale tiež pripomenul, že predmetom
smrteľného hriechu je vždy niečo závažné a že človek sa
ho dopúšťa, ak koná s plným vedomím a slobodným súhlasom. Tu treba pridať – ako to urobila aj Synoda –, že
niektoré hriechy, vzhľadom na ich „matériu“, sú vnútorne samy v sebe ťažké a smrteľné. To znamená, že jestvujú
skutky, ktoré sú samy v sebe pre svoj predmet vždy pod
ťažkým hriechom nedovolené, a to nezávisle od okolnos-
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tí. Ak sa takéto skutky páchajú s dostatočným vedomím a
slobodným uvážením, sú vždy ťažkou vinou.
Toto učenie, založené na Desatore a hlásané v Starom
zákone, potom prevzaté apoštolmi a patriace k najstaršej
náuke Cirkvi, ktorá ho dodnes opakuje, nachádza potvrdenie v ľudskej skúsenosti všetkých čias. Človek vie dobre z vlastnej skúsenosti, že na ceste viery a spravodlivosti, ktorá ho vedie v tomto živote k poznaniu Boha a láske
k nemu, a vo večnosti k dokonalému spojeniu s Bohom,
môže zastať alebo spomaliť krok bez toho, že by túto cestu k Bohu opustil. V takom prípade dochádza k všednému hriechu; ale ani ten nemôžeme podceňovať do tej miery, aby sa automaticky považoval za čosi zanedbateľné, za
hriech, „ktorý má len malý význam“.
Zo svojich bolestných skúseností však človek vie aj to, že
vedomým a slobodne uváženým úkonom svojej vôle môže
na tej ceste zmeniť smer, ísť opačným smerom, než ako
si to želá Boh, a tak sa od neho vzdialiť (aversio a Deo),
odmietnuť spoločenstvo s ním spočívajúce v láske, odtrhnúť sa od Boha ako prameňa života, a tak zvoliť si smrť.
S celou tradíciou Cirkvi smrteľným hriechom voláme ten
úkon, ktorým človek slobodne a vedome odmieta Boha,
jeho zákon, zmluvu lásky, ktorú mu Boh ponúka, a miesto
k Nemu obracia sa k sebe samému, k nejakej stvorenej a
konečnej skutočnosti, k niečomu, čo sa protiví Božej vôli
(conversio ad creaturam). To sa môže stať priamym a formálnym spôsobom, ako je to pri hriechoch modlárstva,
odpadu od viery a ateizmu a podobne vo všetkých prípadoch neposlušnosti voči Božím prikázaniam v nejakej závažnej veci. Človek cíti, že taká neposlušnosť voči Bohu
naraz prerušuje jeho spojenie s prameňom života; dopúšťa
sa takto smrteľného hriechu, t.j. činu, ktorý ťažko uráža
Boha a nakoniec svojou temnou a mohutnou ničivou mocou sa obracia proti samému človeku.“19
Moralisti sa zhodujú, že aj prestúpenie prikázania, ktoré nemá veľkú dôležitosť, ale ak je človek úplne zaangažovaný proti Božej vôli, hoci prestúpi vec samu osebe
málo dôležitú, je ťažkým hriechom. Kto takto koná na
základe skutočného pohŕdania zákonodarcom, ktorým je
Boh, hľadá svoj posledný cieľ nie v Bohu, ale vo svojej
vlastnej vôli.
Ľahký hriech, na základe predmetu, sa stáva ťažkým,
ak sa jasne zbadá, že jeho prestúpenie je blízkou príležitosťou na spáchanie ťažkého hriechu podľa druhu. Nebrať
do úvahy toto nebezpečenstvo je jasným znakom, že pre
človeka je jeho vlastná vôľa aj v takejto nedôležitej veci
cennejšia ako jeho posledný cieľ, ktorým je Boh.
Tam, kde malá matéria sa môže stať ťažkým hriechom
(napríklad v prípade mnohých malých krádeží, ktoré spô-

19. Ján Pavol II., exhortácia Reconciliatio et paenitentia, č. 17.
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sobia ako celok ťažkú škodu; alebo v prípade malých škodlivých opakovaných klamstiev, ktoré spôsobia ťažkú škodu), nie jednotlivé ľahké hriechy sa stávajú po ich súhrne
ťažkým hriechom, ale ťažký hriech je spáchaný už pri rozhodnutí dospieť až k ťažkému hriechu (matérii).
Dosť diskutovanou je otázka, či je samo osebe ťažkým
hriechom, ak má človek vôľu vyhnúť sa ťažkým hriechom, ale nie ľahkým. V takomto prípade je formálne vylúčený ťažký hriech. Tento spôsob myslenia nie je však
preskúmaný v absolútnom zmysle. Môžeme sa však pýtať, či čisto „pojmové“ vylúčenie ťažkého hriechu obsahuje v každom prípade aj reálne vylúčenie hriechu. V skutočnosti „pojmové“ odmietnutie môže byť falošné, zatiaľ
čo morálny cit nám hovorí, že je tu niečo vo vážnom neporiadku. Nie je azda možné dať všeobecnú odpoveď na túto
otázku bez presnejšieho rozlišovania. Ak si niekto po zrelej úvahe zaumieni, že nebude brať ohľad na ľahké hriechy, bezpochyby ide o pohŕdanie Božími prikázaniami, čo
všetci moralisti považujú za ťažký hriech. Naopak, ak si
niekto dá predsavzatie, že sa vždy bude vyhýbať ťažkým
hriechom, zatiaľ čo z dôvodu slabosti nedokáže ešte urobiť rozhodnutie, že bude zápasiť seriózne aj s ľahko hriešnymi zlozvykmi, v tomto prípade nejde o pohŕdanie Božími prikázaniami, čiže určite nejde o ťažký hriech.
Ak si niekto vedome zaumieni, že spácha nejaký ľahký hriech raz alebo viackrát (napríklad sa nechce vzdať
rozčuľovania a uštipačných poznámok voči nesympatickej
osobe, ale ju nechce ťažko uraziť), ani tu sa nedá hovoriť
o pohŕdaní Božími prikázaniami, pretože vo všeobecnosti sa nerozhodol páchať ľahký hriech. Jednoducho je voči
nemu málo pozorný, pre krehkosť ustúpil morálnej nedokonalosti a zlej tendencii v ľahkej matérii.
Smrteľný hriech je každé slobodné a vedomé rozhodnutie proti prikázaniu, ktoré pochádza priamo z centra
schopnosti človeka slobodne sa rozhodnúť. To, čo ohrozuje ľudskú slobodu, na základe tlaku žiadostivosti, sa stáva ťažkým hriechom, keď to dosiahne srdce človeka, čiže
keď slobodný človek zbadá, že ide o rozhodnutie dôležité,
a napriek tomu s ním slobodne súhlasí.
Nie je možné vylúčiť, že prestúpenie prikázania vo veci,
ktorá nemá sama osebe veľký význam (napríklad v prípade bežného klamstva, ktoré je úplne vedomé), je na
vyššej morálnej a náboženskej úrovni nevyhnutne vnímané ako niečo, čo je v rozpore s Božou láskou a je spojené
so silným odporom svedomia, a preto je to ťažkou urážkou Boha.
Ak chceme dospieť k čo najjasnejšiemu úsudku, či naše
nedokonalosti sú ľahkým alebo ťažkým hriechom, je treba pamätať na dôležitosť skutku, na jeho predmet, ale aj
na úmysel, ktorý ho podnecuje. Kto je vo veci, ktorá je
sama osebe bezvýznamná, rozhodnutý v hĺbke svojej duše
uskutočniť hriešny skutok, či už ľahko alebo ťažko hrieš-
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ny, pácha ťažký hriech, nakoľko skutok pochádza z hĺbky
zvráteného srdca.
Dokiaľ úsudok o tom, či hriech bol ťažký alebo ľahký,
ostáva pochybný, treba sa pokojne pridŕžať, zvlášť ak ide
o pristupovanie k Eucharistii, veľmi dôležitého „múdreho
pravidla“, ktoré hovorí, že netreba predpokladať existenciu ťažkého hriechu, ak predmet hriechu nie je vážny.20
Spravidla nikdy nie je možné úplne jasne rozlíšiť závažnosť spáchaných hriechov, pretože stále existuje nebezpečenstvo sebaklamu. Toto nebezpečenstvo je o to väčšie,
o koľko viac si človek myslí, z falošnej sebalásky, že prikázania nie sú až také dôležité.
Netreba zabúdať, že je omnoho dôležitejšie a s Božou
pomocou aj omnoho ľahšie orientovať sa na Boha ako na
posledný cieľ, ako si namáhať rozum premýšľaním o tom,
či minulé hriechy boli ľahké alebo ťažké. O čo je serióznejšie rozhodnutie vo všetkom poslúchať Božie prikázania, o to väčšia je aj subjektívna istota ohľadom stavu posväcujúcej milosti. Pokiaľ ide o minulé hriechy, netreba
mať strach, že naša ľútosť, dispozícia k pokániu a vďačnosť za odpustenie sú príliš veľké. Svätí nepreháňali, keď
ľutovali svoje ľahké hriechy viac, ako iní ľutujú svoje ťažké hriechy. V skutočnosti aj ľahký hriech, hoci ho nie je
možné porovnať so smrteľným, je omnoho väčším nešťastím ako akékoľvek iné pozemské zlo. Ono vždy, vo väčšej
alebo menšej miere, ohrozuje nasledovanie Krista.21 Preto
sa treba chrániť aj všedného hriechu, o čom jasne hovorí
Ján Mária Vianney: „Práve som vyrobil drahocenný popol: spálil som nedopatrením päťstofrankovú bankovku.
Nie je to však zďaleka také hrozné, ako keby som spáchal
jediný všedný hriech.“22
Predchádzajúce úvahy a historické skúsenosti majú veľký význam pre pastoráciu, zvlášť pre duchovné vedenie
v úzkom slova zmysle. Uvedené riešenie je nevyhnutné
pre pochopenie kresťanského života v celej súvislosti ako
života pod „zákonom milosti“ a zodpovednosti v miere
prijatých talentov. Naopak, čisto matematické chápanie
hranice medzi ťažkým a ľahkým hriechom vedie ľahko
k falošnej istote a vlažnosti, k neznesiteľnému legalistickému laxizmu mnohých kňazov vo vzťahu k sebe samým
a k ešte menej znesiteľnému rigorizmu voči slabým a ťažko zápasiacim, ktorí pochádzajú z nepriaznivého prostredia, azda aj nesú nevýhodu smutného psychického dedičstva a robia iba prvé kroky v službe Bohu.23

20.
439.
21.
3.
22.
23.
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Porov. B. H äring, La legge di Cristo. I – Morale generale, s. 435Porov. Sv. Tomáš A kvinský, Theologická summa, Ia - IIae, q. 88, a.
J. M. Vianney, in YOUCAT, s. 179.
Porov. B. H äring, La legge di Cristo. I – Morale generale, s. 440.
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Definícia a dôsledky ťažkého a ľahkého hriechu
Základnú definíciu a dôsledky ťažkého a ľahkého hriechu dnes nachádzame v Katechizme Katolíckej cirkvi.
Ťažký (smrteľný) hriech je dobrovoľným prestúpením
Božieho zákona v ťažkej matérii (napríklad, ak ide o Desatoro) s plným vedomím a dokonalým súhlasom. „Najťažší je hriech spáchaný zo zlomyseľnosti, z uváženej voľby zla.“24 Smrteľný hriech zbavuje človeka Božej milosti
a priateľstva s Bohom. „Ničí v srdci človeka lásku.“25 Pozbavuje ho možnosti dostať sa do neba. Ničí získané zásluhy za dobré skutky a znemožňuje získať nové zásluhy.
Robí človeka otrokom diabla. Človek si ním zasluhuje trest
už na tomto svete a tiež večné zatratenie. Je takpovediac
fraktúrou v životnej línii smerujúcej k Bohu, prerušením
cesty k Bohu.26 Vidíme, že ovocie stromu zla je desivé.
Všedný (ľahký) hriech je dobrovoľnou neposlušnosťou
Božieho zákona v ľahkej matérii, ktorá však nejde absolútne proti Bohu a blížnemu, alebo aj vtedy, ak človek
nerešpektuje morálny zákon v ťažkej matérii (napríklad
prestúpi hociktoré prikázanie Desatora), ale bez plného
vedomia a bez úplného súhlasu vôle.27 Dalo by sa povedať,
že je „iba“ malou deviáciou, ale nie definitívnym opustením cesty k Bohu. Napríklad nedisciplinovanému dieťaťu,
ktoré robí rozruch v triede a prekáža iným pri učení, chýba láska k spolužiakom a úcta k učiteľovi. Katechizmus
vypočítava ovocie všedného hriechu (vidieť tu aj rozdiel
medzi smrteľným a všedným hriechom): „Všedný hriech
oslabuje čnosť lásky. Prezrádza nezriadenú náklonnosť
24. Katechizmus Katolíckej cirkvi, č. 1860.
25. Katechizmus Katolíckej cirkvi, č. 1855.
26. Kompendium Katechizmu Katolíckej cirkvi o smrteľnom hovorí:
„Smrteľný hriech sa spácha, keď ide súčasne o vážnu vec, plné vedomie
a uvážený súhlas. Tento hriech v nás ničí lásku, zbavuje nás posväcujúcej milosti a, ak ho neoľutujeme, vedie nás do večnej smrti v pekle.
Riadnym spôsobom sa odpúšťa sviatosťou krstu a sviatosťou pokánia
alebo zmierenia“ (Kompendium Katechizmu Katolíckej cirkvi, č. 395).
Túto náuku nájdeme aj v Katechizmus Katolíckej cirkvi pre mladých
s názvom YOUCAT: „Smrteľný hriech ničí v srdci človeka božskú silu
lásky. Bez nej však človek nemôže dosiahnuť večnú blaženosť. Práve
preto sa nazýva smrteľným hriechom. Smrteľný hriech ničí vzťah s Bohom, zatiaľ čo všedný hriech tento vzťah iba narušuje. Smrteľný hriech
oddeľuje človeka od Boha, zbavuje ho posväcujúcej milosti. K takému
hriechu dochádza v prípade, že sa týka závažnej veci, a stavia sa teda
proti životu alebo proti Bohu (napr. vražda, rúhanie, manželská nevera
a pod.), a že sa ho človek dopúšťa celkom dobrovoľne a pri plnom vedomí závažnosti previnenia, pretože jeho svedomie vie, že ide o smrteľný
hriech. Všedné hriechy sa vzťahujú na menej závažné veci alebo neboli
spáchané pri plnom poznaní ich následkov, prípadne nie celkom dobrovoľne. Takéto hriechy narúšajú vzťah k Bohu, ale celkom ho neničia“
(YOUCAT, č. 316).
27. Katechizmus Katolíckej cirkvi, č. 1862. Kompendium Katechizmu Katolíckej cirkvi hovorí o všednom hriechu: „Všedný hriech sa spácha, keď ide o nezávažnú vec alebo aj o vážnu vec, ale bez plného vedomia alebo bez úplného súhlasu. Všedný hriech sa podstatne líši od
smrteľného hriechu. Neruší zmluvu s Bohom, ale oslabuje lásku; prezrádza nezriadenú náklonnosť na stvorené dobrá; prekáža duši v pokroku pri praktizovaní čností a pri konaní mravného dobra; zasluhuje časné
očistné tresty“ (Kompendium Katechizmu Katolíckej cirkvi, č. 396).
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k stvoreným dobrám. Prekáža duši v pokroku pri praktizovaní čností a pri konaní mravného dobra a zasluhuje
časné tresty. Vedomý a dobrovoľný všedný hriech, ak ho
neoľutujeme, nás pozvoľna disponuje na spáchanie smrteľného hriechu. Napriek tomu všedný hriech neruší zmluvu s Bohom. S pomocou Božej milosti ho možno napraviť.
Nepozbavuje posväcujúcej milosti, priateľstva s Bohom
ani lásky, a teda ani večnej blaženosti.“28
Návrh na trojaké rozlišovanie hriechov
V dvadsiatom storočí začali niektorí moralisti presadzovať teóriu základnej voľby (optio fundamentalis). Podľa
nej smrteľný hriech treba stotožniť s negatívnou základnou voľbou formálne nasmerovanou proti Boha alebo
blížnemu, čiže s rozhodnutím, ktoré osoba urobí o sebe
samej, a v tomto rozhodnutí musí byť nasmerované najhlbšie vnútro osoby proti Bohu. Konkrétne negatívne rozhodnutia, aj keď sú materiálne závažné, nie sú vraj v stave zaangažovať osobu, pretože sú podmienené slabosťou
a nevedomosťou.
V línii základnej voľby bola predložená teória trojakého
rozdelenia hriechov: na ľahké, ťažké a smrteľné (len tento
posledný sa identifikuje s negatívnou základnou voľbou).
Táto bludná teória spôsobila niekde chaos, čo sa ukázalo
najmä po vydaní encykliky Humanae vitae.
Pápež Pavol VI. v tejto encyklike napísal: „Ak ich [manželov] zdržujú ešte hriechy, nech neklesajú na duchu, ale
nech sa pokorne a vytrvalo utiekajú k Božiemu milosrdenstvu, ktoré hojne udeľuje sviatosť zmierenia.“29 Biskupi Talianska, Spojených štátov amerických a Anglicka na
základe tohto povedali, že manželia, ktorí používajú antikoncepciu sú povinní sa vyspovedať, aby mohli pristúpiť
k svätému prijímaniu. Vo vyhlásení Konferencie biskupov
Rakúska k Humanae vitae je však možné veľmi jasne vidieť teóriu trojakého rozdelenia hriechov, pretože encykliku interpretovali tak, že použitie antikoncepcie nie je hriechom smrteľným, ale len ťažkým, po ktorom manželia ani
nemusia ísť na svätú spoveď (iba ak by tam boli egoistické dôvody), aby mohli prijať sväté prijímanie.30 Až keď
sa dostal na čelo Cirkvi v Rakúsku kardinál Schönborn,
vo svojom príhovore v Jeruzaleme pre neokatechumenátne spoločenstvo, ktoré sa tam zhromaždilo, odsúdil ako
hriech nedostatok odvahy rakúskeho (a nemeckého) episkopátu prijať encykliku Humanae vitae.31

28. Katechizmus Katolíckej cirkvi, č. 1863.
29. Pavol VI., encyklika Humanae vitae, č. 25.
30. Porov. R akúska biskupská konferencia, in R. Puccetti, I veleni
della contraccezione, s. 254.
31. Porov. C. Schönborn, Discorso del 27 marzo 2008, Convivenza
Vescovi Europa, Gerusalemme, Domus Galileae, in www.cardinalrating.com / cardinal_97_article_8367.htm.
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Akonáhle sa smrteľný hriech vysvetľuje úplne atematicky, rozhoduje o ňom to, či jednotlivý človek „cíti, že spáchal smrteľný hriech“. Následkom toho sa svätá spoveď
stáva takmer nepotrebná. Čo by mal kajúcnik povedať
spovedníkovi, ak by nebola každá antikoncepčná sexuálna akcia sama osebe hriechom? Čo by mohol spovedník
povedať kajúcnikovi, ak nie len nejaké povzbudenie alebo
vágne morálne upozornenie?32
Po zverejnení Humanae vitae sa našli spovedníci, ktorí
boli ochotní rozhrešovať penitentov, ktorí používali antikoncepciu a nechceli sa toho vzdať. J. Ford poukázal na to,
kam takéto postoje vedú: „Zdá sa mi, že ak môžeme rozhrešiť katolíkov, ktorí v dobrej viere praktizujú používanie antikoncepcie, mali by sme rozhrešiť aj katolíkov, ktorí v dobrej viere uzavrú manželstvo mimo Cirkvi, alebo
praktizujú potraty, alebo majú predmanželské vzťahy, alebo homosexuálne vzťahy. Títo katolíci môžu nájsť katolíckych teológov, ktorí verejne toto všetko obraňujú, alebo
aspoň väčšiu časť z tohto za istých okolností.“33 Takéto konanie spovedníkov jednoznačne odmieta, keď tvrdí: „Jednoduchá dobrá viera neoprávňuje prijať sviatosti Cirkvi.
Musí sa k tomu prijať a akceptovať učenie Cirkvi a úprimne sa snažiť žiť podľa neho. Neboli by sme, v opačnom prípade, ako protestanti?“34
Náuku o trojakom rozdelení hriechov jasne odmietlo
Magistérium, ktoré identifikuje smrteľný hriech s ťažkým hriechom, ktorý treba vyznať vo svätej spovedi, aby
bol odpustený. Ján Pavol II. v exhortácii Reconciliatio et
paenitentia píše: „Cez synodálne zasadanie niektorí otcovia navrhli trojaké rozlišovanie hriechov: hriechy všedné,
ťažké a smrteľné. Také rozlišovanie by mohlo lepšie objasniť skutočnosť, že medzi ťažkými hriechmi jestvuje určité odstupňovanie. Ale ostáva vždy pravdou, že základné
a rozhodujúce rozlišovanie je medzi hriechmi, ktoré ničia lásku, a hriechom, ktorý neusmrcuje nadprirodzený
život: medzi životom a smrťou nejestvuje nijaká stredná
cesta. Práve tak isto sa treba vyhýbať zredukovať smrteľný hriech na úkon „základnej voľby“ (optio fundamentalis) proti Bohu – ako sa dnes často hovorí. Rozumie sa tým
výslovné a formálne pohŕdanie Bohom a blížnym. Veď k
smrteľnému hriechu sa dochádza aj vtedy, keď si človek
s plným vedomím a vôľou z akéhokoľvek dôvodu vyvolí
vážnu nezriadenosť. V takej voľbe je už naozaj obsiahnuté i pohŕdanie Božím prikázaním i odmietnutie Božej lásky k ľudstvu a všetkému stvorenstvu; človek sám sa tým
vzďaľuje od Boha a stráca lásku. Teda základné zameranie človeka sa môže radikálne zmeniť jednotlivými činmi.
Je isté, že môžu jestvovať aj situácie z psychologického
hľadiska veľmi zložité a nejasné, ktoré ovplyvňujú i možnosť pripisovať subjektívnu vinu hriešnikovi. Ale z úvah
32. Porov. R. Puccetti, I veleni della contraccezione, s. 146-147.
33. J. Ford, citované z R. Puccetti, I veleni della contraccezione, s.
219.
34. Tamže.
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psychologického rázu nemožno prechádzať k vytvoreniu
teologickej kategórie, ktorou je práve tzv. „základná voľba“, ak ju chápeme tak, že na objektívnej úrovni mení alebo uvádza do pochybnosti tradičné chápanie smrteľného
hriechu. Hoci Cirkev oceňuje každý úprimný a rozumný
pokus o objasnenie psychologického a teologického tajomstva hriechu, jej povinnosťou je pripomínať všetkým bádateľom v tejto oblasti, že je potrebné, aby na jednej strane
zachovali vernosť Božiemu slovu, ktoré poučuje aj o hriechu, a aby si na druhej strane uvedomili nebezpečenstvo,
že by mohli prispieť ešte k väčšiemu úpadku citlivosti pre
hriech v súčasnom svete.“35
L. Melina, J. Noriega, J. J. Pérez-Soba v knihe Kráčať
vo svetle lásky túto teóriu, ktorá vedie k spochybňovaniu
hriechu, odsudzujú slovami: „Predložiť interpretáciu hriechu ako neobvyklý prípad alebo ťažko spáchateľný v kresťanskom živote [...] znamená nebrať vážne stále varovanie
Božieho zjavenia o hriechoch, ktoré nie je možné chápať,
ako by išlo o takzvané ľahké hriechy.“36
K otázke antikoncepčnej tabletky treba dodať, že keď
bola v polovici minulého storočia vynájdená, niektorí chceli vyhlásiť jej používanie za morálne prípustné,
čo chceli ospravedlniť najskôr na základe toho, že náuka o vnútornom zle antikoncepcie nie je istá. Celá tradícia
Cirkvi, od cirkevných otcov, cez cirkevných učiteľov až
po učenie pápežov bola vždy jednotná v tom, že antikoncepcia je ťažkým hriechom samým v sebe. Niektorí teológovia však chceli túto náuku najskôr spochybniť a potom
zmeniť. Pavol VI. v encyklike Humanae vitae ju však potvrdil. Učiteľským úradom cirkvi a teológiou boli vyvrátené všetky argumenty, ktoré spochybňovali túto náuku.
Ján Pavol II. a Benedikt XVI. výslovne potvrdili túto náuku o nedovolenosti antikoncepcie a veriaci sú povinní formovať si svedomie podľa pravdy aj v tejto oblasti.
Záver
Spovedník má byť rezervovaný v hodnotení hriechov
z minulosti. Pri radách a odporúčaniach má dávať dôraz
na vnútornú dispozíciu kajúcnika. Má rešpektovať to, čo
kajúcnik prežíva, čo má viesť k tomu, aby sa Boží zákon
bral v jeho plnej vážnosti vždy a všade, v zmysle slov svätého Pavla: „Rušíme teda vierou zákon? Vôbec nie! Naopak, zákon potvrdzujeme“ (Rim 3, 31). Pavol nás napomína: „Využívajte čas, lebo dni sú zlé. Preto nebuďte
nerozumní, ale pochopte, čo je Pánova vôľa“ (Ef 5, 16-17).
Pre slabých má mať veľkú miernosť, ale v plnej pravde.

35. Ján Pavol II., exhortácia Reconciliatio et paenitentia, č. 17.
36. L. Melina, J. Noriega, J. J. Péraz-Soba, Camminare nalla luce
delľ amore. I fondamenti della morale cristiana, s. 460-461.
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Jozef Uram

Je materializmus odpoveďou
na existenciu individuálnej
ľudskej bytosti?
Is Materialism the Right Answer to the Existence of Individual Human Being?
This article underlines the spiritual essence of the human soul. Materialism seems insufficient to explain the
existence of human spirit. The absolute value of a limited human person consists in its openness to the infinite Being – in its essential ordering toward to God. Another philosophical question examined is the origin
of human spirit. Neither emanation nor generation of human spirit by our parents can explain the origin of
human soul. Only Creation of the human spirit by God is rationally comprehensible. Natural science helps
philosophy determine the timing of this event: the conception. Whereas human person is a permanent entity,
the personality of a human being evolves over time.

Úvod
Cieľom tejto štúdie je najprv poukázať, že hmota nemôže byť dostatočným vysvetlením existencie ľudského ducha, hoci rozličné formy teoretického i praktického
materializmu sú i dnes stále aktuálne. Ak odmietneme
materializmus s jeho typickými črtami scientizmu, dogmatizmu a ateizmu, vynorí sa tu otázka pôvodu ľudského
ducha. Keďže emanácia ľudského ducha z nejakého božstva podobne ako ani splodenie ľudského ducha rodičmi
filozoficky neobstoja, jediným prijateľným vysvetlením
zostane stvorenie ľudského ducha. Ostáva tu však otvorená ďalšia otázka: Kedy Boh stvorí duchovnú dušu individuálnej ľudskej bytosti? Dozaista, pri zodpovedaní tejto pálčivej otázky filozofii tu pomáha rozvoj prírodných
vied.
Pokusy materializmu vysvetliť bytie človeka
Materialistické interpretácie človeka popierajú jeho duchovnú dimenziu. Vytráca sa tak absolútna hodnota osoby, ktorá tkvie práve v jej duchovnej otvorenosti voči
bytiu. Veď duch, na rozdiel od hmoty, je otvorený voči
nekonečnu: má sklon prekonávať akúkoľvek hranicu, neustále presahuje to, čo už bolo dosiahnuté. Kresťanská filozofia hľadí na človeka ako na inteligentnú a slobodnú
bytosť: práve táto štruktúra človeka nám umožňuje potvrdiť absolútny charakter ľudskej osoby, pretože jej inteligencia a vôľa sú otvorené voči Absolútnu.1 My si stručne
všimneme niektoré formy materializmu ako aj ich zdôvodnenie a následne sa zastavíme pri slabých stránkach
materializmu ako takého.

1. Porov. Uram, J.: Ľudská osoba ako substanciálne bytie a dôvod
jej absolútnej hodnoty. In: Nové Horizonty, 2/2012, ročník VI., s. 63-67.

Ludwig Feuerbach vychádza z predpokladu, že „tajomstvom teológie je antropológia, že tajomstvom božskej bytosti je ľudská bytosť.“2 Tento ateistický a materialistický
humanizmus vychádza z pomýleného pohľadu na človeka
i na Boha. Aby sme povýšili človeka, treba zničiť Boha,
lebo Božie jestvovanie človeka ochudobňuje a odcudzuje
ho sebe samému.3
Karl Marx zasa podstatu človeka vidí v jeho schopnosti
transformovať svet: len práca dáva ľudstvu zrod. Jadrom
tohto materializmu je vysvetlenie dejín a človeka výlučne na sociálno-ekonomickom základe. A tak to, čo sa považuje za čosi „duchovné“ – ako morálka, náboženstvo
a či metafyzika – tvorí iba takzvanú nadstavbu, ktorá je
čírym odrazom foriem produkcie a výrobných vzťahov.4
Náboženstvo so svojou vierou v posmrtný život tak predstavuje útechu utláčanej robotníckej triedy; utláčatelia náboženstvo schvaľujú, nakoľko v ňom vidia ópium ľudstva
– jeho úlohou je udusiť túžbu robotníckej triedy po vzbure
a zároveň otupiť bolesť z toho, že pracujúci nevidia plody
svojej práce.5
Sigmund Freud považuje sexuálne libido za silu, ktorá vytvára všetky aspekty ľudského života. Na prvý pohľad sa to tak nezdá, lebo mnohé prejavy sexuálnych inštinktov sú spoločnosťou potláčané. Inštinkt však ostáva
činný v podvedomí: tu dochádza k sublimácii sexuálnych
potrieb, utiekajúc sa ku kamuflovaným predmetom a formám. Jedná sa o umenie, náboženstvo, filozofiu, atď.6

2. Feuerbach, L.: Podstata kresťanstva. Bratislava: Slovenské
vydavateľstvo politickej literatúry, 1954, s. 301.
3. Porov. Feuerbach, L.: Podstata kresťanstva, s. 69-70.
4. Porov. Marx, K. - Engels, F.: O náboženstve. Bratislava: Slovenské vydavateľstvo politickej literatúry, 1962, s. 72.
5. Marx, K. - Engels, F.: O náboženstve, s. 80-81.
6. Porov. Freud, S. Ja a Ono. In: Freud, S. Za princípom slasti a
iné eseje. Bratislava: Kalligram, 2005, s. 129.
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Duch, toľko vychvaľované vedomie, schopné si voliť slobodne a osobne, je iba ilúziou. Naše konanie totiž v prevažnej miere určujú podvedomé sily a motívy. Freudov
pohľad na človeka je silne ovplyvnený vedeckým pozitivizmom – ľudskú realitu a jej prejavy redukuje na energiu,
používajúc model mechanický a či hydraulický.7
Za zmienku tu stojí ešte materializmus praktický, tiež
nazývaný materializmom etickým. Kapitalizmus vo forme čistého liberalizmu, už z princípu odmieta akékoľvek pravidlo morálky. Je to systém, v ktorom indivíduum
je iba predmetom a nástrojom k tomu, aby rástol kapitál.
V praxi význam majú iba hodnoty tela: jedlo, nápoj, pekné oblečenie, dovolenka, auto, pekný dom, mnoho peňazí,
jedným slovom – blahobyt. Skôr ako o nejakú doktrínu ide
tu o materializmus žitý, veľmi rozšírený.8
Všetky druhy materializmu sú akýmsi druhom scientizmu: niet inej pravdy ako tá, ktorá je dosiahnutá vedami;
niet inej skutočnosti ako tá, ktorá je zachytená vedeckými
metódami. Preto tu neraz býva reč o vedeckom materializme. Hlavným záujmom materializmu nie je filozoficky definovať matériu, ale potvrdiť svoj ateizmus: človek
sa plne realizuje v dejinách – preto popierajú stvorenie,
nesmrteľnosť, transcendenciu. Popieranie inej dimenzie
človeka ako tej materiálnej, má v materializme charakter
dogmatizmu.
Materializmus je však nedostatočný a neprijateľný ako
posledné úplné vysvetlenie človeka, lebo celé bohatstvo
človeka zužuje iba na dimenziu telesnú a hmotnú. Veda
ponúka ochudobnený obraz skutočnosti; voda sa stáva iba
molekulou, svetlo a hudba zasa vlnením a zabiť niekoho
znamená asi toľko ako prevŕtať mu mozog kúskom železa,
čo vyšiel z revolvera. Empirické vedy si nemôžu klásť za
cieľ sformulovať metafyzické súdy ohľadom transcendencie a duchovnosti človeka, rovnako ako nemôžu povedať
nič o jestvovaní alebo nejestvovaní Boha. Ak by tak urobili, prekročili by svoje vedecké kompetencie a stali by sa
filozofiou alebo ideológiou. Veď už samotný predpoklad,
žeby veda mohla dať na všetko odpoveď, je otázkou viery a nie vedy. Paradoxne, hoci sa rozličné formy materializmu snažili človeka oslobodiť od tyranie Boha, dosiahli
úplný opak. Potvrdili tak len slová Dostojevského: „Keby
Boh neexistoval, bolo by všetko dovolené.“ Ak sa absolutizuje materiálna dimenzia človeka, ľudská bytosť je ľahko manipulovateľná, stáva sa obeťou totalitných ideológií,
akými sú nacizmus, marxizmus a či konzumistický materializmus.

7. Porov. Magnani, G.: Freud e la religione dei Padri. Roma: Edizioni Studium, 1996, s. 11-28.
8. Porov. Lucas Lucas, R.: L‘uomo spirito incarnato. Cinisello
Balsamo: Edizioni San Paolo, 1993, s. 255.
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Rozličné teórie o pôvode ľudského ducha
Pre materializmus – ako sme už videli – pôvod ľudského ducha nie je žiadnym problémom: ľudský druh homo
sapiens je jednoducho výsledkom dlhého vývoja, začínajúceho anorganickou matériou a postupujúceho cez rozličné živočíšne série. Materialistické interpretácie však nevysvetľujú človeka v jeho celosti, ako vteleného ducha.
Na tomto mieste sa nemienime venovať ľudskému duchu
v rámci evolúcie ľudského organizmu, ale chceme sa zaoberať pôvodom ľudskej duše jednotlivca. Historicky ohľadom tejto otázky sa vytvorili tri základné riešenia: panteistická emanácia, splodenie rodičmi a nakoniec stvorenie
Bohom, ktorý dal život našej duši (porov. Ž 66,9).
Podľa prvej teórie by ľudský duch bol emanáciou (výronom) božstva a či jeho prejavom; duša by teda bola božská.9 Toto vysvetlenie je absurdné, pretože Boh je jednoduchý, nemenný a nekonečný – prestal by však byť takým,
ak by mal časti, ktoré by sa od neho mohli oddeliť a premeniť sa na ľudského ducha. Ak by ľudský duch bol prejavom alebo činnosťou samotného božstva, náš duch by sa
stotožnil s Bohom – a tak by Boh bol premenlivým a konečným ako ľudia.
Splodenie ľudského ducha možno chápať dvojako: buď
je ľudský duch splodený spolu s telom alebo splodenie
ľudskej duše vychádza z ducha rodičov. Ide tu o teóriu,
ktorá sa označuje ako traducionizmus: tento termín pochádza z latinského tradux, čo znamená výhonok viniča; z odrezku viniča v zemi vzíde nová rastlina. Duch by
podľa tejto teórie pochádzal od rodičov. Ani táto hypotéza nie je prijateľná. Ľudský duch totiž nemôže byť splodený rovnakým spôsobom ako duša živočíchov: nakoľko
je otvorený voči Absolútnu a tak vnútorne nezávislý od
matérie, nemôže byť prenesený skrze telo. Ľudský duch
nemôže byť splodený ani duchom rodičov. Rodičia by tak
odovzdávali časť zo svojho ducha, čo je absurdné, nakoľko duch je nedeliteľný.
Stvorenie ľudského ducha
Keďže sme odmietli tak panteistickú emanáciu ako aj
splodenie ľudského ducha rodičmi, zostáva nám tu tretia možnosť a ňou je priame stvorenie ľudského ducha
Bohom. Stvorením sa nazýva činnosť, keď sa niečo tvorí z ničoho – bez závislosti na nejakom predchádzajúcom
subjekte; jedná sa teda o úplnú tvorbu a nie len o akúsi
transformáciu (productio rei ex nihilo sui et subiecti). Pretože ľudský duch je vnútorne nezávislý od matérie, môže
byť jedine stvorený – teda vytvorený z ničoho a to je výlučne Božie dielo. Napriek tomu však „splodenie človeka je prirodzené, hoci duša nie je odvodená zo schopnos9. Porov. Plotinos: Enneady. In: Martinka, J. Od Aristotela po
Plotina. Antológia z diel filozofov. Bratislava: IRIS, 2006, s. 582.
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tí hmoty.“10 Rodičia sú tak skutočnými rodičmi, nakoľko
jestvuje skutočný zrod živých bytostí: „[...] a tak zrodenie znamená pôvod nejakého živého od živého pôvodcu,
(s ním) spojeného.“11
Sú tu teda dve činnosti: bezprostredná činnosť rodičov
vzhľadom na organizmus a potom bezprostredné stvorenie Bohom vzhľadom na ľudského ducha. Nie sú to však
činnosti nezávislé a či paralelné, ale zjednotené a dopĺňajúce sa. Činnosť rodičov totiž smeruje k celému účinku
ako druhotná príčina a vo vzťahu k prvej príčine, ktorou
je Boh; Boh zasa nestvorí ľudského ducha, pokým rodičia (druhotné príčiny) neposkytli matériu a táto je schopná
prijať formu.12 Rodičia sú teda Božími spolupracovníkmi;
táto skutočnosť je zároveň výzvou k uvedomeniu si dôstojnosti ich poslania a k veľkej zodpovednosti pri jeho napĺňaní.
Začiatok ľudskej existencie
Avšak aj fakt stvorenia ľudského ducha Bohom môže
byť chápaný viacerými spôsobmi. Prvé poňatie je poznačené skoršou existenciou (preexistenciou) ľudského ducha
vzhľadom na telo. Proti tomu sa však stavia námietka: ak
je ľudský duch vteleným duchom, svoju existenciu môže
začať jedine v jednote s matériou, aby už od svojho začiatku mal schopnosti nielen duchovné ale aj organické. Ak by
vtelený duch, vnútorne nasmerovaný k tomu, aby formoval prvú matériu, začal jestvovať bez jednoty s ňou, bol by
nedokonalým vo svojom poriadku. Avšak to, čo je priamo
stvorené Bohom bez zásahu konečných súcien, nemôže
byť nedokonalým vo svojom poriadku – veď Boh stvoril
všetko ako dobré (porov. Gn 1,31). Ak by ľudský duch začal jestvovať skôr ako nový organizmus, v takomto stave
by musel mať aktivitu výlučne duchovnú – tak ako anjeli.
Takáto činnosť by však bola dokonalejšou ako rozumovovôľová aktivita vteleného ducha; načo by potom bolo dobré spájať ľudského ducha s prvou matériou? V platónskom
chápaní je táto jednota chápaná negatívne: ako uvrhnutie
do väzenia za hriechy z predošlého života.13
Mohli by sme však na druhej strane pripustiť, že nový
organizmus by jestvoval skôr, ako by bol sformovaný ľudským duchom? Táto otázka nie je až taká bizarná, ak sa
objavuje u takých filozofov a teológov ako Tomáš Akvinský a ak ešte dnes v mnohých štátoch – kde umelý potrat je
legálny – panuje presvedčenie, že plod v prvých týždňoch
ešte nie je človekom.

10.
11.
12.
13.
407.

Tomáš Akvinský: Summa contra Gentiles, II, c 71.
Tomáš Akvinský: Summa theologica, I, q.27, a.2 co.
Porov. Lucas Lucas, R.: L‘uomo spirito incarnato, s. 255.
Porov. Platón: Štát. Bratislava: Kalligram, 2006, (X, 611C), s.
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Starovekí filozofi a väčšina aj tých stredovekých tvrdili, že ľudské embryo nie je hneď od začiatku formované duchom. Tomáš Akvinský napríklad zastával mienku,
že duchovná duša je stvorená u chlapcov na 40. deň od
oplodnenia a u dievčat až na 80. deň.14 V tej dobe panovalo
presvedčenie, že z hľadiska morfologického ako aj z toho
fyziologického ľudské embryo najprv vykazuje známky
organizmu vegetatívneho, potom živočíšneho a až nakoniec sa objavujú známky vlastné ľudskej bytosti. Embryo
by tak následne bolo formované najprv formou vegetatívnou, potom formou senzitívnou a iba po istom čase, keď
už je dostatočne vyvinuté, by Boh stvoril ľudského ducha,
formujúceho človeka. Táto mienka sa opierala o nedostatočné poznatky tých čias v oblasti embryológie a genetiky
a v oblasti filozofie sa tu predpokladala vnútorná proporcia medzi látkou a formou – podľa vtedajších poznatkov
totiž nejestvovala proporcia medzi zygotou a substanciálnou formou, ktorou je ľudský duch: vegetatívne a senzitívne schopnosti majú slúžiť tým rozumovým a toto sa zdá
nemožné, keďže chýbajú orgány na to nevyhnutné.15
Človekom od počatia
Mnohí súčasní filozofi a početní vedci tvrdia, že ľudský
duch je prítomný už v okamihu počatia, teda keď splynú rodičovské pohlavné bunky vajíčko a spermia – v okamihu, keď vzniká zygota. Dnes už celá záležitosť nie je
teoretického charakteru, ako to bolo za čias Tomáša Akvinského. Potrat sa dnes stal skôr záležitosťou politickou
a ideologickou. Zástancovia potratu sa snažia zahmlievať
a či popierať fakt, že nová bytosť je už skutočným človekom, hoci moderná embryologická veda hovorí čosi iné.
Na tento fakt upozorňuje aj Ján Pavol II. vo svojej encyklike Evagelium vitae (citujúc inštrukciu Kongregácie pre
náuku viery Donum vitae): „Niektorí sa pokúšajú ospravedlniť umelý potrat tým, že počatý plod nemožno pred
uplynutím určitého počtu dní považovať za osobný ľudský
život. V skutočnosti však «od okamihu oplodnenia vaječnej bunky začína sa život, ktorý nie je životom otca ani
matky, ale novej ľudskej bytosti, ktorá sa samostatne rozvíja. Nikdy sa nestane človekom, ak ním nie je od tohto
momentu. Túto evidentnú, vždy uznávanú pravdu (...) moderná genetika dokladá cennými dôkazmi. Napríklad tým,
že od prvého okamihu je určený program toho, čím táto
živá bytosť bude: osoba, táto individuálna osoba so svojimi presne určenými charakteristickými črtami. Oplodnením sa začína dobrodružstvo ľudského života, hoci treba
čas na to, aby sa každá z veľkých potenciálnych schopností plne sformovala a mohla pôsobiť. Hoci prítomnosť
rozumnej duše nemožno v žiadnom prípade dokázať empiricky, predsa samotné vedecké poznanie o ľudskom embryu poskytuje cenné indikácie na racionálne zistenie
14. Porov. Tomáš Akvinský: Summa Theologica, I, q.118, a.2;
Summa contra Gentiles, II, c 88.
15. Porov. Lucas Lucas, R.: L‘uomo spirito incarnato, s. 290.
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osobnej prítomnosti od prvého okamihu objavenia sa ľudského života: ako by ľudský jednotlivec mohol nebyť ľudskou osobou?»“16
Na počiatku ľudskej bytosti sa nachádzajú dve bunky,
ktorých cieľom je rozmnožovanie: ženská a mužská gaméta. Sú to bunky s haploidným počtom chromozómov
(u človeka je to 23); obsahujú teda presne polovicu chromozómov v porovnaní s ostatnými bunkami organizmu,
ktoré sú diploidné (kompletný genóm človeka má teda 46
chromozómov). Asi 20 hodín po pohlavnom styku hlavička spermie vniká do plazmy bunky vajíčka (syngamia).
Jadrá dvoch gamét sa priťahujú a zlučujú; uskutočňuje
sa tak fúzia dvoch buniek a ich chromozómových štruktúr (vytváranie pronukleí). Táto fúzia (karyogamia), ktorá trvá približne dvadsať hodín, končí vytvorením nového
genetického systému s jeho 46 chromozómami. Vzniknutá zygota tak nie je jednoduchým súčtom genetickej informácie rodičov. Je to úplne nový projekt – bytosť, ktorá
nikdy predtým nejestvovala a nikdy viac sa nezopakuje.
V tomto novom genetickom programe sú už určené charakteristiky nového indivídua, od výšky jedinca až po farbu jeho očí, dokonca aj dedičné choroby, ktorými bude zaťažený. Zygota je prvou bunkou nového organizmu. Bude
sa deliť, diferencovať, organizovať, vyvíjať a rásť, ale dobrodružstvo nového života sa už začalo. Takéto vysvetlenie
je úplne kompatibilné s princípom proporcie, podľa ktorého pri vzniku hmotných podstát musí jestvovať určitá proporcia medzi matériou a formou.
Zygota asi po 24-30 hodinách od oplodnenia ide v ústrety prvej mitóze a delí sa na dve bunky, nazývané blastoméry, ktoré ostávajú spojené. Delenie pokračuje a na konci tretieho dňa je tu už kompaktný celok 8-16 blastomér,
nazývaný morula, pretože útvar sa podobá malej moruši.
Delenie pokračuje, zatiaľ čo embryo prechádza z vajíčkovodu, kde nastalo oplodnenie, do maternice. V štádiu 3264 buniek sa vytvára blastocysta, ktorá je zložená z dutiny, plnej tekutiny, obklopenej vrstvou buniek, nazývaných
trofoblast, z ktorého sa vytvoria embryonálne membrány
na jeho vyživovanie, obranu a zo zoskupenia buniek na
jeho periférii, embryoblastu (masy buniek), z ktorého sa
vyvinie telo embrya. Bunky embryoblastu sú pluripotentné – to znamená, že z nich môžu vzniknúť všetky druhy
tkanív organizmu. Z embryoblastu medicína získava embryonálne kmeňové bunky na terapeutické účely, to však
spôsobuje likvidáciu embrya.17
Štádium rastu v období od počatia po narodenie je
dnes už veľmi dobre zdokumentované. Vie sa, že bunkové množenie zväčšuje organizmus, že pohyb bunkových
zoskupení mu dáva tvar a že diferenciácia, ako aj forma
16. Ján Pavol II.: Evangelium vitae. Trnava: SSV, 1995, č. 60.
17. Porov. Faggioni, M.P.: Život v našich rukách. Manuál teologickej bioetiky. Spišská Kapitula: tlačiareň Kežmarok GG, s.r.o., 2012,
s. 268-270.
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a funkcie buniek sú prípravou na rozličné úlohy. Veda tu
poukazuje na evidentnú biologickú jednotu novej bytosti:
všetky prvky sa rozvíjajú ako časti celku a majú zmysel
len vo vzťahu k ostatným častiam celku. Navyše kvantitatívny a diferenciálny vývin embrya preukazuje dokonalú
kontinuitu: niet tu kvalitatívnych skokov a či podstatných
zmien a preto ľudské embryo sa rozvíja v dospelého človeka a nezmení sa na iný druh.
Dokonca ani vznik jednovaječných dvojičiek neprotirečí
individualite embrya prv, ako by z tohto povstali dve odlišné indivíduá. Pred začiatkom druhého týždňa sa totiž
od embrya môžu oddeliť niektoré bunky, z ktorých potom
vznikne nová kompletná bytosť, nakoľko tieto bunky ešte
nie sú diferencované (sú totipotentné). V tomto prípade sa
jedno indivíduum nezmení na dve, ale z jedného indivídua
povstane iné. Mohli by sme povedať, že toto druhé indivíduum vzniká bezpohlavným rozmnožovaním, podobne
ako je tomu v prípade baktérií.
Ďalší problém tu predstavuje prítomnosť mozgu. Je
pravda, že z lekárskeho hľadiska mozgová aktivita je znakom života; bez nej by systémy a jednotlivé orgány nemohli naďalej tvoriť ľudskú bytosť. Ak sa ľudský organizmus totiž už raz vyvinul, je to práve mozgová aktivita, čo
koordinuje všetky jeho prvky. Toto kritérium, platné pre
určenie okamihu ukončenia života, nemôže byť však použité pre stanovenie jeho začiatku. Hoci po počatí rozum
ešte nie je sformovaný, všetky prvky embrya sú už zjednotené, organizované a koordinované genómom indivídua.18
Nájdu sa však aj takí, ktorí bez toho, aby popierali spomínané vedecké dáta, predsa len prechovávajú rozpaky
vzhľadom na ľudský charakter embrya. Zastávajú názor,
že osobou je ten, kto má aktuálnu schopnosť vedomia,
uvažovania. Embryo zjavne ešte nerozvinulo tieto schopnosti a preto nie je osobou. Iní, sledujúc „filozofiu dialogického vzťahu“ a „aktualistickú antropológiu“ trvajú na
dialogickom a dynamickom charaktere osoby. Osoba by
už nebola podstatou rozumnej prirodzenosti (ako to tvrdil
Boethius a Tomáš Akvinský),19 ale by sa konštituovala na
základe vzťahu k svetu, zvlášť k druhým osobám: iba ten,
kto je schopný konať vedomé a slobodné skutky a teda je
zodpovedný, by bol skutočne osobou. Ján Pavol II. tu znova upozorňuje na nebezpečenstvá, ktoré tieto teórie prinášajú: „Treba tu spomenúť aj istý spôsob myslenia, ktorý
má sklon stotožňovať osobnú dôstojnosť so schopnosťou
bezprostredného dorozumievania sa s inými pomocou jazyka – skúsenostne zistiteľným spôsobom. Je zrejmé, že
za takýchto podmienok niet na svete miesta pre niekoho,
kto – napríklad ako nenarodené dieťa alebo zomierajúci
18. Porov. Lucas Lucas, R.: L‘uomo spirito incarnato, s. 293-294.
19. Porov. Boethius: De persona et duabus naturis, cap.3; Tomáš Akvinský: Summa theologica, I, q.29, a.3, ad 2: “Et quia
magnae dignitatis est in rationali natura subsistere, ideo omne individuum rationalis naturae dicitur persona, ut dictum est.”
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človek – je štrukturálne slabým subjektom, zdá sa byť úplne vydaný na milosť iných osôb, je od nich totálne závislý
a dokáže sa dorozumievať len nečujným jazykom hlbokej
symbiózy citov. A tak činiteľom, ktorý utvára rozhodnutia a činy vo sfére medziosobných vzťahov a spoločenského spolužitia, stáva sa sila. Je to však úplný opak toho, k
čomu v dejinách smeroval právny štát ako spoločenstvo, v
ktorom «dôvod sily» nahradí «sila dôvodu».“20
Je pravda, že osoba sa nám predstavuje skrze prejavy racionality. To však neznamená, žeby samotné prejavy vytvárali osobu. Emanuel Mounier preto odlišuje osobu od
osobnosti: „[...] moja osoba nie je totožná s mojou osobnosťou. Nachádza sa mimo vedomia a mimo času, je jednotou danou, nie zostrojenou, širšou ako je môj pohľad
na ňu, vnútornejšia ako mnou vytvárané rekonštrukcie.“21
Z perspektívy ontologického personalizmu môžeme takto
prijať rozlíšenie medzi osobou a osobnosťou. Pod termínom osobnosť budeme chápať progresívne získavanie
kvalít v rovine konania, ktoré plynú z podstaty osoby. Stať
sa osobou v zmysle vlastnenia ontologického štatútu nie je
procesom, ale udalosťou, je to nadobudnutie vlastného actus essendi. Naopak, vývoj a praktická manifestácia osobného bytia je procesom.22 Indivíduum teda nie je osobou,
lebo sa tak prejavuje, ale naopak, prejavuje sa tak, lebo je
osobou: agere suquitur esse. Základné kritérium sa nachádza vo vlastnej prirodzenosti indivídua. Keď napríklad, vidím indivíduum, patriace k biologickému druhu
psa, chápem, že má „psiu prirodzenosť“, hoci ešte (alebo
dočasne) neprejavuje schopnosti tejto prirodzenosti. Analogicky keď vidím indivíduum biologického druhu človek,
chápem, že má „ľudskú prirodzenosť“. Túto bytosť, ktorá
má ľudskú prirodzenosť, teda prirodzenosť rozumnú, nazývame osobou.
Z druhej strany, ak by sme chceli našu úvahu priviesť
k absurdite, zaiste to nie je pojem osoby, čo nás zaväzuje
rešpektovať ľudskú bytosť. Ontologický význam termínu
„osoba“ sa zrodil až v rámci trojičných a kristologických
reflexií. Tento termín bol v predkresťanskej ére používaný
len zriedkavo. Kľúčovým sa stáva až vo vzťahu ku kresťanskému zjaveniu: týmto slovom sa začína označovať to,
čo je v Bohu „tri“ a čo je v Kristovi „ jedno“. Tento termín
však nepotrebovali Izraeliti, aby pochopili závažnosť Božieho prikázania: „nezabiješ“; nepotrebovali ho ani Rimania, aby pochopili, že právo musí ochraňovať život občanov. Ani v našich časoch, keď medzinárodné spoločenstvo
chcelo zadefinovať práva jednotlivcov, znova tu nepoužilo
termín „osoba“; len sa jednoducho vyjadrilo: „Všeobecná deklarácia ľudských práv“, začínajúc právom na život.
Každý človek má právo na život, pretože je ľudskou by-

20. Ján Pavol II.: Evangelium vitae, č. 19.
21. Mounier, E.: Rivoluzione personalista e comunitaria. Milano:
Edizioni di comunità, 1955, s. 90.
22. Porov. Faggioni, M.P.: Život v našich rukách, s. 287.
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tosťou, indivíduom nášho ľudského druhu, odhliadnuc od
toho, aký význam pripíšeme termínu osoba.23
Záver
Filozofickou reflexiou sme dospeli k záveru, že ľudská osoba je privedená k bytiu v okamihu svojho počatia a teda od tej chvíle ju treba rešpektovať a chrániť. To,
k čomu sme dospeli rozumovým uvažovaním, potvrdzuje
a synteticky vystihuje biblické posolstvo. Dozvedáme sa
z neho, že Boh – garant absolútnej dôstojnosti človeka –
vstupuje do vzťahu s ním už pred jeho narodením: „Veď ty
si stvoril moje útroby, utkal si ma v živote mojej matky. [...]
Tvoje oči ma videli, keď som ešte nebol stvárnený, a v tvojej knihe boli zapísané všetky moje dni, len pomyselné,
lebo som ešte ani jeden neprežil.“ (Ž 139, 13-16)
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Úloha advokáta v kauzách
na vyhlásenie nulity manželstva
The Role of an Advocate in the Process for Declaration of the Nullity of Marriage
With the promulgation of the Code of Canon Law in 1983, a major change was made concerning the procedural
position of the advocate in the process of declaration of nullity of marriage. The reason for this change was to enable
the advocate to carry out the administration of justice and defend the client more effectively. This paper provides
insights into the pre-procedural and procedural role of advocates so as to point out that the situation changes dramatically if a client agrees to be represented and defended by a real expert – an advocate.

Náčrt problému
V priebehu dejín právnej vedy môžeme vybadať kvalitatívny posun v postoji legislátora voči advokátovi 1. Legislátor postupne prešiel od postoja podozrievania – kedy
predpisy, ktoré sa týkali advokáta, boli predovšetkým charakteru morálno-povzbudivého2 a nie právneho, – k postoju, ktorého hlavnou črtou bola opatrnosť. Významná
inovácia tohto postoja nastala s promulgáciou Kódexu kanonického práva (CIC) v roku 1983. Aktuálna normatíva prináša významné zmeny3, ktoré umožňujú advokátovi, aby s väčšou účinnosťou vykonával v prospech klienta
službu spravodlivosti a obhajoby. Napriek týmto inováciám (vďaka, ktorým je relevantný rozdiel, ak v procese
na vyhlásenie nulity manželstva figuruje advokát), je ešte
1. Kódex z roku 1917 priblížil figúru zástupcu s advokátom, aplikujúc na zástupcu rovnaké zákazy, ktoré legislátor predtým rezervoval
výlučne advokátovi. Cieľom tohto počínania bolo umožniť kumuláciu
dvoch služieb v jednej osobe (CIC 1917, kán. 1656 § 4: „Utrumque munus, procuratoris et advocati, etiam in eadem causa et pro eodem cliente eadem persona exercere potest”). Nový Kódex nehovorí explicitne o
možnosti kumulácie, pretože to pokladá za zbytočné, kedže ju nezakazuje. Je však potrebné mať v tejto veci jasno. Kumulácia týchto dvoch
služieb neznamená ich zmiešanie. Podstatný rozdiel medzi zástupcom
a advokátom spočíva: 1. v mene koho koná a 2. v povahe (natura) konajúceho. Zástupca koná v mene stránky. Možno ho definovať ako alter ego stránky. Píše, čo mu je diktované, predkladá listiny adresátom
napr. súdu, prijíma listiny a následne ich doručuje stránke atď. Naproti
tomu advokát koná vo vlastnom mene, hoci v prospech stránky. Rada,
príprava dôkazov, štúdium listín rôzneho druhu a predovšetkým ústna
a písomná obhajoba, to sú jeho úlohy. Možno uzavrieť túto skutočnosť
tým, že platná legislatíva sa neusiluje urobiť v tejto veci jasnú dištinkciu. O to viac platí táto skutočnosť v praxi tribunálov. Táto prax je však
korektná, nakoľko tá istá osoba, vykonávajúca obidve služby, je súčasným kódexom nazývaná patrón (kán. 1490 CIC). Ratio tejto praxe je zabezpečiť – pokiaľ možno čo najkomplexnejším spôsobom ius defensionis (J. Llobell, «Avvocati e procuratori nel processo canonico di nullità
matrimoniale», 788; J. Llobell, «Il patrocinio forense e la concezione
istituzionale del processo canonico», 445; T. Vanzetto, «Procuratori, avvocati e patroni: a tutela dei diritti dei fedele», 423; V. Andriano, «Avvocati e procuratori nell’ordinamento canonico», 133).
2. Dnes by sme použili výraz deontologický charakter.
3. Prítomnosť na vypočúvaní stránok, svedkov, znalcov. Možnosť
prezrieť spisy pred ich zverejnením, získať opis spisov atď.
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stále dosť tribunálov, kde boli menovaní advokáti iba na
základe formálneho cieľa, t.j. zaplnením kolónky v povinnom ročnom hlásení Apoštolskej Signatúre.
V tejto štúdii sa budeme usilovať ozrejmiť pozíciu advokáta v kauzách na vyhlásenie nulity manželstva, konkrétne v Riadnom sporovom súdnom konaní na vyhlásenie
nulity manželstva kán. 1501-1655, 1671-1685, 1689-1691
CIC. Jedná sa o dve pozície: predprocesnú a procesnú.
Úloha advokáta v predprocesnej fáze
Advokát v tejto fáze môže vykonávať dve zásadné úlohy: poradenstvo a zmierenie.
Inštrukcia Dignitas Connubii (DC) stanovuje, aby každý tribunál disponoval úradom, prípadne osobou, kde by
veriaci mohli získať radu (ktorá sa týka možnosti podania
žaloby na platnosť manželstva, ak je táto žaloba možná)
o spôsobe, akým je potrebné postupovať [čl. 113 § 1 DC]4.
Toto poradenstvo môže byť vykonávané pracovníkmi tribunálu, ktorí v prípade predloženia žaloby nemôžu byť
členmi kolégiového súdu, prípadne nemôžu byť menovaní
obhajcom zväzku v kauze, v ktorej poskytli poradenstvo
(čl. 113 § 2 DC)5. Toto poradenstvo, o ktorom hovorí čl.
113 § 1 DC, môžu poskytnúť aj stabilní patróni, ktorí následne bez obmedzenia môžu vykonávať službu advokáta
a prokurátora v prospech stránky, ktorej poskytli poraden-

4. Art. 113 – § 1. Apud unumquodque tribunal sit officium seu persona, adeo ut quilibet libere expediteque consilium obtinere valeat de
possibilitate et procedendi ratione ad suam nullitatis matrimonii causam, si et quatenus, introducendam.
5. Art. 113 – § 2. Si eiusmodi officium a tribunalis ministris expleri
contingat, in causa sive iudicis sive vinculi defensoris ipsi partem habere nequeunt.
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stvo6. Jediné obmedzenie prináša čl. 113 § 4 DC7, ktoré zabraňuje, aby stabiles patroni uzavreli dohodu o „súkromnoprávnom“ poverení, za ktoré by prijali honorár.
Toto poradenstvo však musí byť poskytnuté na patričnej profesionálnej úrovni. Ako inšpirácia nám môže poslúžiť Všeobecný dekrét Talianskej biskupskej konferencie (CEI) z roku 1990 ohľadom manželstva, v ktorom sa
uvádza, že toto poradenstvo má byť poskytnuté: „kompetentne, s múdrosťou, vyhýbajúc sa starostlivo povrchným
uzáverom, ktoré môžu spôsobiť falošné nádeje, prípadne
zabrániť precíznemu vyjasneniu zameranému na vyšetrenie stavu a pokoja svedomia8.
Z tohto dôvodu je užitočné, ba priam nevyhnutné, ponúknuť aspoň tie najzávažnejšie indikácie, ktorých je potrebné sa počas rozhovoru pridŕžať. Ich rešpektovaním
bude možné vykonať zmienené poradenstvo kompetentne, múdro a starostlivo.
Tou prvou indikáciou je srdečnosť radiaceho a úprimnosť žiadateľa. Kolokvium medzi tým, ktorý poskytuje
poradenstvo a jedným z manželov, nemôže byť chápaný
iba ako akési zdieľanie sa s dôvernosťami, ale je to rozhovor postavený na dôvere, úprimnosti a pochopení, vedený s patričným odstupom. Toto všetko má umožniť, aby
osoba, ktorá žiada poradenstvo, sa vyslovila pokojne a jasne, aby sa tak dosiahlo čo najobjektívnejšie zhodnotenie
konkrétnej situácie. Ďalšia indikácia sa týka konfrontácie
medzi titulmi nulity, ktoré uvádza CIC, a konkrétnou situáciou. Dialóg pokračuje na základe toho, či sa žiadateľ
pokúsil písomne vyhotoviť tzv. históriu manželstva, prípadne žalobný spis. V prípade písomného vyhotovenia je
potrebné usilovať sa spresniť to, čo napísal. Ak si však
písomne nič nepripravil, je potrebné, aby spoločne prešli
jednotlivými etapami vzťahu: zoznámenie, zásnuby, rozhodnutie k sobášu, predmanželské podmienky a úmysly, psychologický stav a vonkajšie okolnosti v momente
výmeny manželského súhlasu, mienka, postoj rodičov a
priateľov, slávenie manželstva, integrácia citovo-sexuálna, prípadné narodenie detí, manželské krízy - ich dôvody
a spôsoby prekonania, okolnosti a príčiny separácie, rozvodu, súčasná situácia. Ak sa v tejto fáze kolokvia zistili
relevantné aspekty vzhľadom na platnosť manželstva, potom je potrebné zamerať sa na ich dokázateľnosť: prípadná spolupráca druhého z manželov, svedectva príbuzných
a priateľov, listinné dôkazy, zdravotné záznamy atď. V zá-

6. Art. 113 – § 3 . In unoquoque tribunali, quatenus fieri potest, stabiles advocati constituantur, ab ipso tribunali stipendium recipientes, qui
munus de quo in § 1 explere possunt, quique munus advocati vel procuratoris pro partibus quae eos seligere malint, exerceant (cf. can. 1490
CIC).
7. Art. 113 – § 4. Si munus de quo in § 1 advocato stabili demandatum
sit, iste causae defensionem assumere nequit, nisi tamquam advocatus
stabilis.
8. CEI, Decreto generale sul matrimonio, n. 56.
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vere kolokvia, na základe jednotlivých krokov, radiaci poskytne odbornú radu ako ďalej postupovať9.
Stály patrón sa počas konzultácie musí vyhnúť extrémom. Na jednej strane musí mať reálny pohľad na vec,
na druhej strane nesmie byť rigorista, ktorý sa postaví do
úlohy sudcu, ktorá mu ani neprináleží. Rovnako nesmie
vytvoriť falošné ilúzie, ktorým stránka uverí. Musí povedať, či jestvuje fumus bonus iuris10, aby sa mohol začať
spor, alebo nie, ako aj ostatné skutočnosti napr. trvanie
kauzy, súdne trovy atď.11.
Druhou zásadnou úlohou v tejto fáze je horlivé úsilie –
ak je to možné – uzmieriť stránky. Jedná sa o starobylú
kresťanskú povinnosť vyhýbať sa sporom, ktorá sa opiera
novozákonný text Mt 18,15-1612. Predovšetkým v období
medzi VII. až XII. storočím po Kristovi nebola procesná aktivita, ktorá končí súdnou sentenciou, vnímaná ako
privilegovaná cesta pre rozriešenie kontroverzie, ale tou
primárnou cestou bolo úsilie o zmierenie stránok. Podľa
niektorých autorov sa jedná o povinnosť, ktorá pripadá
sudcovi13, aby nielen v počiatočnej fáze lite, ale v každom
momente trvania procesu nevynechal realizáciu pozitívnych aktov zameraných k povzbudeniu stránok v spore pomáhajúc im dospieť k dohode, ktorá sa vyhne sporu
a rozrieši kontroverziu. Medzi prostriedky na dosiahnutie
uvedeného cieľa kánon uvádza vážených ľudí, napr. rodinní príslušníci, priatelia, osoby, ktorým stránky dôverujú�.
Iní autori odvolávajúc sa na kán. 1446 § 114 tvrdia, že túto
úlohu môže vykonať aj stály patrón. Keďže pozná danú
situáciu, vie, či reálne jestvuje možnosť dospieť k zmieru, pričom svoju aktivitu má zamerať nielen na stránky
v spore, ale aj na tých, ktorí môžu napomôcť k objasneniu, k odstráneniu prekážok, ktoré vyvolali spor, prípadne
byť oporou pri úsilí o zmier. Žiaľbohu, musíme konštatovať, že v skutočnosti sa len málokedy stretávame s týmto
úsilím zo strany advokáta. Buď si otázku možného zmieru
9. E. Zanetti, «Consulenza e introduzione di una causa di nullità matrimoniale», 77-78.
10. Fumus boni iuris možno interpretovať ako formuláciu, ktorá
predbežne a súhrne indikuje/naznačuje kladné vyhodnotenie jestvovania skutočného právneho nároku, pretože tento nárok je postavený na
takých faktoch/skutkoch, ktoré oprávňujú sa domnievať, že ide o nárok
postavený na právnom základe (J. Duda, «Vybrané témy procesného
a manželského práva pri kauzách manželskej nulity », 15).
11. C. Gullo – A. Gullo, Prassi processuale nelle cause canoniche di
nullità del matrimonio, 55.
12. Mt 18, 15-16: „Keď sa tvoj brat prehreší proti tebe, choď a napomeň ho medzi štyrmi očami. Ak ťa počúvne, získal si svojho brata. Ak
ťa nepočúvne, priber si ešte jedného alebo dvoch, aby bola každá výpoveď potvrdená ústami dvoch alebo troch svedkov.“
13. Can. 1446 §2: „ Iudex in limine litis, et etiam quolibet alio momento, quotiescumque spem aliquam boni exitus perspicit, partes hortari et adiuvare ne omittat, ut de aequa controversiae solutione quaerenda communi consilio curent, viasque ad hoc propositum idoneas ipsis
indicet, gravibus quoque hominibus ad mediationem adhibitis.“
14. Can. 1446 § 1: „Christifideles omnes, in primis autem Episcopi,
sedulo annitantur ut, salva iustitia, lites in populo Dei, quantum fieri
possit, vitentur et pacifice quam primum componantur.“
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ani nekladie, alebo neraz naopak podniká kroky, ktoré vyústia do rozšírenia sporu medzi manželmi15.
Úloha advokáta v procesnej fáze
Profesor procesného práva Manuel Jesus Arroba Conde
rozlišuje v Riadnom sporovom súdnom konaní na vyhlásenie nulity manželstva tri základné fázy: počiatočnú, vyšetrovaciu a rozhodovaciu fázu16.
Úvodná fáza
Na základe štruktúry rozličných procesných úkonov
možno vybadať potrebu patrónov, či už sa jedná o spísanie žalobného spisu, v ktorom je okrem iného potrebné
uviesť, o aké právo sa žalobca opiera. Rovnako je potrebné
vyjadriť aspoň všeobecne náležité skutočnosti a dôkazy.
Patrón z tohto dôvodu musí spoznať históriu predmetného manželstva, orientujúc žalujúcu stránku smerom k faktom, ktoré sú relevantné pre eventuálne vyhlásenie nulity
manželstva. Aby to mohol urobiť, musí poznať doktrínu
a iurisprudentiu. Žalobný spis, okrem naplnenia ďalších
náležitostí kán. 1504 CIC, musí byť podpísaný žalobcom
alebo jeho zástupcom (patrónom). Ak bol žalobný spis vyhotovený a podpísaný zástupcom, v tom prípade zástupca
musí na tribunáli predložiť hodnoverný mandát (kán. 1484
§ 1 CIC). Riadne vyhotovený žalobný spis pomôže sudcovi pri prijatí alebo zamietnutí žalobného spisu17. V prípade zamietnutia žalobného spisu (1505 § 4 CIC, čl. 124 §
1 DC) má žalujúca stránka právo do desiatich užitočných
dní podať dôvodmi podopretý rekurz. Takýto rekurz zvyčajne predstavuje pre žalujúceho ťažkosť a to v prípade, ak
ho nezastupuje patrón18.
Iným momentom, v ktorom sa prejaví potreba patróna, je dosvedčenie sporu, osobitne v zložitých prípadoch,
kedy stránky musia byť predvolané, aby zosúladili pochybnosti (kán. 1513 §2 CIC). Neraz určenie pochybností
nie je vôbec jednoduché, a preto si vyžaduje pozorné štúdium, ktoré rozdelí petitum19 žalujúceho na viaceré časti;
týmto postupom je možné konfrontovať dané petitum žalujúceho s odpoveďami pozvanej stránky. Ako je zrejmé,
v tomto úsilí je služba patróna podstatná. Ten ako skutočný odborník môže identifikovať fakty, ktoré zaujímajú

15. B. Roma, «L‘infedeltà coniugale e la riconciliazione dei coniugi», 326-327.
16. M. J. Arroba Conde, Diritto processuale canonico, 601-614.
17. F. J. Ramos, «Considerazioni sulla necessità dell‘intervento degli
avvocati nei processi di dichiarazione di nullità del matrimonio canonico», 286-287.
18. A. Blasi, «Il libello introduttivo della causa», 40.
19. Petitum – je predmetný element žalobného spisu, konkrétna žiadosť, predmet sporu či slovami kán. 1504 1⁰ CIC quid petatur – čo sa
žiada.
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žalujúceho, umiestniť ich do vzťahu s normami, ktoré sa
s nimi zhodujú20.
Vyšetrovacia fáza
Prvou zásadnou inováciou v tejto fáze procesu je kán.
1678 CIC, ktorý má svoj pôvod v kánonoch 1968 a 1969
CIC 1917. Tou zásadnou zmenou je, že nielen obhajca
zväzku, ale aj patrón (a ak je účastníkom konania, tak aj
promótor spravodlivosti) majú právo:
1. byť prítomní pri vypočúvaní stránok, svedkov, znalcov, s výnimkou, ak sudca usúdil, že vzhľadom na okolnosti vecí či osôb treba postupovať tajne, pri neporušení
predpisu kán. 1559 CIC.
2. nahliadnuť do súdnych spisov, to znamená oboznámiť sa jednak s acta causae (ktoré sa týkajú merita kauzy,
ako aj s acta processus (procesné akty). Toto právo, na
rozdiel od stránok, ktoré konajú bez patróna, majú aj pred
zverejnením spisov, ktoré upravuje kán. 1598 CIC.
3. preskúmať doklady predložené stránkami21.
Kódex teda priznáva patrónom stránok ius byť prítomný na vypočúvaní. Sloveso adesse neznamená len fyzickú
prítomnosť, ale obsahuje v sebe možnosť konkrétne vstupovať do vypočúvania stránok, svedkov, znalcov. Je však
potrebné jasne rozlíšiť medzi ius a usus iuris. Používanie
tohto práva, totiž môže byť momentálne pozastavené sudcom, ak sa rozhodne postupovať tajne v zmysle kán. 1559
CIC, pre vyššie požiadavky bonum publicum, to však neznamená, že ius ako také nejestvuje, či zaniklo. Rozhodnutie sudcu, aby konal tajne t.j. bez prítomnosti patróna na
vypočúvaní, je výsledkom zváženia okolností vecí a osôb,
na základe ktorých usúdi, že objektívne vyšetrenie pravdy je dôležitejšie ako ius patróna. Následne toto rozhodnutie sudcu je aj formálne ošetrené prostredníctvom vydania dekrétu, ktorý pre svoju účinnosť nepotrebuje, aby
bol zdôvodnený, čo však nebráni, aby zdôvodnený bol.
Patróni nemôžu napadnúť účinnosť dekrétu, odvolajúc sa
na kán. 1620, 7º CIC, kedže ius defensionis zostane nedotknuté, nakoľko po vypočúvaní advokáti majú právo nahliadnuť do súdnych spisov a preskúmať doklady, predložené stránkami. Predmetom tajomstva (utajenia) je iba
moment vypovedania, nie však samotná výpoveď, s ktorou sa po skončení vypočúvania môže patrón oboznámiť.
Túto interpretáciu umožňuje kán. 1678 § 1, 2º CIC, ktorý
sa viac neodvoláva na kán. 1559 CIC, ako to robí kán. 1678

20. F. J. Ramos, «Considerazioni sulla necessità dell‘intervento degli
avvocati nei processi di dichiarazione di nullità del matrimonio canonico», 286-287.
21. L. Sabbarese, Il matrimonio canonico nell‘ordine della natura e
della grazia, 443.
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§ 1, 1º CIC22. Pre úplnosť dodáme, že kánon 1559 CIC23
sa zmieňuje iba o vypočúvaní svedkov, no nehovorí nič
o vypočúvaní stránok a znalcov, táto lacuna bola odstránená inštrukciou DC v čl. 159 § 124, ktorá uvádza aj stránky a znalcov.
Advokáti, ak sú prítomní na vypočúvaní, môžu položiť
otázku, nikdy však nie priamo vypočúvanému, ale nepriamo, teda prostredníctvom sudcu, delegáta či audítora, ak
partikulárny zákon neurčuje inak (kán. 1561 CIC; čl. 166
DC)25. Možnosť položiť otázku priamo vypočúvanému je
teda rezervované sudcovi, ktorý sa môže ex officio pýtať
to, čo on považuje za potrebné26. Článok 170 § 1 DC27 prináša povinnosť, ktorá je s vypočúvaním veľmi úzko spätá, predpis vyžaduje od advokáta, aby svojmu klientovi či
svedkom dopredu neprezradil otázky, ktoré im budú položené počas výpovede28.
Druhou významnou inováciou v tejto fáze procesu je
zverejnenie spisov kán. 1598 CIC, ktoré sa vzťahuje na
všetky stránky procesu či už verejné alebo súkromné. Ratio zverejnenia je zrejmé: prostredníctvom nahliadnutia
do acta causae stránka a jej patrón poznajú faktické skutočnosti na základe, ktorých kolégium bude rozhodovať
vo veci29. Ďalším cieľom je napomôcť, aby stránka a jej
patrón zhodnotili získané dôkazy a prípadne predložili ďalšie dôkazy, ktoré presvedčivejšie potvrdia procesnú
pozíciu stránky30.
Zverejnenie spisov – prostredníctvom dekrétu – musí
byť uskutočnené sudcom a to pod trestom nulity rozsudku. Vyjadrenie sub poena nullitatis, ktorý prináša kán.
1598 § 1 CIC, je príliš všeobecné. Predovšetkým nedáva
odpoveď na otázku, akú nulitu ma legislátor na mysli31.
Inštrukcia DC v čl. 231 dáva odpoveď na túto otázku, keď
robí rozdiel medzi formálnym porušením povinnosti zverejniť spisy a skutočným znemožnením práva na obhajobu. Naplnenie prvej skutkovej podstaty má za dôsledok,
22. S. Villeggiante, «Le questioni incidentali», 644-647.
23. Can. 1559: „Examini testium partes assistere nequeunt, nisi iudex, praesertim cum res est de bono privato, eas admittendas censuerit. Assistere tamen possunt earum advocati vel procuratores, nisi iudex
propter rerum et personarum adiuncta censuerit secreto esse procedendum.“
24. Art. 159 §1, 1º: „examini partium, testium et peritorum adesse, nisi iudex, ad advocatos quod attinet, propter rerum et personarum
adiuncta censuerit secreto esse procedendum.”
25. E. Olivares, «Avvocato», 78.
26. J. Llobell, «I patroni stabili e i diritti-doveri degli avvocati», 83.
27. Art. 170 § 1: „Interrogationes non sunt cum interrogandis antea
communicandae (cf. can. 1565, § 1CIC)”.
28. C. Gullo, «I procuratori e gli avvocati», 308.
29. P. Bianchi, «Commento a un canone. La pubblicazione degli atti
di causa: can. 1598», 73.
30. C. Gullo – A. Gullo, Prassi processuale nelle cause canoniche di
nullità del matrimonio, 221.
31. P. Bianchi, «Commento a un canone. La pubblicazione degli atti
di causa: can. 1598», 74-76.
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že rozsudok má chybu vyliečiteľnej nulity; druhá nevyliečiteľnej nulity32.
Ak právo nahliadnutia do spisov je rovnaké tak pre
stránky ako aj pre ich patrónov, nemožno to isté už povedať o práve poznať to, čo je utajené a o práve získať kópiu
spisu. Je potrebné dodať, že tieto práva, ktorými disponuje
jedine patrón, nie sú identické; vzhľadom na skutočnosť,
že články 23433 a 23534 DC používajú sloveso posse v rozličnom význame.
Patrón má na jednej strane „absolútne“ právo poznať
utajenú skutočnosť a na druhej strane relatívne právo získať kópiu spisu. Má „absolútne“ právo za predpokladu
zloženia prísahy alebo prísľubu dodržať tajomstvo. Porušenie tohto „absolútneho“ práva zo strany sudcu má za následok, že rozsudok bude s chybou nevyliečiteľnej nulity.
Jedinou výnimkou je, ak utajená skutočnosť nemala žiaden vplyv na rozhodnutie kauzy. Túto skutočnosť posudzuje obhajca zväzku apelačného tribunálu35.
Relatívnym právom disponuje patrón vo veci získania
kópie spisu, presnejšie acta causae. Odpoveď sudcu na
žiadosť patróna môže byť dvojaká:
1. kladná, zdá sa, že kánon 1598 § 1 CIC uprednostňuje
takúto odpoveď, dari potest.
2. negatívna, môžu nastať prípady, v ktorých objektívne
zverenie kópie advokátovi môže byť problematické napr.
zadržanie acta causae súdnou autoritou štátu36.
Dôvody tohto práva na získanie kópie spisov sú najmä
dva: po prvé, advokát môže lepšie vykonať svoju službu
v prospech klienta, študujúc nerušene acta causae pripraví dobre obhajobu stránky, ktorú háji. Druhým dôvodom
na odovzdanie kópie acta causae je, že advokát je profesionál, ktorý patrí do štruktúr cirkevného tribunálu37.
Odovzdaním kópie acta causae vzniká advokátovi závažná povinnosť neposkytnúť nikomu tento opis acta causae,
a to ani čiastočne38.
32. J. Llobell, «La pubblicazione degli atti, la conclusio in causa e la
discussione della causa», 534.
33. Art. 234: «Si iudex censeat ad gravissima pericula evitanda
aliquod actum partibus manifestandum non esse, idem actum, praevio
iureiurando vel promissione de secreto servando, cognoscere possunt
partium advocati».
34. Art. 235 § 1: «Advocatis id petentibus, iudex tradere potest
exemplar actorum (cf. can. 1598, § 1)».
35. J. Llobell, «La pubblicazione degli atti, la conclusio in causa e la
discussione della causa», 537.
36. G. P. Montini, De iudicio contentioso ordinario. De processibus
matrimonialibus, 341 - 342.
37. P. Bianchi, «Commento a un canone. La pubblicazione degli atti
di causa: can. 1598», 73.
38. Art. 235 § 2: „Advocati autem gravi obligatione tenentur ne actorum exemplar, ex toto vel ex parte, aliis, partibus haud exceptis, tradatur.”
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Kódex v kán. 1598 § 1 CIC ohľadom miesta, kde sa má
uskutočniť nahliadnutie do acta causae, konštatuje veľmi
jednoducho apud tribunalis cancellariam. Inštrukcia DC
je oveľa precíznejšia a tak v čl. 233 § 1 jasne hovorí, že
nahliadnutie do spisov sa musí vykonať nie u akéhokoľvek tribunálu, ale u tribunálu, ktorý pojednáva danú kauzu a nie kedykoľvek, ale v časovom horizonte určenom
v dekréte. Z dôvodu zachovania práva na obhajobu prináša
druhý paragraf toho istého článku výnimku, kedy pripúšťa, že k nahliadnutiu spisov môže dôjsť aj u iného tribunálu prípadne na inom vhodnom mieste (napr. farský úrad),
za predpokladu, že stránka býva ďaleko od sídla súdu39.
Po zverejnení spisov nasleduje uzavretie v kauze. Je to
procesný akt, ktorým sa uzavrie dôkazová fáza a otvorí
sa diskusia o kauze. Toto uzavretie v kauze nastáva troma
rozličnými spôsobmi:
1. stránky vyhlásia, že nemajú čo uviesť;
2. uplynul užitočný čas stanovený sudcom na predloženie nových dôkazov;
3. keď sudca vyhlási, že považuje kauzu za dostatočne
vyšetrenú.
Rozhodovacia fáza
Diskusia o kauze je rovnako procesný akt, keď stránky
zhodnotia dôkazy získané v predchádzajúcej fáze procesu, aby na ich základe obhajovali svoju procesnú pozíciu;
keďže sudca rozhoduje na základe spisov a dôkazov (ex
actis et probatis) 40. Diskusia o kauze sa zvyčajne uskutoční písomnou formou, ktorú kanonické právo uprednostňuje, pričom rozlišuje nasledujúce formy:
1. restrictus iuris et facti, písomná obhajoba advokáta
žalujúcej prípadne pozvanej stránky,
2. animadversiones, písomné pripomienky obhajcu
zväzku,
3. votum pro rei veritate, písomné pripomienky promótora spravodlivosti, ak sa účastní procesu,
4. responsiones, písomné repliky verejných či súkromných stránok41.

39. Art. 233 § 2: „Si autem pars longe commoretur a sede huius
tribunalis, acta inspicere potest in sede tribunalis loci ubi actu residet,
vel in alio loco idoneo, ut eius ius defensionis integrum maneat.”
40. M. J. Arroba Conde, Diritto processuale canonico, 501, 506.
41. G. P. Montini, De iudicio contentioso ordinario. De processibus
matrimonialibus, 377.
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Súčasná legislatíva postavila na roveň, až na niektoré
výnimky, obhajcu zväzku s advokátom. Medzi spomenuté
výnimky možno započítať právo obhajcu zväzku, aby bol
vypočutý ako posledný (čl. 243 § 1 DC)42. Napriek spomenutej kvázi procesnej rovnosti medzi súkromnými a verejnými stránkami, predsa jestvujú rozličné postoje, ktoré
normatíva vyžaduje od spomenutých stránok. Zatiaľ čo v
prípade nedodania písomnej obhajoby stránok (restrictus)
je možné vyniesť rozsudok, v prípade nedodania pripomienok obhajcu zväzku (animadversiones) nemožno konať rovnako43. Ak advokát nevypracoval a nedodal obhajobu, jestvuje povinnosť informovať stránku, aby tak
urobila ona osobne prípadne cez iného advokáta (čl. 245 §
1 DC). Týmto sa podčiarkuje dôležitosť obhajoby advokáta alebo aspoň osobnej obhajoby subjektívnej pravdy, ktorá je potrebná pre poznanie objektívnej pravdy44.
Počas Diskusie o kauze čl. 241 DC na základe princípu: quod non est in actis non est de hoc mundo, je úplne
zakázané stránkam, ich advokátom, ako aj iným poskytnúť sudcovi informácie, ktoré sa nenachádzajú v acta causae45. V prípade prestúpenia tohto zákazu, tieto informácie musia byť považované za právne neexistujúce46.
Posledným vstupom patrónov na prvej inštancii v Riadnom sporovom súdnom konaní na vyhlásenie nulity manželstva je právo poznať záverečný procesný akt, t.j. rozsudok. Iba takto budú môcť zhodnotiť prípadné odvolanie či
iný legálny prostriedok na jeho napadnutie47.
Záver
Táto štúdia, si nekládla za cieľ odpovedať do najmenších detailov na všetky možné otázky, ktoré sa týkajú nastolenej témy. Jej úlohou bolo pokúsiť sa načrtnúť základné, najpodstatnejšie úlohy advokáta v Riadnom sporovom
súdnom konaní na vyhlásenie nulity manželstva, ktorý
tvorí väčšinu súdnej aktivity na diecéznych tribunáloch.
Celkom na záver uvádzame “Desatoro“ advokáta vypracované sv. Alfonzom z Liguori, ktoré môže byť podnetom, či akýmsi „spovedným zrkadlom“ a to nielen pre advokátov, ale pre všetkých pracovníkov tribunálov.
1. Neprijať nespravodlivú kauzu, pretože je škodlivá tak
pre svedomie ako aj pre pravdu.

42. P. Moneta, «L‘avvocato nel processo matrimoniale», 328-329.
43. C. Gullo – A. Gullo, Prassi processuale nelle cause canoniche di
nullità del matrimonio, 238.
44. M. J. Arroba Conde, Diritto processuale canonico, 512.
45. G. Moscariello, «Appunti di deontologia forense alla luce dell‘istruzione Dignitas Connubii», 1700.
46. M. J. Arroba Conde, Diritto processuale canonico, 507.
47. J. Llobell, «I patroni stabili e i diritti-doveri degli avvocati», 86.
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2. Žiadna kauza sa nesmie hájiť nezákonnými prostriedkami.
3. Nesmie sa vymáhať od klienta finančná náhrada za
výdavky, ktoré neboli potrebné, a to pod trestom náhrady.
4. Klientovou kauzou sa advokát musí zaoberať s rovnakou usilovnosťou, akú by vynaložil, ak by daná kauza
bola jeho vlastná.
5. Je potrebné usilovne študovať procesy (doktrínu a iurisprudentiu) s cieľom vyvodiť z nich užitočné poznatky
na obhajobu jemu zverených káuz.
6. Meškania a lajdáctvo (laxnosť) advokátov sú škodlivými pre klienta: škody takto spáchané musia byť nahradené, inak sa hreší proti spravodlivosti.
7. Advokát v kauzách jemu zverených musí vzývať Božiu pomoc, pretože Boh je prvým obhajcom spravodlivosti.
8. Nie je chvályhodné, aby advokát prijal kauzu, ktorá
prevyšuje jeho talent, jeho sily a čas, ktorý má k dispozícii, pretože sa ocitá v nebezpečenstve, že nebude schopný
dôstojne hájiť klienta.
9. Advokát musí byť vždy spravodlivý a čestný: tieto
kvality si musí chrániť ako zreničku svojich očí.
10. Advokát, ktorý „prehrá“ kauzu z dôvodu nedostatku
usilovnosti, je dlžníkom svojmu klientovi, ktorému musí
vynahradiť spôsobené škody48.

Del Amo, L., «Il commento al canone 1446», in Codice di diritto canonico e leggi complementari commentato, ed. Coletti a San Pietro, Roma
20103, 1564. D´Ostilio, F., I processi canonici, Roma 1989. Duda, J., «Vybrané témy procesného a manželského práva pri kauzách manželskej
nulity», in Vybrané rozsudky Rímskej roty “coram Faltin” kán. 1095,
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Vaticano 2007, 297-315. Gullo, C. – Gullo, A., prassi processuale nelle cause canoniche di nullità del matrimonio, Città del Vaticano 20093.
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13 (2001) 71-91. Llobell, J., «La pubblicazione degli atti, la conclusio in
causa e la discussione della causa», in Il giudizio di nullità dopo l’istruzione Dignitas Connubii, parte terza, ed. P.A. Bonet – C. Gullo, Città
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Realita slobodnej vôle
The Reality of Free Will
According to an influential neurobiologist named Libet the human act begins unconsciously and man can consciously veto or allow the free act. The famous psychologist Daniel Wegner says that free will is only an illusion.
This paper provides an argument that both Libet’s negation of the free initiation of human acts and Wegner’s denial
of the free will are fundamentally flawed. The agent causation and the understanding of man as a substance with
the powers of reasoning and choice is the metaphysical prerequisite of correct understanding of the free will. Such
understanding presupposes the realism of reason and will as faculties of human soul.

V tejto štúdii chcem predstaviť názory najvýznamnejších kritikov slobodnej vôle v súčasnosti (Libeta a Wegnera) a zdôvodniť, že ich kritika slobodnej vôle nie je oprávnená. Tým chcem zdôvodniť realitu slobodnej vôle ako
dispozície normálne vyvinutého človeka.
Náčrt problému:
Predstavenie kritiky slobodnej vôle
V nedávnej dobe zaujal neurobiológ Benjamin Libet
svojou kritikou pozitívnej slobodnej vôle, čiže názorom,
že podľa neho slobodné skutky začína mozog a človek
môže toto iba vetovať, čo predstavuje negatívnu slobodnú
vôľu. Libet takto zhrnul svoje stanovisko:
„Slobodný skutok predchádza elektrofyziologický ʻpotenciál pripravenostiʼ (RP). Spontánnou činnosťou bez
plánovania hlavný negatívny RP začína 550 ms pred slobodným skutkom. Takéto RP sa používajú na indikovanie minimálneho začiatočného času aktivity mozgu, ktorá
predchádza plne endogénnemu slobodnému skutku. Čas
vedomého úmyslu konať bol získaný z reakcie účastníkov
pokusu na polohu jedného bodu na točiacom sa kruhu,
keď si začali uvedomovať úmysel alebo nechcenie pohybu (W). W sa vyskytlo 200 ms pred skutkom. Kontrolný
experiment, v ktorom bol načasovaný stimul na pokožke
(S), pomohol vyhodnotiť každý omyl účastníkov pokusu
pri podaní správy o čase uvedomenia si každej vnímanej udalosti. Začiatok slobodného spontánneho skutku
predchádza RP pri nekorigovanom W 350 ms a pri korigovanom W 400 ms. Správa o tomto rozdiele bola úplne
konzistentná a významná bez ohľadu na to, koľko sa používalo jednotlivých meraní začiatku RP alebo W. Z toho
vyvodzujeme, že mozgový začiatok spontánneho slobodného skutku sa začína nevedome. Avšak zistili sme, že konečné rozhodnutie konať môže byť vedome kontrolované
počas 150 ms alebo môže ukázať, že takým zostane po
vedomom úmysle. Subjekt môže fakticky ʻvetovaťʼ vykonanie pohybu počas 100-200 ms pred pripravovaným časom konať. Úloha slobodnej vôle by teda nebola v iniciovaní špecifického vôľového skutku, ako skôr v selekcii
a vôľovej kontrole výstupu. Navrhujeme, že vedomá vôľa
môže fungovať ako povoľujúci faktor, buď dovoliť alebo
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sa vyhnúť motorickej implementácii úmyslu konať, ktorý
vznikol nevedome.“1
Libet definuje ako vôľový akt „skutok, ktorý a) vychádza z vnútra, teda nie je odpoveďou na vonkajšie stimuly, b) pri ktorom nejestvujú vonkajšie obmedzenia, ktoré
priamo alebo nepriamo kontrolujú začiatok a vykonávanie aktu subjektom, c) pri ktorom subjekt introspektívne cíti, že vykonáva skutok na základe vlastnej iniciatívy
a je slobodný ho začať alebo nezačať vtedy, keď to on sám
chce.“2 Podľa Libeta3 máme rozlišovať medzi rozhodovaním o voľbe, aký skutok vykonať a intenciou konať práve teraz. Rozhodovanie nie je aktom vôle. Vedomie vplýva na nervy v mozgu cez vedomé mentálne pole, ktoré tu
Libet iba spomína a neskôr ho približuje.4 Má to byť systémová vlastnosť elementov neurónovej aktivity, ktorá je
potenciálne testovateľná. Libet aj navrhuje takýto test, ale
ho neuskutočnil. Má pri ňom ísť o elektrickú stimuláciu
úzkeho plátku zmyslového kortexu, ktorá má vyprodukovať vnemy, ktoré má subjekt reprodukovať.
Psychológ Wegner5 zastáva názor, že vôľa nie je vedomá.
Empirická vôľa predstavuje kauzalitu myšlienok na skutky človeka, fenomenálna vôľa predstavuje skúsenosť vôle.
Podľa Wegnera sú všetky intencie vedomé. Wegner akceptoval aj Libetove vysvetlenie o začiatku ľudského skutku.
Podľa Wegnera všetky ľudské skutky začínajú v nevedomí, ktoré vplýva aj na myšlienky, teda myšlienky sú ním
zapríčinené. Myslenie je len zdanlivou príčinou skutkov,
ich skutočná príčina je v nevedomí. Samotnú vôľu napokon interpretuje ako emócie, ktoré predstavujú prežívanie
autorstva vlastných skutkov. Wegner dospel k svojmu záveru na základe zovšeobecnenia z niektorých prípadov,
z ktorých mnohé predstavujú patologické javy, ktoré sa
1. LIBET, B.: Unconscious cerebral initiative and the role of conscious will in voluntary action. The Behavorial and Brain Sciences 1985,
ročník 8, s. 529.
2. Tamže, s. 529-530.
3. Porov. LIBET, B.: Do We Have Free Will? Journal of Consciousness Studies 8-9/1999, ročník 6, s. 54-56.
4. Porov. LIBET, B.: Reflections on the interaction of the mind and
brain. Progress in neurobiology 2006, ročník 78, s. 322-326.
5. Porov. WEGNER, D. M.: The illusion of conscious will. Cambridge, MA : MIT Press, 2002.
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začínajú v nevedomí. Či už ide o prípad fantómovej nohy,
alebo rýchlych reakcií pri športe (napr. v tenise), schizofrénie, halucinácií. Ako automatizmy vysvetlil aj niektoré
javy z parapsychológie, ako prútikárstvo. Pomocou virtuálnych agentov vysvetlil spiritistické seansy, posadnutosť
či prejavy pri pentekostálnych zhromaždeniach (hovorenie v cudzích jazykoch), ktoré vysvetľoval naturalisticky.
Pri hypnóze predstavil niekoľko konkurujúcich teórií, ale
neudáva dôvody na prijatie niektorej z nich. Ako základ
vysvetlenia postuluje teóriu zdanlivej mentálnej kauzality, ktorá nepodáva úplné vysvetlenie hypnózy. Všetky tieto prípady zhrnul do teórie, že všetky ľudské skutky sa
začínajú v nevedomí, že samotná vôľa je emóciou, ktorá je
užitočná na to, aby sme vedeli pripisovať autorstvo určitých skutkov sebe a tak ich odlíšiť od skutkov iných ľudí.
Metodológia prepojenia biológie a psychológie
Libet aj Wegner vo svojich výskumoch použili prepojenie biológie, psychológie a filozofie, ale nad ním nereflektovali. Takáto reflexia by mala predchádzať samotnému jej použitiu. Preto aj ja na začiatku sa budem zaoberať
možnosťami stretnutia biológie, psychológie a filozofie.
Keďže ide o rozličné vedecké disciplíny, ktoré používajú odlišný pojmový aparát a odlišné vedecké teórie, bude
potrebné najprv preskúmať ich možné vzťahy. Samotná
kognitívna neuroveda, ktorú používa Libet, predstavuje
syntézu kognitívnej psychológie, neurobiológie a neurovedy. Teoretický model chápe vedy ako systémy používajúce teórie. Na vzťah biológie, psychológie a filozofie
ho podrobnejšie rozpracoval Norwig.6 Filozofia má pritom
podľa Norwiga vypracovať teoretický rámec, ktorý umožní ich stretnutie a syntézu. Ide pritom o stretnutie dvoch
vedeckých systémov, ktoré sa vyznačujú tým, že sú založené na rozličných základných pojmoch, a tým, že každý
z týchto systémov môže fungovať ako uzavretý systém.
Medzi dvoma vedeckými teóriami sú tri možné stratégie
stretnutia: a) redukcia, b) interakcia, c) integrácia.
a) Redukcia
Redukciu vo vzťahu biológie, fyziky a chémie možno
chápať v trojakom zmysle, ako a) ontologickú , b) metodologickú, c) epistemologickú. Všimnime si, ako chápe

6. Porov. NORWIG, M.: Formale Überlegungen zu einer interdisziplinären Theorie der Willensfreiheit. In: Köchy, K., Stederoth, D.
(Hg.): Willensfreiheit als interdisziplinäres Problem. Freiburg – München : Verlag Karl Alber, 2006, s. 196-197.
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Ayala tieto tri druhy redukcionizmov.7 Ontologický redukcionizmus v biológii chce redukovať biológiu na fyziku a chémiu. Ayala ho chápe v zmysle, že všetky živé
bytosti sa skladajú z elementov a procesov, ktoré prebiehajú v neživej prírode. Metodologický redukcionizmus je
v očiach Ayalu názor, že biologickú explanáciu treba hľadať na úrovni fyzikálno-chemických procesov. Epistemologický redukcionizmus prináša názor, že teórie a zákony
jednej vedy sa dajú vysvetliť ako špeciálne prípady teórií
a zákonov inej vedy.
Mňa bude zaujímať predovšetkým ontologický redukcionizmus a antiredukcionizmus. Ontologický redukcionizmus vo vzťahu biológie a psychológie chce redukovať psychológiu na biológiu. Úplným redukcionizmom nazvem
redukciu psychológie na fyziku a chémiu, čo predstavuje
fyzikalizmus. Fyzikalizmus popiera názory ľudovej psychológie. Ľudová psychológia používa vyjadrenia v 1. osobe, teda to, čo osoba prežíva a je kompetentná vypovedať iba ona, ako to prežíva, čím vyjadruje svoje mentálne
stavy, medzi ktoré môžeme zaradiť aj vôľové rozhodnutia
človeka. Úplný redukcionizmus teda vyjadruje názor, že
mentálne stavy používané v ľudovej psychológii sa dajú
úplne redukovať na fyzikálne. Vo filozofii mysle to predstavuje názor eliminatívneho materializmu, ktorý chce
eliminovať vyjadrenia ľudovej psychológie, nášho bežného jazyka, a nahradiť ich jazykom fyzikálnym. Napríklad prežívanie chute vanilkovej zmrzliny je v skutočnosti určitým stavom mozgu čiže neurologickým vzruchom
v nejakej oblasti mozgu. Do úplného redukcionizmu patria
aj teórie identity vo filozofii mysle, či už redukcie typov
alebo jednotlivín. Redukcia typov postuluje identitu typov mentálnych stavov s typmi fyzikálnych stavov. Identita jednotlivín postuluje identitu jednotlivých mentálnych
stavov s jednotlivými fyzikálnymi stavmi. Do úplného redukcionizmu patrí aj názor nereduktívneho fyzikalizmu,
podľa ktorého nemožno redukovať opisy mentálnych stavov na fyzikálne, pričom však oba opisujú fyzikálne entity.
Proti ontologickému redukcionizmu chcem zdôvodniť
oprávnenosť ontologického antiredukcionizmu. Vychádzajúc z činnosti môžeme usudzovať na jej základ, z ktorého vychádzajú. Mentálne stavy môžeme chápať ako
výsledky aj mentálnej príčiny, a fyzikálne stavy ako výsledky aj fyzikálnej príčiny. Odlišnosť mentálnej a fyzikálnej príčiny približuje odlíšenie pohybu svalu na zákla7. Porov. AYALA, F. J.: Introduction. In: Ayala, F. J., Dobzhansky,
T. (eds.): Studies in the Philosophy of Biology. Reduction and Relates
Problems. Berkeley – Los Angeles : University of California Press,
1974, s. VII-IX.
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de rozhodnutia vôle a elektrického impulzu, napríklad pri
EMG. Pri vlastnom napätí pochádza impulz z vnútra človeka. Tento impulz je výsledkom slobodnej vôle človeka.
Pri EMG sa sval pohne bez vôľového rozhodnutia napnúť
sval pacienta, u ktorého je zapojené EMG. Pri elektrickom impulze ide o fyzikálnu príčinnosť napnutia svalu.
Tento impulz prichádza do tela zvonka. Deje sa bez vôľového rozhodnutia samotného človeka, ktorému sa sval pohne. Skôr je spojený s výsledkom vôľovej činnosti iného
človeka, ktorý ten prístroj zapojí na jeho sval a zapne. Pri
mentálnej činnosti sa napne sval na základe vôľového rozhodnutia, čo môžeme chápať ako prejav činnosti vôle človeka. Ak by sme nerozlišovali fyzikálnu a mentálnu príčinnosť pri napnutí svalov, tak by sa strácal rozdiel medzi
napnutím svalov vlastnou vôľou a elektrickým impulzom
pri EMG. Napínanie svalov cez EMG sa používa v elektroliečbe porušených nervov, kde napínaním svalov sa prispieva k aktivácii nervov, ako aj ku spevneniu svalov. Podobne to prebieha aj pri EEG. Aj tam sa dá spôsobiť určitý
fyzický stav pri pustení slabého impulzu do mozgu bez
mentálneho stavu subjektu.8 To isté napnutie svalu (fyzikálny stav) sa dá dosiahnuť na základe vôľového rozhodnutia ako aj pomocou EMG. Ak by sme redukovali skutočnosť iba na fyzikálnu rovinu, tak by unikol rozdiel medzi
vôľovým zapríčinením daného fyzikálneho stavu a fyzikálnym zapríčinením daného fyzikálneho stavu, čo odporuje bežnej skúsenosti ako aj vedecky uznávanej liečbe
v medicíne. Takýto príklad vylučuje úplný redukcionizmus.
b) Interakcia
Ak bola predchádzajúcim skúmaním redukcia vyvrátená, zostávajú dve možnosti stretnutia dvoch teórií rozličných vedeckých oblastí. Všimnime si najprv možnosť interakcie. Podľa Norwiga interakcia medzi dvoma teóriami
môže nastať vtedy, ak žiadna oblasť skúmania jednej z
týchto dvoch vied sa priamo nedotýka tej druhej. Interakcia môže sa však týkať obsahov zákonov alebo významu
niektorých pojmov. Norwig si všíma možnosti interakcie
dvoch rovnako postavených vedeckých odvetví,9 čo však
neplatí pre vzťah neurobiológie a psychológie, preto môžeme od neho odhliadnuť.

8. Porov. HAGGARD, P. – TSAKIRIS, M.: The Experience of Agency. Feelings, Judgements, and Responsibility. Current Directions in
Psychological Sciences 2009, ročník 18, s. 2445.
9. Porov. NORWIG, M.: Formale Überlegungen zu einer interdisziplinären Theorie der Willensfreiheit. In: Köchy, K., Stederoth, D.
(Hg.): Willensfreiheit als interdisziplinäres Problem. Freiburg – München : Verlag Karl Alber, 2006, s. 199-200.
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Problém zostáva v tom, že ak sa dve rozdielne vedecké teórie v ničom nedotýkajú, ba dokonca ak je medzi
nimi epistemologická priepasť,10 ako môžu vytvoriť niečo spoločné? Sami zrejme veľmi ťažko. Potrebujú premosťovací princíp, ktorý preklenie epistemologickú priepasť.
Ak však dané vedy ostanú odlišné, premosťovací princíp
umožní len vyjadrovanie sa o týchto vedách, nie ich prepojenie. To by sa museli spojiť do jednotného systému,
čím by sa narušila ich odlišnosť a smeroval by takýto proces k ich integrácii.
c) Integrácia
Integrácia sa snaží spojiť dve teórie do jeden teórie vyššieho rádu tak, aby sa v nej dali úplne integrovať výrokové
systémy oboch nižších odlišných teórií. Doteraz však nebola takáto teória vyššieho rádu postulovaná.11 Epistemologická priepasť sa týka aj tohto druhu stretnutia dvoch teórií. Problémom zostáva, či sa má integrácia chápaná ako
úplná integrácia výrokových systémov nižších teórií chápať ako ďalšia vedecká teória. Ak by jej úlohu prevzala
filozofia, čo aj robí vo filozofii mysle, je otázne, či sa má
chápať ako vedecká teória podľa vzoru prírodných vied.
Ak by sa takáto integrácia chápala ako analýza pojmov
a teórií používaných v neurobiológii a psychológii, tak by
ju mohla prevziať filozofia. A toto je práve metóda používaná vo filozofii mysle. Je to metóda analýzy pojmov,
ktorú používa analytická filozofia. Ak by sa metóda filozofie mysle vysvetľovala ako interakcia, všímala by si
iba niektoré pojmy oboch teórií, čím by mohla vynechať
niektoré pojmy, ktoré sú menej dôležité pre určenie celkového súvisu oboch teórií.
Kritika
Na Libetove názory o slobodnej vôli boli zaznamenané
početné odozvy, tak kladné ako aj kritické. Stal sa jedným
z najdiskutovanejších autorov k týmto problémom. Keďže
tých názorov je veľa, stačí nájsť najdôležitejšie, ktoré ukážu, či je možné s ním súhlasiť alebo nie.
Za najdôležitejšie považujem štyri nedostatky v metafyzických predpokladoch Libetových tvrdení. Na prvý nedostatok poukazuje, že stačí nájsť jeden príklad zo života, ktorý vyvracia jeho názory. Podobný názor formuloval
Vihvelin: „Stačí dostatočne detailne opísať prípady osôb,
10. Epistemologická priepasť znamená, že medzi dvoma vedami sú
neprekonateľné rozdiely spôsobené odlišnou metodológiou.
11. Porov. tamže, s. 200-201.
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ktoré konali na základe slobodnej vôle, aby bolo zrejmé,
že tieto prípady opisujú niečo, čo je reálne možné.“12 Predstavme si situáciu, že niekto sa rozhoduje, na akú vysokú
školu chce nastúpiť. Zaujíma ho nejaká oblasť, ktorú by
chcel študovať. Všíma si, na ktorej univerzite alebo vysokej škole by mohol študovať daný študijný program. Takisto si všíma, akú prácu by mohol získať po skončení daného študijného programu. Potom uvažuje, kde by ho asi
mohli prijať, aké to má výhody a nevýhody, v akom meste
to je, či musí dochádzať a platiť internát. Prípadne si všíma aj zameranie danej univerzity alebo vysokej školy, jej
kvalitu, jej vybavenie, atraktivitu miesta. Potom si vyberie jednu alebo viac univerzít či vysokých škôl, kde podá
prihlášku. Zúčastní sa prijímacích skúšok. Dostane rozhodnutie o prijatí na viaceré miesta. Z nich si jedno vyberie na základe zváženia všetkých výhod. Je to na základe slobodného rozhodnutia získaného na základe zváženia
dôvodov.
Druhý nedostatok sa ukazuje v Libetovom chápaní konania. Jeho súčasťou je rozhodovanie. Rozhodovanie nie
je iba vnútorným mentálnym stavom. „... Pri rozhodovaní
si všímam relevantné črty externého sveta: náklady alternatívnych riešení, kvalitu jedla ... Rozhodovanie je aktívna činnosť so svetom, nie je proces introspekcie vlastného
vedomia o ňom ...“13 Pri rozhodovaní sa používa intencionalita. Tvorí ju intencionálny akt a objekt, na ktorý je
zameraný. Intencionálny akt je pri rozhodovaní zameraný
na niečo mimo subjekt v reálnom svete. Preto pri zohľadnení vonkajšieho sveta treba nájsť adekvátny priestor na
správnu interpretáciu rozhodovania. Samotný intencionálny akt zahrňuje širší kontext, ako je zohýbanie prstov v Libetovom experimente. Pri ňom pokusné osoby mali zohýbať prsty, keď cítia túžbu zohnúť ich.14 Zohýbanie prstov
totiž môžu nadobudnúť v rozličných kontextoch rozličný
význam. Niekedy môže znamenať snahu zohriať sa, inokedy snahu premáhať spánok, inokedy dať dohovorený
signál partnerovi. Preto zohýbanie prstov bez zohľadnenia
kontextu nie je vhodné na skúmanie intencionálneho a vôľového správania človeka.

12. VIHVELIN, K.: Causes, Laws, and Free Will. Why Determinism
Doesn´t Matter. Oxford : Oxford University Press, 2013, s. 29.
13. BLACKBURN, S.: Rulling passions: a theory of practical reasoning. Oxford: Clarendon Press, 1998.
14. Porov. LIBET, B.: Unconscious cerebral initiative and the role of
conscious will in voluntary action. The Behavorial and Brain Sciences
1985, ročník 8, s. 530; DOTY, R. W.: The time course of conscious processing: vetoes by the uninformed? Open Peer Commentary. The Behavorial and Brain Sciences 1985, ročník 8, s. 541-542; Pitman, M. M.:
Mental states, processes, and conscious intent in Libet´s experiments.
South African Journal of Philosophy 1/2013, ročník 32, s. 78-81.
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Tretím vážnym nedostatkom Libeta je vnútorná protirečivosť jeho tvrdení, nekonzistencia. Podľa Libeta nevedomý RP iniciuje vedomie, potom však vedomie samo dokáže vetovať alebo pripustiť skutok, pričom tentoraz nie je
to iniciované v nevedomí. Nevedomé iniciovanie skutku
predstavuje interakcionizmus vychádzajúci z mozgu, vetovanie alebo vedomé pripustenie skutku prebieha paralelne s mozgovými procesmi, teda predstavuje iný model,
nekonzistentný s prvým.15
Štvrtou vážnou námietkou voči Libetovi je nepresné
používanie pojmov. Libet totiž nerozlišuje dobre túžby
a úmysly, čiže motivačné stavy ako chcenie a rozhodovanie, a úmysly. Úmysly v sebe zahrňujú rozhodnutie vykonať niečo, avšak chcenie ešte nemusí zahrňovať rozhodnutie vykonať to.16 „V sériách W bol subjekt žiadaný, aby
si zaznačil a neskôr vypovedal o svojom vedomom vedomí chcenia vykonať daný pohyb ním samým iniciovaný.
Skúsenosť bola aj opísaná ako ´túžba´ alebo ´úmysel´ alebo ´rozhodnutie´ hýbať, na čo subjekt zvyčajne odkazoval
slovami ´chcenie´ alebo ´túžba´.“17
Wegner k svojmu názoru, že ľudské skutky sú zapríčinené v nevedomí, dospel indukciou, zhrnutím z viacerých, najmä patologických prípadov. Tento postup ale
poznačuje problém, že nevie dostatočne zaistiť istotu svojich výsledkov. Z toho, že niektoré ľudské skutky sa môžu
začínať nevedome, nevyplýva, že všetky ľudské skutky sa
začínajú nevedome.
Záver
Názory najvýznamnejších súčasných kritikov slobodného začatia skutku Libeta a Wegnera boli vyvrátené príkladmi slobodného rozhodnutia a odhalením nedostatkov
ich argumentácie. Človeka treba pri vykonávaní ľudského
skutku chápať ako aktéra, ako substanciu, v ktorej duša
chápaná ako forma vykonáva mentálnu kauzalitu na telo

15. Porov. NELSON, R. J.: Libet´s Dualism. Oper Peer Commentary.
The Behavorial and Brain Sciences 1985, ročník 8, s. 550.
16. Podrobnú analýzu a kritiku používania mentálnych pojmov Libetom prináša MELE, A. R. (2007): Decisions, Intentions, Urges, and
Free Will: Why Libet Has Not Shown What He Says He Has. In: Campbell, J. K. – O´Rourke, M. – Silverstein, H. (eds.): Causation and Explanation. Cambridge, Mass. – London: MIT Press, 241-263; MELE, A.
R. (2009): Effective Intentions. The Power of Conscious Will. Oxford:
Oxford University Press.
17. LIBET, B. – GLEASON, C. A. – WRIGHT, E. W. – PEARL, D.
K.: Time of conscious intention to act in relation to onset of cerebral activity (readiness potential). The unconscious initiation of freely voluntary act. Brain 1983, ročník 106, s. 627.
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chápané ako matériu.18 Slobodnú vôľu predpokladá aj morálny vývin človeka.19 Ľudské skutky vykonáva človek na
základe dôvodov, čím sa líši od kauzality v prírode uskutočňujúcej sa na základe prírodných zákonov. Indeterminizmus v oblasti pôsobenia jedného neurónu na druhý
v mozgu pri prenose elektrického impulzu, ktorý prenáša
nemateriálne informácie,20 umožňuje pôsobenie duše na
telo cez mozog. Slobodná vôľa je uskutočňovaním dispozície človeka vo vzťahu k rozumu ako ďalšej dispozícii
ľudskej duše.
Táto štúdia bola napísaná v rámci riešenia grantovej úlohy VEGA
1/0192/14 Problém realizmu a antirealizmu v humanitných vedách.
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Alegorická a typologická exegéza
v službe Augustínovej obhajoby
práva hriešnika zostať v Cirkvi
Allegorical and Typological Exegesis as Used by Augustine in Defence of the Right of the Sinner to
Remain in the Church
In the previous study, we presented the scandals within the Church faced by the Bishop of Hippo, St. Augustine.
Augustine not only engaged in reconciliation of many scandals resulting from the presence of sinners within the
Church, but he also attempted to contemplate the theological reasons for such situations by drawing on the texts of
the Scripture. Augustine can be regarded as the first theologian who defended the right of sinners to remain with
the Church with the hope of conversion. Augustine theologically discerned between cognoscere and consentire – between knowing about a sin and giving consent to the sin. He also pointed to the fact that the reality of the presence
of the evil and the good in the Church (permixtio) does not automatically lead to a corruption of the so-called good
believers (contagio mali). The collection of Augustine’s texts also includes several passages, in which the Bishop of
Hippo continuously focuses on these questions. For the purpose hereof, we have opted for sermo 4, which will be
examined in more detail in this study.

V predchádzajúcej štúdii sme sa venovali problematike
škandálov v Cirkvi, s ktorými bol konfrontovaný hipponský biskup svätý Augustín.1 Augustín však nielenže riešil mnohé škandály spôsobené prítomnosťou hriešnikov
v Cirkvi, ale usiloval sa aj premyslieť určité teologické
vysvetlenie tejto situácie, pričom sa opieral najmä o texty
Svätého písma. Môžeme ho pokladať za prvého teológa,
ktorý obhajoval právo hriešnikov zostať v Cirkvi, v nádeji, že sa obrátia.
Väčšina textov, v ktorých vysvetľuje, prečo sú v Cirkvi
hriešnici, má protidonatistický charakter. Donatizmus bol
ranocirkevným schizmatickým hnutím v severnej Afrike.
Raná cirkev riešila problematiku odpadlíctva počas prenasledovania v prvých troch storočiach.2 Okrem veľkého množstva mučeníkov máme zaznamenaný veľký počet traditores medzi kňazmi a biskupmi, ktorí vydávali
štátnym úradníkom liturgické predmety a sväté Písma.3
Donatisti tvrdili, že tí, ktorí zradili, nesmú byť prijatí späť
do Cirkvi a že by mala Cirkev vylúčiť zo svojho stredu aj
tých, o ktorých sa preukáže, že sú verejnými hriešnikmi.
V tejto súvislosti sa pre donatistov stalo podstatným doslovné prevzatie starozákonného obradného poškvrnenia
1. LICHNER, M.: Pohľad sv. Augustína na škandály v Cirkvi. In:
Nové Horizonty. Časopis pre teológiu, kultúru a spoločnosť, roč. VII,
2013, č. 1, s. 25–29.
2. Už v rokoch 251 – 254 boli v Kartágu štyri koncily, ktoré sa zaoberali tými, ktorí zapreli vieru a po ukončení prenasledovania sa chceli vrátiť do Cirkvi. Základným spisom, ktorý rozoberá túto otázku, je
Cypriánovo dielo De lapsis, CCL 3, Turnhout, Brepols, 1972, s. 221–242.
3. Kartáginský biskup Mensurius však napríklad schoval liturgické
knihy z chrámu a na ich miesto dal knihy heretikov, ktoré rímski úradníci zhabali. Donatistické hnutie to však spätne pokladalo za akt slabosti zo strany biskupa. AUGUSTÍN: breuic. 3,24, CCL 149A, s. 290.

človeka pri kontakte s mŕtvolou (contaminare). Kontakt
s hriešnikom, o ktorom sa vie, že je taký,4 prináša morálne poškvrnenie tomu, kto sa s ním stýka – hoci len pri
bohoslužbe, a pretože sa Katolícka cirkev neoddelila od
biskupa Caeciliana, ktorého donatisti pokladali za apostatu, je celá Katolícka cirkev, s výnimkou ich (donatistického) afrického spoločenstva, kontaminovaná jeho hriechom
a hriechmi iných známych hriešnikov, a preto sú všetky
v nej vysluhované sviatosti neplatné.5 V tejto súvislosti
rozlišovali donatisti medzi verejne známymi a verejnosti
neznámymi hriechmi klerikov; pretože aj medzi donatistami boli takí, ktorí vydali liturgické knihy prenasledovateľom, ale, ak ich hriech bol tajný, nezneplatňoval krst.6
Augustín v tejto súvislosti rozvíjal teologické rozlišovanie
medzi cognoscere a consentire, medzi poznaním hriechu
a súhlasom s ním. Tiež im pripomínal, že skutočnosť prítomnosti zlých a dobrých v Cirkvi (permixtio) neznamená
automaticky rituálne poškvrnenie dobrých veriacich (contagio mali). V zbierke Augustínových textov máme k dispozícii viacero textov, v ktorých sa hipponský biskup ve-

4. Na výčitku katolíkov, že aj medzi donatistickými klerikmi je veľké
množstvo hriešnikov, tí argumentovali, že ide o takých, o ktorých sa
nevie, a preto nemôžu znečistiť iného. Cath. fr. 3, CSEL 52, s. 234:
„Profecto dicturi sunt hoc ipso se non contaminatos, quod nescierunt“;
Cresc. 2,21, CSEL 52, s. 380: „...qui etsi sceleratus occultus sit, sufficit
accipienti quod bonae sit aestimationis, nondum cognitus, nondum iudicatus, nondum ab Ecclesia separatus.“
5. bapt. 2,8, CSEL 51, s. 183; bapt. 2,11, CSEL 51, s. 186; s. 164,3, PL
38,896; s. 292,6, PL 38,1325.
6. Cresc. 2,21, CSEL 52, s. 380: „[Cresconius] quamuis habeat conscientiam maculosam, mihi tamen, qui ab eo baptizor, quia latet et nescio, sufficit quod ab eo accipio, cuius innocentem, quia in ecclesia est,
conscientiam puto.“ K cypriánovskému vplyvu na postoj donatistov
pozri CYPRIÁN: ep. 68,2, linea 20–37, CCL 3/C.
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noval danej tematike. Pre túto štúdiu sme vybrali sermo 4,
ktoré budeme komplexne analyzovať.
Cirkev nesie hriešnikov, ako Jakub niesol na rukách
kože kozliat
Sermo 47 bolo prednesené 22. januára, na sviatok mučeníka sv. Vincenta. Predstavuje Augustínovu odpoveď
na sľub, ktorý dal deň predtým svojim veriacim, že im
vysvetlí liturgické čítania.8 V rámci liturgie sa čítala pasáž z Knihy Genezis 27,1-40 a Augustín sa v kázni venoval duchovnému a alegorickému vysvetleniu príbehu o
Jakubovi a Ezauovi, aby mohol vyvrátiť názor donatistov
o nutnosti vylúčenia hriešnikov z Cirkvi.9 Kniha Genezis
bola v ranej Cirkvi často využívaná na alegorický a typologický výklad počas katechumenálnej prípravy.10 Otcovia
vykladali Starý zákon symbolicky v presvedčení, že prorocky ohlasuje tajomstvo Krista a Cirkvi.
Duchovná exegéza biblických príbehov
Na začiatku homílie Augustín pripomína, že text z Genezis hovorí o Izákovi a jeho dvoch synoch, Ezauovi a Jakubovi. Obidve biblické osoby predstavujú podľa nášho
kazateľa dva spôsoby kresťanského života. Odvolávajúc
sa na typologickú exegézu, spája hipponský biskup osobu Ezaua s typom kresťana, ktorý chce žiť telesne a ktorý
dúfa v telesné dobrá v budúcom živote: „...takže je telesný, lebo má telesnú vieru, telesnú nádej a telesnú lásku.“11
Duchovná viera totiž predpokladá, že kresťan s takou vie-

7. CCL 41, s. 20–48. Podľa G. Madeca dĺžka sermo 4 umožňuje
predpokladať, „že bolo kázané skôr počas poobedňajšej alebo večernej
bohoslužby, ako v eucharistickom zhromaždení“ (MADEC, G.: Sermons sur l’Écriture. In: NBAug 5, s. 75). Podľa Kunzelmanna bola táto
homília prednesená medzi rokmi 410 a 419 (KUNZELMANN, A.: Die
Chronologie der Sermones des hl. Augustinus, MA 2, s. 446). G. Madec
naznačuje, že „spôsob, akým Augustín hovorí o donatistoch (§ 33–34),
by mohol naznačiť, že kázeň môže byť datovaná pred konferenciou
v Kartágu v roku 411“. Nemôžeme sa však držať úsudku A. Kunzelmanna, podľa ktorého sermo 4 bolo prednesené jeden deň po 5. sermo. Keď Augustín kázal v predvečer sviatku sv. Vincenta, spomínal
existenciu slobodnej vôle u Ezaua a vyjadril sa: „iam hinc et hesterno
diximus“ (s. 4,30, CCL 41, s. 41). Môže ísť o narážku na sermo 5, 4,
CCL 41, s. 55, kde sa predkladá takéto vysvetlenie? Vieme, že v obidvoch homíliách 4 a 5 Augustín preberá niekoľko myšlienok, ale iba v
sermo 4,30 naznačuje, že už vyjadril podobnú myšlienku. Zdá sa nám
nepravdepodobné, že sa Augustín opakuje, bez toho, že by to povedal.
Skôr je pravdepodobné, že Augustín spomína inú kázeň, ktorú však už
dnes nemáme k dispozícii.
8. s. 4, 1, CCL 41, s. 20: „Hesternae lectionis debitores nos esse memininus.“
9. s. 4, 1, CCL 41, s. 20: „Et lectio quidem illa carnaliter sonat. Qui
autem Spiritum Dei accepit spiritaliter sapit.“
10. DULAEY, M.: Des forêts des symboles. L’inititation chrétienne
et la Bible (Ier–VIe siècles). Paris : Libraire Générale Française, 2001, s.
20–25.
11. s. 4, 3, CCL 41, s. 21: „...carnalis est, carnalem fidem habens, carnalem spem, carnalem caritatem.“
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rou dúfa, že bude žiť, ako žijú anjeli, a síce v radosti, ktorá
„nepochádza od stvorenia, ale od Stvoriteľa“12. Taký kresťan si nepredstavuje svojho Boha telesným alebo materiálnym spôsobom,13 lebo Boh je pravé svetlo, ktoré osvetľuje každého človeka, ako to Augustínovi napovedá verš
Jn 1,9, pričom kazateľ chápe tento verš cez citáciu Mt 5,8
(„Blahoslavení čistého srdca, lebo oni uvidia Boha“)14.
Pre Augustína je jasné, že telesné alebo materiálne chápanie biblických textov je nebezpečenstvom pre kresťanov. Z tohto dôvodu predtým, než bude rozoberať príbeh
o Jakubovi, uvádza niekoľko príkladov zo Starého zákona, ktoré sú pre kresťanov zobrazeniami, čo majú byť chápané symbolickým a duchovným spôsobom. Napríklad
navrhuje znovu si prečítať oslobodenie Židov z otroctva
v Egypte.15 Kresťanský život je duchovným príbehom v
púšti tohto sveta.16
Symbolický obraz Cirkvi
Augustín skôr, ako bude alegoricky interpretovať postavy Jakuba a Ezaua, sa usiluje najprv ponúknuť obraz
Cirkvi. Podľa cirkevných otcov Cirkev nevznikla až po
Kristovom zmŕtvychvstaní; viaceré biblické obrazy im
napovedajú, že Cirkev bola predpovedaná už v Starom zákone, ba dokonca existovala vo vybraných postavách Starého zákona.
Cirkev, ako ju chápe Augustín, je v tejto kázni symbolicky predstavená v osobe Rebeky, Izákovej ženy. To
umožňuje Augustínovi ponúknuť poslucháčom definíciu
Cirkvi, ktorá zahŕňa od Abraháma všetkých spravodlivých Starého zákona. Je pravda, že sú aj texty, kde Augustín definuje Cirkev od Ábela, ale tentoraz vychádza z
Abraháma, v ktorom zdôrazňuje vieru a nádej v duchovné dobrá:
„Preto, bratia, nemyslite si, že Cirkev sa skladá len z
tých, ktorí po príchode a narodení Pána začali byť svätý-

12. s. 4, 3-4, CCL 41, s. 21: „Viuunt autem angeli in gaudio, non creaturae, sed Creatoris.“
13. s. 4, 5, CCL 41, s. 22: „...non tibi proponas, quia aliquid tale est
Deus...“
14. s. 4, 6, CCL 41, s. 23.
15. s. 4, 9, CCL 41, s. 25–26: „Liberatur secundum uetus testamentum populus de Aegypto; liberatur secundum nouum testamentum populus a diabolo. Persecutores Aegyptii et pharao persequuntur exeuntes
de Aegypto Iudaeos; persequuntur populum christianum peccata ipsorum et diabolus princeps peccatorum. Sed sicut Iudaeos usque ad mare
persequuntur Aegyptii, sic christianos usque ad baptismum persequuntur peccata. Intendite fratres, et uidete, liberantur per mare Iudaei, obruuntur in mare Aegyptii; liberantur christiani in remissionem peccatorum, delentur peccata per baptismum. Exeunt post mare Rubrum et
ambulant per heremum; sic et christiani post baptismum nondum sunt
in terra promissionis, sed sunt in spe.“
16. s. 4, 9, CCL 41, s. 26: „Saeculum autem hoc heremus est, et uere
christiano est heremus post baptismum, si intellegat quod accepit.“
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mi, ale viďte ju vo všetkých svätých, akokoľvek sú početní, pretože títo všetci patria do tejto Cirkvi. Nie je pravda, že by otec Abrahám k nám nepatril z toho dôvodu, že
žil predtým, ako sa Kristus narodil z Panny, zatiaľ čo my
omnoho neskôr, to znamená, po utrpení Krista sme sa stali
kresťanmi. Apoštol totiž hovorí, že sme synovia Abraháma, ak napodobňujeme jeho vieru. Preto my, keď ho napodobňujeme, patríme do Cirkvi, a vari by sme jeho z Cirkvi
vylúčili? Táto Cirkev je zobrazená v Izákovej manželke
Rebeke. Táto Cirkev bola tiež vo svätých prorokoch, ktorí duchovne chápali Starý zákon, lebo telesné prisľúbenia
naznačovali niečo duchovné.“17
V tejto spirituálnej interpretácii, ktorá sa opiera o spojenie verša Rim 4,12 („aj otcom obrezaných, ktorí nie sú len
obrezaní, ale aj kráčajú v šľapajach viery nášho otca Abraháma, ktorú mal už ako neobrezaný“) a Gal 3,7 („vedzte teda, že tí, čo sú z viery, sú Abrahámovými synmi“), sú
kresťania označení ako Abrahámove deti, pretože napodobňujú jeho vieru.
Podľa Augustína Cirkev ako Kristov ľud, ako jeho
mystické telo, existovala ešte pred jeho vtelením a je utvorená zo všetkých tých, ktorí majú vieru, akú mali proroci
a mučeníci. Cirkev nie je pre Augustína výsledkom historických náhod, ktoré by mohli byť eventuálne odlišné,
ale je výsledkom Božieho plánu spásy, ktorý sa vyvíja v
historickom čase. Existuje duchovná a spásu prinášajúca
príslušnosť k Cirkvi, ktorá sa rozširuje v priebehu času.
Kresťania musia nasledovať tých, ktorí majú „duchovnú
vieru“ a ktorí predobrazujú Cirkev. Všetky udalosti svätých Písem, myslí si Augustín, nám hovoria o potrebe zanechať to, čo je telesné, aby sme mohli ísť k tomu, čo je
duchovné.18 Preto aj tí spomedzi židov a kresťanov, ktorí si
zachovávajú „duchovnú vieru“, patria k Jakubovi a k Abrahámovi; ostatní patria k Ezauovi a k Starému zákonu, aj
keď sa nazývajú kresťanmi. Nemajú podiel na Jakubovom
požehnaní.19

17. s. 4, 11, CCL 41, s. 28: „Ecclesiam autem accipite, fratres, non in
his solis qui post Domini aduentum et natiuitatem esse coeperunt sancti, sed omnes quotquot fuerunt sancti ad ipsam Ecclesiam pertinent.
Non enim non ad nos pertinet pater Abraham quia ille fuit antequam
nasceretur Christus de uirgine, et nos tanto post, id est, post passionem Christi facti sumus christiani, cum dicat apostolus quia filii sumus
Abrahae, imitando fidem Abrahae. Ergo nos imitando illum ad Ecclesiam admittimur, et ipsum ab Ecclesia exclusuri sumus? Haec Ecclesia
significatur in Rebecca uxore Isaac. Haec Ecclesia erat in sanctis etiam
prophetis, qui intellegebant uetus testamentum, quia promissiones illae
carnales spiritale nescio quid significabant.“
18. s. 4, 12, CCL 41, s. 29: „Ergo qui temporalibus uoluptatibus seruiunt in Ecclesia, lentem manducant. Quam quidem coxit Iacob, sed non
manducauit Iacob. Idola enim magis in Aegypto uiguerant. Lens cibus
est Aegypti. Per lentem omnes errores gentium significantur. Quia ergo
Ecclesia eminentior et manifestior in filio minore de gentibus uentura
significabatur, lentem coxisse dicitur Iacob, et manducasse Esau.“
19. s. 4, 12, CCL 41, s. 29: „Accipite. Populus christianus est. Sed in
ipso populo christiano illi primatum tenent qui pertinent ad Iacob. Qui
uero carnaliter uiuunt, carnaliter credunt, carnaliter sperant, carnali-
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Tieto požehnania sprostredkúva Rebeka, ktorá touto
činnosťou symbolizuje Cirkev. Pomocou tohto biblického
obrazu môže Augustín zdôrazniť, že tak ako mala Rebeka
dvoch synov, Jakuba a Ezaua, podobne aj Cirkev tvoria tí,
ktorí sa podobajú na Jakuba, a tí, ktorí sa podobajú na Ezaua; Rebeka sa tak stáva obrazom zmiešanej Cirkvi (Ecclesia permixta).20 Rebeka si želá, aby jej syn Jakub dostal od
svojho otca Izáka požehnanie, určené pre staršieho syna
Ezaua.
Problémom bolo, ako naznačuje biblická udalosť, že
Ezau mal veľmi chlpaté telo, zatiaľ čo Jakub mal hladkú
kožu (Gn 27,11). Jakub preto pripravil kozľatá na posvätnú
hostinu spojenú, podľa M. Dulaeya, s obradom požehnania. Kvôli tomu, aby ho otec nespoznal, dal si kože kozliat
okolo ramien, aby sa tak podobal na svojho brata Ezaua,
a Izák, veriac, že je to jeho prvorodený syn Ezau, ho požehnal.21
Nato sa Augustín usiloval vysvetliť Jakubovo ľstivé
počínanie. Táto lesť je len obrazom, myslí si Augustín,
„lesť je vo vlastnom slova zmysle podvod; v prenesenom
význame je to obraz sám“. Aj keď Izák hovorí, že Jakub
prišiel „so ľsťou“, treba to chápať iba ako obraz, pretože
„Izák by nepotvrdil požehnanie ľstivému človeku, keby si
ten človek zasluhoval zlorečenie“. Preto podľa Augustína
Jakub neklamal, lebo Ezau „už uzavrel obchod so svojím
bratom, keď mu predal svoje právo prvorodenstva“. Preto
to Izák chápal ako tajomstvo: nepreklial totiž Jakuba, ale
potvrdil požehnanie.22
Prostredníctvom tohto spirtuálneho výkladu Augustín
pripomína, že požehnania sa udeľujú v Cirkvi tým, ktorí
prijímajú krst a umývajú sa zo svojich hriechov a ktorí potom trpezlivo znášajú (per tolerantia portemus) hriechy
iných. Skutočnosť, že Jakub mal hladkú kožu, bez chlpov,
znamená pre Augustína, ktorý tu závisí od tradície, byť
duchovný, byť bez hriechu. V tradičnej starokresťanskej
exegéze ochlpená koža predstavuje živočíšnosť, telesnú
bytosť, nositeľa hriechov.23 Rebeka a Jakub sa tak stáva-

ter diligunt, adhuc ad uetus testamentum pertinent, nondum ad nouum.
Adhuc in sorte sunt Esau, nondum in benedictione Iacob.“
20. Porov. CAROLA, J.: Augustine of Hippo. The role of the laity in
ecclesial reconciliation, s. 46.
21. s. 4, 13, CCL 41, s. 29–30. Porov. DULAEY, M.: La figure de Jacob dans l’exégèse paléochrétienne (Gn 27–33). In: RechAug 32, s. 90.
Ambróz tiež ponúka spirituálnu interpretáciu jedla, ktoré Jakub pripravil svojmu otcovi Izákovi. Toto jedlo, ktoré predkladá otcovi, sú dobré skutky: „Accedimus ergo ad Patrem, offerimus illi epulas mitiores,
patientiae cibos, misericordiae lenitatem, suauitatem intellectus.“ (AMBRÓZ: Expositio psalmi 118, 13, 15, CSEL 62, s. 291.)
22. s. 4, 23, CCL 41, s. 37.
23. Porov. DULAEY, M.: La figure de Jacob dans l’exégèse paléochrétienne (Gn 27–33). In: RechAug, 32, s. 93. Napríklad podľa Origena
Ezau bol celý drsný, zlostný a takpovediac pokrytý špinavosťou hriechu a zla: „...ille ‚totus hirsutus‘ et horridus et, ut ita dicam, peccati et
nequitiae squalore circumdatus...“ (ORIGENES: Homélies sur la Genèse 12, 4, SC 7b, s. 300–301.)
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jú obrazmi zmiešanej Cirkvi; každý biblický obraz zdôrazňuje určitý aspekt v Augustínovej ekleziológii. Vo svojej teológii vychádza z toho, že ak sväté Písma hovoria o
Kristovi a ohlasujú ho a ak je Cirkev Kristovým telom, tak
sväté Písma musia hovoriť tiež o nej.24
Postavami Jakuba a Ezaua Augustín poukazuje na to, že
Cirkev je utvorená z dvoch typov kresťanov, a síce dobrých a zlých. Dobrý kresťan je zobrazený v postave Jakuba a zlý je predstavený v postave Ezaua. A pretože Rebeka je ich matkou, tak podľa Augustína oba typy kresťanov
patria do Cirkvi.25 Rozdiel medzi oboma bratmi, z ktorých jeden má hladkú kožu a druhý je zarastený, naznačuje v tejto symbolickej exegéze rozdiel, ktorý je v Cirkvi
medzi dobrými a zlými kresťanmi.
Ako Jakub nesie hriechy iných
Augustínova argumentácia, ktorá je namierená proti donatistom a pomocou ktorej sa zastáva práva hriešnika zotrvávať v Cirkvi, spočíva na skutočnosti, že ak chce Jakub
dostať požehnanie, musí nosiť kožu kozliat, lebo s jeho
hladkou kožou by nikdy od Izáka požehnanie nedostal.
Podľa tohto obrazu Jakub pripomína Krista, ktorý tiež
niesol hriechy sveta, bez toho, že by sám bol hriešny. Podľa Augustína musí Cirkev nasledovať tento príklad. Ak
chce dostať požehnanie, musí nevyhnutne trpezlivo znášať hriechy iných (cum tolerantia), avšak bez toho, že by
sa stali jej vlastnými hriechmi:
„[Jakub] znáša hriechy iných a znáša ich trpezlivo, hoci
nie sú jeho vlastné. Toto znamená mať kožu kozľaťa, to
jest trpezlivo znášať cudzie hriechy a vyhýbať sa vlastným hriechom. Tak všetci, ktorí pre jednotu Cirkvi znášajú hriechy iných, napodobňujú Jakuba.“26
Odkaz poslaný donatistom je tu veľmi silný: oddeliť
sa od hriešnikov, vylúčiť ich z Cirkvi znamená zbaviť sa
kože kozliat, avšak takto je nemožné dostať požehnanie.
Na zdôraznenie tejto hlavnej myšlienky Augustín spája Jakubovo správanie s Kristovým. Donatisti vylučujúc
hriešnikov neodmietajú len napodobňovať Jakubovo správanie, ale navyše odmietajú napodobňovať Ježiša Krista,
24. ep. 105,14, CSEL 34, 2, s. 60: „In scripturis didicimus Christum,
in scripturis didicimus Ecclesiam.“
25. s. 4, 14, CCL 41, s. 31; s. 361, 16, PL 39,1608: „Portauit peccata
nostra, non illis inhaerens, sed ea sustinens: sicut Iacob portauit pelles
haedorum, ut pilosus patri benedicenti uideretur. Esau malus pilos proprios habebat, Iacob autem bonus alienos portabat.“ Porov. RAMOS, P.
R.: Ecclesia Mater en san Agustin : Teologia de la imagen en los escritos antidonatistas, s. 178–179.
26. s. 4, 16, CCL 41, s. 32: „Portat aliena peccata, et portat cum tolerantia quamuis aliena. Hoc est enim habere pelles haedinas, id est, patienter aliena portat, non haeret suis. Sic omnes qui pro unitate Ecclesiae
tolerant aliena peccata Iacob imitantur“; s. 4, 19, CCL 41, s. 34: „Ad istum benedictio non perueniret, nisi portaret peccata, quae ipse iam non
faciebat.“
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ktorý, hoci sám nespáchal hriech, predsa niesol hriechy
iných.27
Dobrý kresťan nesie a trpezlivo znáša hriechy iných.28
Želá si, aby bolo napravené všetko zlé v Cirkvi; pre Augustína je nemysliteľné, že by sme ostali chladnými,
skleslými a že by sme sa nestarali o hriechy druhých.29
Ak to kresťan nemôže napraviť, musí to znášať s trpezlivosťou, stonať a trpieť pre jednotu Cirkvi (pro unitate
ecclesiae), pre jednotu Krista, alebo pre pokoj Krista (pro
pace Christi)30, ale nikdy nie pre jednotu Donátovej strany (pars Donati – donatisti boli nazvaní podľa jedného
z vedúcich predstaviteľov svojej strany), nezabúda dodať
Augustín.
„Niesť hriechy druhých“ je pokladané za spásonosný
čin Krista a Augustín aplikuje najprv tento aspekt kristológie na Cirkev, Kristovo telo. A keďže kresťan je členom
tejto Cirkvi, musí niesť hriechy iných, ako to robil Kristus.
Cirkevný život kresťana je založený na nevyhnutnosti trpezlivo niesť a znášať hriechy ostatných členov cirkevného tela Krista. Kristus to neodmietol robiť; ak to donatisti
odmietajú konať, sami sa oddeľujú od spásonosného správania Krista a jeho cirkevného tela.
Iný, hlbší obraz sa nám ponúka so symbolickým vysvetlením podoby kozľaťa alebo malého capa (haedus). Cap
je obraz hriešnikov, a to Augustínovi pripomína verš Mt
25,33, ktorý hovorí o poslednom súde, kde budú capy postavené naľavo a ovce napravo. Fakt, že Cirkev je znázorňovaná capmi, mu pripomína ďalší verš z Mt 9,13 („Neprišiel som volať spravodlivých, ale hriešnikov“). Kristus
volá a zhromažďuje vo svojom cirkevnom tele výlučne hriešnikov. Volá ich, aby nezostali hriešnikmi: „Volá
teda kozľatá, ale nie preto, aby zostali kozľatami do konca.“31 Cirkev sa nemôže pokladať za spoločenstvo spravodlivých, ale iba za hriešnikov, ktorí sa obrátia. Posla-

27. s. 4, 16, CCL 41, s. 32: „Quia et ipse Iacob in Christo est, siquidem Christus in semine Abraham. Dictum est enim: »In semine tuo
benedicentur omnes gentes.« Dominus ergo noster Iesus Christus, qui
nullum peccatum fecit, portauit aliena peccata. Et dedignatur portare
aliena peccata, cui peccata dimissa sunt? Si ad ergo Iacob transit ad
Christum, portat aliena peccata, id est, haedinas pelles.“
28. Io. eu. tr. 6, 8, CCL 36, s. 57: „...sic et cum baptizat malus ex aliqua uel ignorantia Ecclesiae, uel tolerantia [aut enim ignorantur mali,
aut tolerantur, toleratur palea quosque in ultimo uentiletur area], illud
quod datum est unum est...“
29. Io. eu. tr. 10, 9, CCL 36, s. 106: „Fac quidquid potes, pro persona quam portas; et perficis: »zelus domus tuae comedit me«. Si autem
fueris frigidus, marcidus, ad te solum spectans, et quasi tibi sufficiens,
et dicens in eo de tuo: Quid mihi est curare aliena peccata? Sufficit mihi
anima mea; ipsam integram seruem Deo: eia, non tibi uenit in mentem
seruus ille qui abscondit talentum, et noluit erogare? Numquid enim accusatus est quia perdidit, et non quia sine lucro seruauit?“
30. Napríklad: c. ep. Parm. 2,11, CSEL 51, s. 57; c. ep. Parm. 3,29,
CSEL 51, s. 137.
31. s. 4, 19, CCL 41, s. 34: „Vocat ergo haedos, sed ut non perseuerent
haedi.“
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ním Kristovho tela je zhromaždiť hriešnikov, aby už viac
neboli hriešnikmi.32
Augustín musel vysvetliť, akým spôsobom musíme
niesť hriechy druhých. Aby nedošlo k nedorozumeniam,
jasne zdôrazňuje, že niesť, alebo znášať hriechy druhých
v nijakom prípade neznamená mlčať tvárou v tvár vinníkom. Trpezlivo musíme znášať hriešnika nie tým, že budeme dávať najavo, že sa nám páči jeho hriech, ale skôr
tým, že si budeme želať odstrániť hriech kvôli nemu.
Hriešnik má byť milovaný nie ako hriešnik, ale ako človek; má byť skôr pokladaný za chorého: máme ho radi,
teda bojujeme proti jeho chorobe.33 Hriešnik však, aj keď
je znášaný, musí byť konfrontovaný so svojím skutočným
stavom. Máme mu povedať pravdu, ale musí byť znášaný, až kým sa nenapraví.34 Člen Kristovho tela, ktorým je
Cirkev, si teda musí želať obrátenie hriešnika. Podľa Augustína podpora hriešnika nepripúšťa vnútrocirkevný laxizmus. Cirkev musí byť verná svojmu kristologickému
povolaniu: zhromažďuje hriešnikov, aby sa obrátili a napredovali vo svätosti. Očakávajúc a túžiac po tomto momente ich podporuje, ale nemôže ostať nemá.
V enarratio in psalmum 128 Augustín naplno rozvíja tento cirkevný motív.35 Slová 128. žalmu prisudzuje
Cirkvi. Jej patria všetci svätí všetkých časov; a teraz vyslovuje verš 2a a sťažuje si, že je napádaná od mladosti
(„Často dorážali do mňa od mojej mladosti“) tými, ktorých trpezlivo nesie (portat) a znáša (tolerat)36 až do konca, a ktorí neprijímajú Božie slovo.37 S pomocou tejto exegézy Augustín vysvetľuje, že škandály nemôžu zničiť Cirkev. Verš 2b-3 podáva vysvetlenie týchto útokov („ale nič
nezmohli proti mne: po mojom chrbte orali oráči“): Cirkev odmieta vo svojich dobrých členoch súhlasiť so zlom.38 Verní laici nemôžu odôvodniť svoje zlé správanie pod
32. s. 4, 19, CCL 41, s. 34: „Occidit enim illos Iacob et praeparauit
inde epulas patri suo, id est, ad intellegentiam spiritalem, quae in illa
benedictione habebat intellegi, quamuis figurabatur in filio maiore. Ad
hoc occisi sunt haedi, et manducati sunt, et traiecti in corpus unum.
Sic occiduntur peccata in peccatoribus, et transeunt interfecti in corpus
unum Ecclesiae, cuius Ecclesiae figuram gerebat Petrus, quando ei dictum est: ‚macta et manduca‘.“
33. s. 4, 20, CCL 41, s. 34–35: „Intellegat itaque Sanctitas uestra quomodo sint portanda peccata. Sunt enim qui portare sibi uidentur peccata, et tacent peccatoribus. Iam ista simulatio detestanda est. Porta peccatorem, non ut ames peccatum in illo, sed ut persequaris peccatum
propter illum. Dilige peccatorem, non in quantum peccator est, sed in
quantum homo est. Quomodo si diligis aegrum, persequeris febrem;
nam si parcis febri, non diligis aegrum.“
34. s. 4, 20, CCL 41, s. 35: „Noli mendaciter: aperta ueritate dic quod
uerum est, sed donec corrigatur, portetur.“
35. L’enarratio in psalmum 128 bola podľa Perlera kázaná medzi
rokmi 406 a 407 (Perler, O.: Les voyages de saint Augustin, s. 264).
36. en. ps. 128, 2, CCL 40, s. 1882.
37. en. ps. 128, 1, CCL 40, s. 1881: „Nam quia multi mali sunt et iniqui quos portat Ecclesia usque in finem, manifestum est; et hi sunt
quibus uerbum Dei superfluum est (...) qui uerbum Dei contemnunt...“
38. en. ps. 128, 4, CCL 40, s. 1883: „Quid est »non potuerunt mihi?«
Non illis consensi ad malum. Omnis enim malus ideo persequitur bo-
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zámienkou, že v Cirkvi sú zlí klerici.39 Potom vysvetľuje,
ako treba znášať zlých v Cirkvi. Tí chcú často súhlas so
zlom, ktorého sa dopúšťajú; ak ho nedostanú, vyžadujú,
aby sme ich nechali robiť ho, aby sme ich znášali (tolerate nos). Skutočná tolerantia, vysvetľuje Augustín, spočíva
v tom, že trpezlivo znášame zlého veriaceho až do konca,
ako to potvrdzuje biblická parafráza z Lk 8,15 („ut fructum afferam cum tolerantia“) a dúfajúc v jeho obrátenie.40
Ku kresťanskému povolaniu veriaceho laika patrí trpezlivo znášať hriešnikov v Cirkvi bez toho, že by sme schvaľovali ich hriešne konanie, a dúfajúc v ich obrátenie. To
potvrdzuje analýza homílie 4, kde Jakub s trpezlivosťou
nesie (portat cum tolernatia) kožu kozliat bez toho, že by
mu tá koža patrila. Augustín spresňuje a opakuje, že spravodlivý má karhať hriešnika, ale zároveň má milosrdne
znášať jeho hriechy, lebo to značí zabiť kozľatá a potom
sa zahaliť ich kožami. Ak trpezlivo nesie hriechy druhých,
spravodlivý si zaslúži byť požehnaný, lebo láska znáša
všetko.41 Cirkev bola založená, aby prijímala hriešnikov a
odstraňovala ich hriechy. Obrátenie zlého veriaceho značí
v Augustínovom ekleziologickom jazyku zmenu jeho cirkevného stavu. Vysvetlenie cirkevného poslania kresťana,
predložené v obraze o Jakubovi, si vyžaduje vysvetlenie
druhého obrazu o Ezauovi. Augustín porovnáva obidve
osoby pomocou požehnania, ktoré im bolo udelené.
Ekleziologické vysvetlenie požehnania Jakubovi
a Ezauovi
Vysvetlenie požehnania, ktoré dostal Ezau, umožňuje Augustínovi zanalyzovať ekleziologický rozdiel medzi duchovnými a telesnými, medzi tými, ktorí znášajú
hriechy druhých, a tými, ktorí nosia tie svoje.42 Jakub je
najskôr predstavovaný v úlohe toho, kto nahrádza Ezaua,
keď pri narodení držal pätu svojho brata. Augustín z toho
vyvodzuje, že duchovní ľudia nahrádzajú telesných ľudí
v Cirkvi.43 Poslanie duchovných v Cirkvi je prirovnávané
k dobrej vôni nivy z Gn 27,27 („Vôňa môjho syna je ako
vôňa nivy, ktorú požehnal Pán“), doplnené 2 Kor 2,14.16
(„Sme Kristovou ľúbeznou vôňou. Jedným vôňou smrti
na smrť, druhým vôňou života na život. Ale kto je na to

num, quia non illi consentit bonus ad malum.“
39. en. ps. 128, 6, CCL 40, s. 1884.
40. en. ps. 128, 7, CCL 40, s. 1885: „Non te corrigo, tolero te: aut
forte, cum tolero te, corrigis te. Si non te corrigis usque in finem, tolero
te usque in finem; et usque in finem super dorsum meum eris, usque ad
tempus“; en. ps. 128, 8, CCL 40, s. 1886: „Fecerunt quod tolerem, et non
fecerunt cui consentirem.“
41. s. 4, 20, CCL 41, s. 35.
42. s. 4, 27, CCL 41, s. 40.
43. s. 4, 28, CCL 41, s. 40: „Tunc enim dictus est supplantator, quando manu fratris sui nascentis pedem tenuit : tunc supplantator est dictus. Supplantatio autem carnalium, uita spiritalium est. Omnes enim
carnales, cum in Ecclesia inuident spiritalibus, supplantantur, et fiunt
peiores.“
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súci?“) To Augustínovi umožňuje vysvetliť, že dobrá vôňa
– dobrý život – prebúdza túžbu u zlých; takže preto dobrý
život, dobrá vôňa sa stávajú vôňou smrti pre zlých kresťanov.44 A keď je rozdiel stanovený, Augustín potom vysvetľuje, čo majú Jakub a Ezau spoločné. Najprv zdôrazňuje,
že požehnanie udelené Ezauovi je skutočné požehnanie, aj
keď je získané nátlakom z jeho strany: „Ďaleko od žírnej
pôdy bude tvoje bydlisko a ďaleko od nebeskej rosy zhora.“ (Gn 27,39) Jakubovi bolo udelené podobné požehnanie: „žírnosť zeme a nebeská rosa“ (Gn 27,28). Z obrazu
žírnosti zeme a nebeskej rosy biskup vyvodzuje ekleziologické dôsledky. Nebeská rosa je obraz svätých Písem a
žírnosť zeme je obraz viditeľných sviatostí; dobrí a zlí ich
majú spoločné v Cirkvi.45
V tomto výklade Cirkev predstavuje miesto, kde Boh
ponúka spásu skrze počúvanie svätých Písem a skrze
účasť na sviatostiach. Avšak donatisti odmietali, aby sa zlí
zúčastňovali na sviatostiach s dobrými pod zámienkou, že
kontakt so zlými ich pošpiní. Radšej sa odlúčili od Cirkvi,
ako by sa dali poškvrniť kontaktom s hriešnikom. Ekleziologický výklad požehnaní umožňuje zdôrazniť, že veriaci má ostať v Cirkvi aj v situácii, keď sa stretá so zlými,
lebo v nej sa dávajú sviatosti, ktoré prinášajú a poskytujú
spásu.46 Zároveň toto spojenie vo sviatostiach nevylučuje
osobnú zodpovednosť každého kresťana; nie je to telesný
kontakt, ktorý pošpiňuje, ale súhlas ku hriechu.47 Katolícka Cirkev nesie hriešnikov a očakáva koniec časov, keď
príde Kristus ako ten, ktorý má v ruke vejačku a vyčistí
svoje humno (Mt 3,12).48
Prostredníctvom záveru dvoch požehnaní, Jakubovho („národy ti budú slúžiť, všetci tvoji bratia ti budú služiť, a kto bude teba žehnať, nech je požehnaný, a kto bude
teba preklínať, nech je prekliaty“, Gn 17,29) a Ezauovho
(„zo svojho meča budeš žiť, slúžiť však budeš svojmu bratovi“, Gn 27,40) môže Augustín povedať, že v Cirkvi zlí
slúžia dobrým takým spôsobom, že dobrí ich znášajú a
toto praktizovanie trpezlivosti spôsobuje ich duchovné
44. s. 4, 28, CCL 41, s. 40–41. Pokiaľ je nám známe, najúplnejšie
vysvetlenie výrazu „odor Christi“ sa nachádza v Io. tr. eu. 50, 7–10,
CCL 36, s. 435–437.
45. s. 4, 31, CCL 41, s. 42: „Haec omnia communia habent in Ecclesia et boni et mali. Nam et ipsi habent et participant sacramentis, et –
quod norunt fideles – a tritico et uino. Et habent de rore caeli, quia super
omnes descendit sermo Dei de caelo.“
46. Cresc. 1,34, CSEL 52, s. 354: „...sed ut eum qui iam apud uos erat,
utiliter habeatis. (...) sed in qua sola unus baptismus salubriter habetur.“
47. s. 4, 31, CCL 41, s. 42: „Videat quisque qualem radicem habeat;
uideat quisque quo trahat pluuiam bonam. Si eam trahit ut generet spinas, numquid ideo pluuia dei accusanda est?“
48. s. 4, 32, CCL 41, s. 43: „Omnis spiritalis uidet quia Ecclesia per
totum orbem terrarum est una, uera, catholica. Et nihil sibi arrogat, et
tolerat peccata hominum, quos non potest purgare de area dominica,
antequam ueniat ille ultimus uentilator, qui falli non potest, ut purget
aream suam et frumentum mittat in horreum, paleas autem det ad comburendum. Quia ipse habet excludere paleam et segregare a frumento, et
praeparare horreum tritico, paleis ignem. Itaque quia nouit, tolerat peccatores in fine separandos.“
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napredovanie.49 Neprítomnosť trpezlivosti je znamením,
že chýba láska; lebo „láska všetko znáša, všetko vydrží“
(1 Kor 13,7). Keďže láska je závažie (pondus), ktoré vytvára pripútanie kresťana k Cirkvi, ak láska chýba, človek
„takmer prirodzene“ opúšťa Cirkev („exclusi sunt foras
pondere suo“50). S týmto argumentom môže teológ z Hipponu robiť istý druh nátlaku na veriacich: znášať s trpezlivosťou znamená ukázať, že máte lásku, že patríte Cirkvi;
obávajte sa chvíle, keď začnete pociťovať, že trpezlivé toleranie vám chýba, lebo v tej chvíli, je to láska samotná,
ktorá vám chýba.
Čo znamená to „závažie“, ktoré vyvoláva vylúčenie
hriešnika z Cirkvi? Zdá sa, že najlepšia odpoveď sa nachádza v prvom z Augustínových komentárov ku Knihe
Genezis (De Genesi aduersus Manicheos), ktorý pochádza z rokov 388 – 390. Augustín prichádza k veršu 3,23 a
zastavuje sa na konci vety („dimissit illum Deus de paradiso“). Vo svojom vysvetlení zdôrazňuje, že Boh nevyhnal
(exclusit) človeka, ale ho nechal ísť (dimisit), čo sa mu zdá
veľmi spravodlivé, aby naznačil, že Adam bol hnaný váhou svojho hriechu na miesto, ktoré mu vyhovovalo. Podľa tejto interpretácie zlý človek, ktorý začal žiť s dobrými,
ale sa nezlepšuje, je hnaný váhou svojich zlých zvykov ďaleko od spoločenstva dobrých ľudí. Tí ho nevyháňajú, ale
nechávajú ho ísť podľa jeho túžob.51 Sermo 4 vymenúva
niekoľko príkladov týchto hriechov, ktoré môžu vyvolať
odchod z Cirkvi, napríklad hľadanie vlastnej slávy, pôct,
výhod súčasného sveta: tí, ktorí hľadajú všetko toto, pripomína Augustín, žijú, ako keby boli mimo Cirkvi, a „ak
nakoniec Cirkev robí niečo proti nim, ach, ako ľahko sa
odtrhnú od Cirkvi“.52
Ani v takej situácii Augustín nezabúda zdôrazniť existenciu slobodnej vôle u Ezaua a jeho potomkov, ktorí vždy
garantujú možnosť neskoršieho obrátenia a návrat k jednote s Jakubom. Jeho možná sloboda je znázornená požehnaním, ktoré je mu nakoniec udelené.53 Na konci kázne biskup varuje veriacich pred pokušeniami diabla, ktorý
49. s. 4, 32, CCL 41, s. 43.
50. s. 4, 33, CCL 41, s. 44.
51. Gn. adu. Man. 2,34, CSEL 91, s. 157: „‘Et tunc ne porrigeret
Adam manum suam ad arborem uitae, et uiueret in aeternum, dimisit
illum Deus de paradiso‘. Bene dictum est, dimisit, non, exclusit; ut ipso
peccatorum suorum pondere tamquam in locum sibi congruum uideretur urgeri. Quod patitur plerumque malus homo cum inter bonos uiuere
coeperit, si se in melius commutare noluerit: ex illa bonorum congregatione, pondere malae suae consuetudinis pellitur; et illi eum non excludunt reluctantem, sed dimittunt cupientem.“
52. s. 4, 34, CCL 41, s. 45: „Sic et illi qui non recesserunt ab Ecclesia, et tales sunt, quales si foris essent. Qui enim amant honores suos in
Ecclesia, omnino tales sunt qui amant in Ecclesia commoda sua saecularia. Et ipsi palea sunt. (...) Denique quando contra illos aliquid egerit
Ecclesia, quomodo facile se praecidunt!“
53. s. 4, 30, CCL 41, s. 41: „Quid est: »erit autem, cum deposueris et
solueris iugum de collo tuo«? Liberum tibi est, si uolueris, conuerti; non
quasi duo eritis, sed unus Iacob. Omnes enim qui conuertuntur ab Esau,
ad Iacob pertinent“; s. 4, 35, CCL 41, s. 45: „Sed ne de te desperes, quia
potes te corrigere.“
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tým, že si pomáha zlými, chce, aby sa dobrí dali pokaziť.
Je to napríklad prípad chorého kresťana, ktorý by mohol
byť pokúšaný radiť sa s astrológmi. Má nasledovať príklad mučeníkov a skôr uprednostniť smrť, ako sa uchýliť
k podobným prostriedkom.54
Používanie cirkevnej disciplíny voči zlým sa niekedy
prejavuje ako neúčinné. Augustiniánska ekleziológia vyžaduje ich podporu, lebo nevyhnutnosť zachovať pokoj je
dôležitá a pripúšťame aj, aby sa zúčastňovali na sviatostiach:
„Vari to nie je tak aj v Cirkvi v prípade zlých ľudí, ktorí
úmyselne robia nepokoje v Cirkvi, a ona ich toleruje z dôvodu nevyhnutnosti samého pokoja, pričom sa im dovoľuje, aby mali spoločné sviatosti? A niekedy sa vie, že sú
zlí, pričom nemôžu byť porazení. Je nemožné ich prinútiť
k náprave alebo ich zosadiť, vylúčiť, exkomunikovať. Ak
niekto na tom nástojí, môže vniesť neporiadok do Cirkvi.
Ako by ten, kto spravuje Cirkev, bol nútený povedať: „Tu
máš zo žírnosti zeme a z rosy neba, uži si tajomstiev, no
ješ si odsúdenie a piješ súd: »kto je a pije nehodne, je a pije
si odsúdenie«.“55
Záver
Poukázali sme na alegorický a typologický výklad starozákonného textu, prostredníctvom ktorého chcel Augustín vysvetliť základné ekleziologické pohľady, najmä
nutnosť trpezlivého znášania hriešnika v Cirkvi. Uplatňovanie cirkevnej disciplíny by podľa Augustína nemalo
vniesť do Cirkvi rozkol, v takom prípade hipponský teológ uprednostňoval trpezlivé tolerovanie hriešnika, s nádejou na zmenu správania. Spoločná účasť na sviatostiach
v Cirkvi, na počúvaní Božieho slova neprináša rituálne
poškvrnenie dobrému veriacemu. Augustínovým teologickým posolstvom je, že požehnanie, ktoré Boh udeľuje
Cirkvi, sa dáva za podmienky nevylučovania hriešnikov
z Cirkvi. Samozrejme, Augustín poznal a aplikoval aj cirkevnú disciplínu a jej krajnú formu – exkomunikáciu, bol
však vnútorne presvedčený o tom, že táto krajná forma
cirkevnej disciplíny by sa nemala stať bežnou praxou v zámere vytvárať „čistú“ Cirkev.

54. s. 4, 36, CCL 41, s. 46–47.
55. s. 4, 35, CCL 41, s. 46 (citujúc Gn 27,39 a 1 Kor 11,29): „Nonne fit
modo in Ecclesia malis hominibus qui uolunt perturbare Ecclesiam ut
tolerentur ad necessitatem ipsius pacis, ut admittantur, ut habeant sacramenta communia? Et aliquando scitur quia mali sunt, et conuinci forte
non possunt. Vt emendentur et degradentur, ut excludantur, ut excommunicentur, non possunt conuinci. Si institerit aliquis, aliquando itur in
disruptiones Ecclesiae. Cogitur gubernator Ecclesiae tamquam dicere:
»ecce ab ubertate terrae erit tibi et a rore caeli«; utere sacramentis; tibi
manducas iudicium, tibi bibis iudicium: »qui enim manducat et bibit indigne, iudicium sibi manducat et bibit«.“
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Postoj veriaceho človeka
v situáciách, keď sa dobro
a zlo prelínajú
Príspevok je zamyslením sa nad situáciou mnohých
dnešných kresťanov, ktorí sa usilujú úprimne žiť Kristovo evanjelium v prostredí, ktoré nielenže je nevšímavé
voči kresťanským hodnotám, ale veľakrát požaduje taký
prístup, ktorý je s nimi v rozpore. Veriaci sa neraz ocitnú v situáciách, v ktorých musia urobiť rozhodnutie, pričom deliaca čiara medzi morálnym dobrom a zlom je veľmi tenká. Mojím úmyslom nie je podať detailný postup pri
morálnom rozhodovaní, ale skôr načrtnúť niektoré jeho
dôležité momenty, ktoré sa vynárajú vo vzťahu k javom v
súčasnej spoločnosti.
Situačná morálka
Chcem začať charakteristikou situačnej morálky, pretože dnešné časy môžeme skutočne označiť, že sú dobou situačnej morálky. Všetko je diskutabilné a relatívne, všetko závisí od momentálnej situácie a okolností. Odmieta sa
akákoľvek záväzná norma, ktorá by mala stálu platnosť.
Zároveň chcem ukázať, že princípy, ktoré sú pre situačnú
morálku typické, prenikli neraz aj do postojov veriacich,
ktorí nimi odôvodňujú svoje morálne konanie.
Koncom 40. a začiatkom 50. rokov sa najskôr v protestantskom a neskôr aj v katolíckom prostredí objavila teória, ktorá vychádzala z týchto predpokladov: Každá situácia človeka je jedinečná a neopakovateľná. Urobiť
správne morálne rozhodnutie je možné len vtedy, keď človek zohľadní všetky aktuálne prebiehajúce okolnosti, za
ktorých sa dané rozhodnutie uskutočňuje. Táto teória dostala pomenovanie „situačná morálka“, lebo každé morálne rozhodnutie treba posudzovať na základe tej prebiehajúcej situácie, v ktorej sa nachádza daný človek. Hlavným
predstaviteľom situačnej teórie bol Joseph Fletcher (19051991). Vychádzal z biblického výroku, ktorým Ježiš odpovedal na otázku, ktoré prikázanie je najväčšie. Je to láska k Bohu a k blížnemu. Snahou situačnej morálky bolo
ísť strednou cestou a vyhnúť sa dvom extrémom. Prvým
extrémom bol legalizmus, ktorý kladie dôraz na bezpodmienečné dodržiavanie zákona bez ohľadu na situáciu človeka. Fletcher ho videl v postoji židovských skupín farizejov, saducejov a zákonníkov, ktorí vyžadovali striktné
dodržiavanie predpisov Mojžišovho zákona. Druhým extrémom, ktorému sa snažil vyhnúť, bol „antinomianizmus“ (z gréckeho nómos = zákon). Ten zastával názor, že
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keďže Ježišovo evanjelium prinieslo Božiu milosť, tak
morálne zákony človeka už nezaväzujú, lebo viera je to jediné, čo je potrebné pre spásu.
Situačná morálka svoje princípy opiera o príklady zo života Ježiša Krista: Ženu pristihnutú pri cudzoložstve zákon prikazoval ukameňovať. Ježiš tomu svojím postojom
zabránil. Ježiš porušoval príkaz o sobote a poukázal na
ducha tohto príkazu: „Sobota bola ustanovená pre človeka a nie človek pre sobotu.“ (Mk 2,27)
Situačná morálka sa taktiež opiera aj o učenie apoštola Pavla, ktorý v Liste Rimanom píše: „Láska nerobí zle
blížnemu; teda naplnením zákona je láska.“ (Rim 13,10)
V praxi to znamenalo, že každý predpis a zákon je len vtedy skutočne užitočný, keď jeho výsledkom je väčšia láska
k blížnemu. Keď teda človek je presvedčený, že v konkrétnej situácii koná s najlepším svedomím, jeho skutky sú
dobré. Je známych niekoľko príkladov, ktoré zástancovia
situačnej morálky používali, aby dokázali, že ich „stredná
cesta“ je najlepším riešením pre kresťana, ako sa má správať. Teraz uvediem príbeh ktorý sa najčastejšie uvádza
ako príklad situačnej morálky, tzn. morálneho rozhodnutia v konkrétnej danej neopakovateľnej situácii.
Po skončení druhej svetovej vojny bola na Ukrajine vo
vojenskom tábore zadržiavaná ako vojenská zajatkyňa
pani Bergmeierová, manželka a matka, ktorá mala svojho
manžela a deti v Nemecku. Jediným dôvodom na jej prepustenie a návrat do vlasti by bolo, keby bola tehotná. Po
zvážení možností požiadala jedného z ukrajinských strážnikov, aby ju oplodnil. Skutočne potom bola prepustená
z tábora a vrátila sa do Nemecka. Jej manžel ju prijal aj
keď sa priznala, ako sa dostala na slobodu. Porodila dieťa
a dala ho pokrstiť.
Použijem iný príklad, ktorý je vymyslený. V lietadle
letí mladá krásna žena, ktorá pracuje pre tajné služby rodnej krajiny ako tajný agent. Je vyslaná na misiu, na ktorej
bude mať sexuálny pomer s teroristom. Týmto spôsobom
získa od neho dôležité informácie a zachráni milióny nevinných ľudí.
V súčasnej dobe mnohé im podobné príklady sú prezentované ako hrdinstvo a zodpovedné rozhodnutie človeka
v danej konkrétnej chvíli. Uvedené príbehy boli extrém-
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nymi príkladmi. To však neznamená, že kresťan sa nedostane do situácie, v ktorej jeho svedomie je postavené
pred vážne morálne rozhodnutie. Príkladom sú praktické
podnety z každodenného života a práce, s ktorými sa veriaci obráti na kňaza, napr. je morálne, aby v oblastiach,
kde je veľká nezamestnanosť, človek pracoval načierno?
Je morálne vyrábať z donútenia nekvalitné výrobky, keď
v opačnom prípade budeme prepustení z práce a zostaneme bez obživy? Je morálne pracovať v prostredí plnom
vulgarizmov, ktoré ohrozujú vieru alebo zostať bez práce?
Je správne, že ako veriaci nechceme a nemôže ísť cestou
legalizmu, tzn. bezduchého zachovávania litery zákona.
Ale nemôžeme ísť ani cestou antinomianizmu, v ktorom
by sme odmietali akékoľvek normy morálneho správania.
Aký postoj má teda zaujať kresťan zoči-voči tejto realite života? Často z úst kresťanov počujeme súhlasný postoj, že láska je najvyššou normou správania, že láska je
viac ako prikázanie. Nie je teda situačná morálka predsa
len riešením, ktoré by upokojilo ľudské svedomie? Podľa
akých kritérií sa má veriaci riadiť, keď prijíma morálne
rozhodnutia?
Dôvody pre odmietnutie situačnej morálky
Postoj Katolíckej cirkvi k tvrdeniam zástancov situačnej morálky je odmietavý. Na prvé počutie princíp lásky,
ako najvyššej normy pri morálnom rozhodovaní človeka, sa zdá byť mimoriadne atraktívny. Zaznieva dokonca
v ústach samotného Krista: „Milovať budeš blížneho ako
seba samého!“ (Mt 22,39) Dochádza tu však k evidentnej zámene pochopenia slova „láska“. Pre každého kresťana láska zostane prvým kritériom v prístupe k blížnemu.
Ide o ničím nepodmienenú, obetavú a čistú lásku, ktorú
vyjadrujeme gréckym termínom agapé a ktorú Pavol tak
nádherne opísal vo svojom hymne na lásku v Prvom liste
Korinťanom. Ale pozor, láska je prvou v prístupe k blížnemu, ale nie jediným kritériom pri rozhodovaní, ako sa
zachovať v situácii, kde sa vyžaduje náš postoj. Toto je
najslabší bod všetkých, ktorí hovoria, že pre kresťana je
predsa najdôležitejšia láska.
Ďalším slabým bodom je relativizmus situačnej morálky, ktorý hovorí: «Nejestvuje absolútne dobro a zlo, ale
všetko záleží od situácie. To, čo môže byť morálne v jednej situácii, v druhej situácii sa môže stať nemorálnym.»
V praxi by to znamenalo, že ak svedomie požaduje niečo,
čo je proti láske, také svedomie sa nesmie počúvať. Podľa
Katolíckej cirkvi princípy morálnosti sú ukotvené v ľudskej prirodzenosti, neviažu sa na nejaké miesto a čas, ale
sú vždy a všade platné. Opäť aj v tomto je pre nás veľké
pokušenie, že pristúpime k morálnym zásadám individuálne, tzn. všeobecne sú platné, ale moja konkrétna situácia
si vyžaduje práve teraz iné riešenie, resp. dožadujem sa
akejsi výnimky pre môj prípad.
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Niektoré veci sú samé o sebe zlé a ďalšie veci sú samé
o sebe dobré. Nestali sa dobrými alebo zlými na základe nášho morálneho rozhodnutia. Krádež je vždy morálne
zlá, cudzoložstvo je vždy morálne zlé, klamstvo je vždy
morálne zlé. Preto mať dobrý úmysel vôbec nestačí na to,
aby sme tým odôvodnili naše morálne rozhodnutia.
Príbeh manželky a matky z ukrajinského tábora, ktorý
som spomenul, má svoje jasné riešenie. Od ženy sa očakávalo, že zostane vytrvalá vo svojej láske k manželovi a rodine a nepodľahne nátlaku. Láska, ktorá porušuje predpisy morálky predsa nie je láskou.
Ďalším nebezpečenstvom situačnej morálky je jej subjektívnosť v morálnom rozhodovaní. Ak totiž robíme rozhodnutia uprostred nejakej aktuálnej situácie, hrozí, že neposúdime všetky možné okolnosti alebo neurčíme správne
dôsledky nášho konania. Reálne hrozí nebezpečenstvo, že
to, čo sa na prvý pohľad zdá v danej chvíli správne riešenie, môže mať úplne negatívne dôsledky. Rovnako ďalším
nebezpečenstvom situačnej morálky je hroziaci individualizmus. V každom z nás je totiž aj veľa sebectva. Musíme
sa veľmi starostlivo pýtať samých seba, či pri morálnych
rozhodovaniach nás skutočne vedie obetavá, čistá a ničím
nepodmienená láska - agápe alebo je to iba pohodlnejšie
riešenie.
Považoval som za dôležité priblížiť tieto námietky, pretože sa stretávame neraz v kolektívoch s postojmi ľudí,
ktorí pre ospravedlnenie svojho morálneho správania používajú argumenty situačnej morálky.
Morálny kompas v neistých situáciách
V situáciách, v ktorých ide očividne o nemorálne skutky, netreba nejako osobitne vysvetľovať, aký má byť postoj kresťana. Vražda, lúpež, krádež, klamstvo, znásilnenie, potrat, eutanázia a pod. sú jasným zlom samým
v sebe. Kresťan nikdy s nimi nesmie súhlasiť ani sa na
nich priamo podieľať. Teraz sa však chcem zamerať na
otázku, ako má kresťan postupovať pri skutkoch, ktorých
morálna hodnota už nie je taká jasná. Prítomnosť a pôsobenie zla vo svete dobre vystihuje Ježišovo podobenstvo
o kúkoli zasiatom medzi pšenicu v Mt 13,24-30. Keď zavlažujeme vodou pšenicu, aby rástla a priniesla úrodu, zavlažujeme zároveň aj burinu, ktorá taktiež bude rásť. Ako
sa rozhodnúť v situáciách, v ktorých už nie sme si úplne
istí, aký postoj Boh od nás presne očakáva? Nepodporím
svojím postojom nielen dobro ale aj zlo? Ponúkam niekoľko kritérií na rozlišovanie.
Sebapoznanie
Urobiť správne rozhodnutie a zaujať správny postoj
znamená mať čo najväčšiu úprimnosť v prvom rade k sebe
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samému. Apoštol Pavol to výstižne vyjadril v Liste Rimanom: „Mocou milosti, ktorú som dostal, hovorím každému z vás, aby si nik nemyslel o sebe viac, ako myslieť treba, ale zmýšľajte triezvo, každý podľa stupňa viery, aký
mu udelil Boh.“ (Rim 12,3) Pre veriaceho (ale pre každého
človeka) je dôležité, aby v každom období svojho života
v pravej pokore a s jasnou mysľou posudzoval svoje schopnosti, túžby, pohnútky, vlastnú povahu, vieru a povolanie. Chcem zdôrazniť Pavlove slová z uvedeného citátu
o potrebe zmýšľať podľa stupňa viery. Niektoré pracovné vzťahy a pracovné prostredia môžu vážne vplývať na
našu vieru a postupne ju ruinovať a to pre odlišný stupeň
sily našej viery. Dochádza tak k erózii viery. Je to často
veľmi dlhý a nebadateľný proces, pri ktorom sa postupne
rozkladá štruktúra a vnútro osobnosti človeka a jeho život viery. Môže sa stať, že tichý a nenásilný hlas Ježiša sa
postupne kvapka po kvapke utopí v disharmónii názorov,
pohľadov, kompromisov a dvojzmyselných rečí na pracovisku. Poznať vlastný stupeň viery je náročná ale potrebná vec. Použijem veľmi jednoduchý príklad. Dvaja ľudia
jedia to isté jedlo, jeden z nich je diabetik, druhý je zdravý. Ak ten, čo je diabetik vie, že mu jedlo vážne poškodí
zdravie a napriek tomu ho je, nesie za to vážne morálne
dôsledky. Ak niektorému veriacemu pracovné prostredie,
v ktorom pôsobí, vážne zasahuje do duchovného života
a napriek tomu nič neurobí, nesie za to vážne následky.
Treba pamätať aj na povinnosti, ktoré vyplývajú z nášho
povolania. Vo vzťahu k výchove syna má matka oveľa
väčšiu zodpovednosť, ako jeho teta. Povolanie zasvätenej
osoby, ktorá sa rozhodla osobitným spôsobom nasledovať
Krista nesie so sebou väčšiu zodpovednosť za svedectvo,
ktoré dáva svojmu okoliu. Vo vzťahu k pravde o sebe samom, prvým krokom je pokora, tzn. pokora prijať pravdu
o sebe a podľa toho aj zaujať postoj.
Prieskum situácie
Aby človek vedel odpovedať na otázku, čo Boh od neho
očakáva, musí kriticky pristúpiť k poznaniu samotnej situácie, v ktorej má urobiť rozhodnutie. Niekto pracuje na
vidieku, iný pracuje v meste. Niekto pracuje v prostredí,
ktoré je naklonené náboženstvu, mnohí však sú zamestnaní vo firmách a v kolektívoch, ktoré sú zamerané proti náboženským hodnotám. Skôr, ako človek podpíše pracovnú
zmluvu, skôr, ako rehoľná komunita vyšle spolubrata/spolusestru do niektorého prostredia, je potrebné urobiť dôsledný prieskum situácie, do ktorej bude postavený. Akú
prácu budem vykonávať? Čo sa bude odo mňa očakávať?
Ak veriaci zistí, že daná pracovná pozícia by znamenala
priamu spoluprácu so zlom, je potrebné žiadať inú pracovnú pozíciu. Môže sa stať, že často aj po dôkladnom preskúmaní situácie, morálne rozhodnutie pre veriaceho človeka nebude naďalej úplne jasné. Skúsenosť nám hovorí,
že v živote sme postavení do takých situácií, keď musíme
urobiť okamžité rozhodnutie, napriek pochybnostiam, či
konáme správne. Nie je možné a ani správne ihneď od-
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mietať úplne všetko, aby sme sa zbavili povinnosti prijať
rozhodnutie. Urobiť dôkladný prieskum ešte nezaručuje
neomylné morálne rozhodnutie, ale pomáha nám priblížiť
sa k tomu, čo Boh od nás očakáva.
Spôsob a okolnosti
V spoločnosti je dnes bežne zaužívaný prístup, podľa
ktorého, ak cieľ je morálne dobrý, potom všetky prostriedky sú dovolené, lebo predsa nás privádzajú k dobrému cieľu. Pri rozhodovaní veriaceho človeka si nestačí všímať
len dobrý cieľ, pre ktorý sa rozhodol, musí brať do úvahy
aj všetky prostriedky, ktoré k tomu cieľu vedú. Som si vedomý, že žijeme vo svete, v ktorom je dobro často pomiešané so zlom. Nie je možné celú energiu vkladať do neustáleho prepočítavania pomeru medzi „väčším dobrom“
a „menším zlom“ pri každom rozhodovaní. Preto ponúkam radu svätého Alfonza Mária de Ligouri: „Nestačí
robiť dobré skutky, treba ich dobre robiť. Aby však naše
skutky boli dobré a dokonalé, musíme ich robiť s jediným
úmyslom - páčiť sa Bohu.“ K dobrému úmyslu a k dobrému cieľu, treba vždy pridať aj dobre vykonanú prácu. Poviem to ešte jednoduchšie: Nejde o to, v zápase vyhrať alebo prehrať, je dôležité hrať podľa pravidiel. Doplním ešte
jedno odporúčanie. Pri zvažovaní, aké zaujať stanovisko,
je dobré začať od konca. Treba sa najskôr pýtať samých
seba, aké dôsledky bude mať moje správanie na druhých.
Niekedy robíme nesprávne rozhodnutie nie preto, žeby
sme boli zlí ľudia, ale že nemyslíme na koniec, nemyslíme
dostatočne dopredu, ale sme krátkodobí.
Potreba spoločenstva
Rozhodnutia, ktoré sa robia v spoločenstve s inými,
sú často zdrojom radosti, pokoja ale niekedy aj frustrácie a sklamania. Ale často niet iného riešenia. Platí to pre
manželstvo a platí to aj pre osoby zasväteného života, ktoré žijú v komunitách. Preto morálne rozhodnutia si nestačí robiť len vo vlastnom svedomí, ale aj v rámci spoločenstva napr. v manželstve, v rodine, v reholi a pod.
Chcem zdôrazniť, že cieľom spoločného posúdenia situácie a spoločného rozhodnutia nie je zachovať jednohlasnosť (jednomyseľnosť), ale cieľom je, aby človek urobil
správne rozhodnutie. V 15. kapitole Skutkov apoštolov sa
uvádza situácia, keď apoštoli a starší Cirkvi v Jeruzaleme
mali posúdiť otázku podmienok, za ktorých môžu aj pohania prijať kresťanskú vieru. Skutky apoštolov uvádzajú, že nie všetci mali rovnaký názor, ale napokon urobili
správne rozhodnutie, ktoré vyjadrili slovami: „Duch Svätý a my sme usúdili.“ (Sk 15,28) Platí to aj pre posúdenie
podmienok na pracovisku alebo posúdenie, aký postoj zaujať k očividnému obťažovaniu alebo narážkam v práci.
Pri hľadaní odpovede sa nedá riadiť autokraticky, tzn. jedna osoba rozhodne aj za ostatných (samozrejme, mám na
mysli rozhodovanie dospelých ľudí). Nedá sa, však postu-
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povať ani demokraticky, tzn. akousi väčšinovou formou
hlasovania (takto bývajú ospravedlňované zákony namierené proti ľudskej dôstojnosti). Pre kresťana je potrebné
zvoliť pneumokraticky princíp (z gréckeho slova pneuma = duch). Duch Svätý udeľuje rozmanité dary. Každý
člen musí cítiť zodpovednosť za spoločenstvo. V otvorenej diskusii plnej modlitby a lásky, ale zároveň aj zdravého a triezveho zmýšľania treba hľadať odpoveď na otázku,
aké riešenie sa ponúka. Skrze spoločný rozhovor môžeme
rásť, ale aj zakúsiť potrebnú útechu, povzbudenie alebo
napomenutie zvlášť v situáciách, ktoré v srdci človeka vyvolávajú zmätok, nepokoj a neistotu.
Viera a modlitba
Keď veriaci človek stojí pred nejakým rozhodnutím, je v
ňom prítomný aj so svojou vierou a povolaním. Je potrebné si zachovať toto zakorenenie vo viere, lebo ono je základom a východiskom. Viera a povolanie má zásadný vplyv
na rozhodnutia, ktoré veriaci človek robí. Kresťan žije
v prostredí, kde neraz dobro a zlo sa prelínajú, ba niekedy
akoby boli ťažko rozpoznateľné. Všetky rozhodnutia je potrebné robiť vzhľadom na vieru v Boha a v hodnoty, ktorému sme uverili. Preto moje záverečné odporúčanie je modlitba. Od situácií, ktoré si vyžadujú zaujatie nášho postoja,
potrebujeme nadhľad. Ten sa získava v modlitbe. V modlitbe totiž nepredkladáme len to, aký postoj máme zaujať
navonok, ale spoznávame, čo sa deje v našom vnútri.
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Záver
Predložil som niektoré momenty, ktoré vplývajú na vytváranie nášho morálneho postoja, ktoré sa teológia snaží
spoznať a definovať. Dobre viem, že definícia sama o sebe
nevyrieši, aký má človek zaujať postoj. Odporúčania, ktoré som uviedol, nie je možné brať jednotlivo, ale len ako
vzájomne na seba nadväzujúce vyjadrenia. V živote veriaceho človeka nejde o to, aby sme získali fyzickú istotu. Keďže nemôžeme dokonale poznať svet, alebo srdce
a zmýšľanie druhých ľudí a už vôbec nie Boha, fyzickú
istotu ani nikdy nedosiahneme. Tú má iba Boh. Spomeňte
si na troch priateľov starozákonného Jóba, ktorí sa stretli,
aby mu podali vysvetlenie, prečo trpí. Boh ich pokarhal,
lebo nevyhodnotili správne ani Jóbovu situáciu a ani Božie konanie. Boh ich napomenul, že robili predčasné uzávery, hoci nepoznali Božie úmysly. Veriaci sa má usilovať
o morálnu istotu, v ktorej ide o to, aby sme sa na základe nášho najlepšieho vedomia a svedomia, rozhodli správnym spôsobom. Každý z nás je ľudským bytím s jedinečným povolaním, slobodou, svedomím a schopnosťami,
v rámci ktorých robíme svoje rozhodnutia. Ľudské rozhodnutia nemožno triediť na čierne a biele, lebo ľudský život nie je čiernobiely. K náročným otázkam sa očakáva, že
sa zaujme postoj podľa toho, ako najlepšie poznáme seba
a podľa toho, akou osobou sa chceme stať v Božích očiach.
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Vatikánsky zápisník
(júl – september 2014)

Františkovo leto. Pápež František strávil letné mesiace vo Vatikáne. V rámci voľnejšieho programu slávil ranné omše v Dome sv. Marty bez
skupín veriacich a v júli sa nekonali ani generálne audiencie. Letné sídlo
pápežov v Castel Gandolfe František
nenavštívil.
Stretnutie Rady kardinálov. Počas
prvých júlových dní sa po piatykrát
zišli členovia Rady kardinálov, ktorý
majú vypracovať návrh reformy Rímskej kúrie.
Vatikán uznal Medzinárodné
združenie exorcistov. Začiatkom júla
Svätá stolica zverejnila informáciu, že
Medzinárodné združenie exorcistov
právne uznala Kongregácia pre klérus.
Pápež v Molise. V prvú júlovú sobotu František absolvoval jednodňovú
návštevu dvoch diecéz v juhotalianskom regióne Molise.
Zneužívaní u pápeža. Počas zasadania Pápežskej komisie pre ochranu mladistvých sa František stretol so
šiestimi obeťami sexuálnych deliktov
kňazov.
Nový riaditeľ vatikánskej banky. Inštitút pre náboženské diela (tzv.
vatikánska banka) zverejnil správu
o hospodárení za rok 2013 a informoval o prebiehajúcej reforme. V rámci
zmien bol menovaný aj nový riaditeľ –
Švajčiara Ernsta von Freyberga nahradil Francúz Jean-Baptiste de Franssu.
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zílčana Leocira Pessiniho. Bývalého
šéfa rehole Renata Salvatoreho talianske úrady obvinili zo sprenevery.
Anglikáni povolili biskupské svätenia žien. Generálna synoda Anglickej cirkvi, ktorá patrí do anglikánskeho spoločenstva, schválila svätenie
žien za biskupky.
Iracký Mosul opustili poslední
kresťania. V dôsledku útokov islamských extrémistov po dvoch tisícročiach opustili iracké mesto Mosul posledné kresťanské rodiny
Pápežské záhrady sprístupnené
verejnosti. František rozhodol o otvorení pápežských záhrad v Castel Gandolfo pre verejnosť.
Meriam u pápeža. Sudánska kresťanka Meriam Yahia Ibrahim Ishagová, ktorú miestne úrady držali pre
jej vieru vo väzení, sa po prepustení
stretla s pápežom Františkom.
Pápež v Caserte. Koncom júla
František dvakrát navštívil juhotalianske mesto Caserta. Najprv oficiálne
v rámci šiestej talianskej pastoračnej
cesty a potom súkromne, aby sa stretol s miestnym evanjelikálnym pastorom a svojím priateľom Giovannim
Traettinom. Počas návštevy sa František ospravedlnil za nepriateľské postoje katolíkov k evanjelikálom.

Nový arcibiskup v Kolíne. Kardinál Rainer Maria Woelki nahradil na
čele Kolínskej arcidiecézy kardinála
Joachima Meisnera.

Úmrtia kardinálov Marchisana a
Clancyho. Vo veku 85 rokov zomrel
taliansky kardinál Francesco Marchisano, ktorý pôsobil v rôznych úradoch
Rímskej kúrie. Niekoľko dní na to zomrel vo veku 90 rokov emeritný arcibiskup Sydney Edward Bede Clancy.

Nové vedenie rehole kamiliánov.
Služobníci chorých, ako znie oficiálny názov rehole kamiliánov, si za generálneho predstaveného zvolili Bra-

Najhoršou krajinou je Severná Kórea. Organizácia Open Doors
označila Severnú Kóreu za najnebezpečnejšiu krajinu pre život kresťanov.
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Dôstojnejší znak pokoja. Kongregácia pre Boží kult a disciplínu sviatostí zaslala španielskym biskupom
v list, v ktorom predložila návrhy smerujúce k dôstojnejšiemu sláveniu znaku pokoja. Zároveň odmietla jeho presun do inej časti liturgie.
Výročie obnovy jezuitov. Začiatkom augusta si Spoločnosť Ježišova
pripomenula 200. výročie svojho obnovenia pápežom Piom VII.
Kardinál Filoni v Iraku. Pápež poslal do Iraku ako svojho osobného vyslanca prefekta Kongregácie pre evanjelizáciu národov Ferdinanda Filoniho.
Pápež na Kórejskom polostrove.
V polovici augusta František absolvoval tretiu zahraničnú apoštolskú cestu
v Južnej Kórey. Do regiónu sa vráti začiatkom roka 2014, keď navštívi Filipíny a Srí Lanku.
Zomrel kardinál Szoka. V polovici augusta vo veku 86 rokov zomrel
americký kardinál Edmund Casimir
Szoka, emeritný predseda Governatorátu Mestského štátu Vatikán.
Stretnutie bývalých študentov Josepha Ratzingera. Koncom augusta
sa bývalí študenti Josepha Ratzingera
zišli na tradičnom výročnom stretnutí.
Emeritný pápež pre nich odslúžil súkromnú omšu.
Noví arcibiskupi v Madride a Valencii. František prijal rezignáciu kardinála Rouca Varelu na pozíciu madridského arcibiskupa. Na jeho miesto
menoval doterajšieho arcibiskupa Valencie Carlosa Osora Sierru. Novým
arcibiskup Valencie sa stal doterajší prefekt Kongregácie pre Boží kult
a disciplínu sviatostí Antonio Canizares Llovera.
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Futbalom za mier. Na podnet pápeža Františka sa 1. septembra v Ríme
uskutočnil medzináboženský futbalový zápas za mier, do ktorého sa zapojilo viacero známych hráčov.
Zasadanie Ekonomickej rady. Pod
vedením koordinátora, kardinála Reinharda Marxa sa Ekonomická rada
venovala postupu pri reforme ekonomického systému Svätej stolice.
Pápežské požehnania už len vo
Vatikáne. Od nového roka bude možné pergameny potvrdzujúce udelenie
pápežského požehnania získať už len
vo Vatikáne, a nie v priľahlých rímskych obchodoch.
Nový prokurátor pre prípady zneužívania. František vymenoval amerického jezuitu Roberta Geisingera za
generálneho prokurátora Svätej Stolice pre prípady sexuálneho zneužívania.
Pápež na vojenskom cintoríne. Sté
výročie začiatku prvej svetovej vojny
si František pripomenul na rakúsko-uhorskom cintoríne v Redipuglii.
Maria Voce naďalej na čele Fokoláre. Hnutie fokoláre bude aj po septembrovom generálnom zhromaždení viesť staronová predsedníčka Maria Voce.
Zasadanie Rady kardinálov. Na
šiestom stretnutí Rady kardinálov bol
predstavený náčrt úvodu k dokumentu, ktorý upraví fungovanie Rímskej
kurie.

Imrich Gazda

František sobášil. V polovici septembra pápež zosobášil dve desiatky
párov.

kardinála Georgea Pella. Ten sa medzičasom stal prefektom Ekonomického sekretariátu Svätej stolice.

Zasadanie katolícko-pravoslávnej
komisie. V druhej polovici septembra sa v jordánskom Ammáne stretla
Zmiešaná medzinárodná komisia pre
teologický dialóg medzi Katolíckou
cirkvou a Pravoslávnou cirkvou na
svojom plenárnom stretnutí. Diskusie
prebiehali na tému synodality a pápežského primátu.

Reforma komunikačnej stratégie Vatikánu. Pápežská komisia, ktorá má reformovať fungovania vatikánskych médií, sa zišla na svojom prvom
zasadaní.

Noví členovia Medzinárodnej teologickej komisie. František vymenoval 30 členov Medzinárodnej teologickej komisie na nové funkčné obdobie. Medzi nimi je aj slovenský jezuita Peter Dubovský. Počet žien stúpol z
dvoch na päť.
Komisia pre reformu kánonického manželského procesu. František
zriadil osobitnú komisiu pre skúmanie reformy kánonického manželského procesu. Jej členom je aj slovenský
dominikán Konštanc Miroslav Adam.
František v Albánsku. Pápež absolvoval štvrtú zahraničnú apoštolskú
cestu do Albánska, ktorá trvala len jeden deň.
Noví arcibiskupi Chicaga a Sydney. František prijal rezignáciu Francisa Georgea na miesto chicagského
arcibiskupa a nahradil ho biskupom
diecézy Spokane Blaseom Jospehom
Cupichom. Na čelo arcidiecézy Sydney vymenoval dominikána Anthonyho Colina Fishera, ktorý vystriedal

Pápež odvolal paraguajského biskupa. Po vyhodnotení apoštolskej vizitácie František odvolal biskupa paraguajskej diecézy Ciudad del Este Rogelia Ricarda Livieresa Plana a na jej
čelo menoval apoštolského administrátora.
Uväznenie bývalého nuncia. Vatikánske úrady rozhodli o uväznení bývalého arcibiskupa Jozefa Weselovskeho, ktorý pôsobil ako nuncius v Dominikánskej republike. Kvôli vážnym obvineniam zo zneužívania
mladistvých bol už dávnejšie zbavený
klerického stavu.
Seniori u pápeža. V poslednú septembrovú nedeľu sa vo Vatikáne uskutočnilo stretnutie Františka so seniormi pod názvom Požehnanie dlhého života. Časti programu sa zúčastnil aj
emeritný pápež Benedikt XVI.
Ďalšie informácie nájdete na portáli
svetkrestanstva.sk
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Hans-Peter Schwarz:
Konrad Adenauer
Hlbiny : Bratislava 2014. 190 s. ISBN 978-80-970986-7-4.

Tohto roku sa objavila v printovej verzii v slovenskom preklade kniha Hans-Petra Schwarza o Konrádovi Adenauerovi pod názvom „Konrád Adenauer. Prvý kancelár Spolkovej republiky Nemecko“. Vyšla v bratislavskom vydavateľstve Hlbiny s.r.o
(ISBN 978-80-970986-7-4) a do slovenčiny ju preložil Juraj Alner.
Autor tejto knihy sám napísal predslov k slovenskému vydaniu. Z neho
sa dozvedáme, že Hans-Peter Schwarz
už napísal a vydal dvojzväzkovú biografiu Konráda Adeanuera v nemčine (prvý zväzok v roku 1986 a druhý
v roku 1991), ktorá vyšla v anglickom
jazyku dvakrát (v roku 1995 a 1997)
a v španielčine v roku 2003. Skrátenú verziu biografie Konráda Adenauera neskôr autor vydal v nemčine v roku 2007. Slovenský preklad je aktualizovaným vydaním tejto skrátenej nemeckej verzie (s. 8).
Od roku 1950 sa v Nemecku koná
prieskum o najvýznamnejšiu osobnosť Nemecka. A od roku 1958 v tomto prieskume vždy na prvom mieste je
Konrád Adenauer (s. 7). Napr. v roku
2003 vysielala nemecká televízia ZDF
prieskum o najlepšiu osobnosť Nemecka pod názvom „Naši najlepší“, na
prvom mieste sa ocitol práve kresťanský demokrat a katolík Konrád Adenauer, na druhom reformátor a zakladateľ protestantizmu Martin Luther
a na treťom zakladateľ komunizmu
Karol Marx (s. 165). Skoro by sa to dalo považovať za výstižné a symbolické.
Konrád Adenauer sa narodil 5 januára 1876 v Kolíne nad Rýnom. Jeho otec bol 17 rokov pruským vojakom z povolania a matka Porýňanka
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vraj s neobvyklou energiou (s. 18). Mal
dvoch bratov (August a Hans) a jednu
sestru (Lilly). Najstarší brat sa stal jedným z najuznávanejších advokátov
v Kolíne, druhý brat sa stal katolíckym kňazom (neskôr bol kanonikom
v Kolíne nad Rýnom). V roku 1917
mu zomrela jeho prvá manželka Emma Weyer, s ktorou mal 3 deti: Konráda (1906), Maxa (1910) a Riu (1912).
S druhou manželkou mal 5 detí: Ferdinanda (1921), Paula (1923), Lotte
(1925), Libet (1928) a Georga (1931).
Prežil aj svoju druhú manželku Auguste Zinsser, ktorá zomrela v roku
1947 (oženil sa s ňou v roku 1919 a bola od neho 19 rokov mladšia). Sám zomrel 19. apríla 1967 ako 91 ročný.
Zdá sa, že jeho súkromný život má
spojitosť s jeho politickým životom.
Práve v roku 1917 (rok úmrtia jeho prvej manželky Emmy Weyer) sa stal
primátorom Kolína nad Rýnom, ktorý
do roku 1926 ovládali Britské vojská.
A primátorom ostal až do roku 1933,
keď ho z funkcie zosadil štátny kancelár Adolf Hitler. Roky 1933-1937 boli pre neho nielen nepriaznivé, ale aj
veľmi ťažké, pretože Hitlerovi národní socialisti začali proti nemu viaceré
trestnoprávne konania. Vtedy mu výrazne pomáhal jeho brat, ktorý bol advokátom. Počas vlády Adolfa Hitlera
bol vždy na zozname osôb, ktoré treba
okamžite zatknúť, ak by sa niečo stalo.
V roku 1944 po neúspešnom atentáte
na Hitlera ho aj zatkli a strávil mesiace vo vyšetrovacej väzbe. Po oslobodení Nemecka Spojeneckými vojskami sa v roku 1945 opäť stal primátorom Kolíne. Napokon ho Briti zosadili
ešte v tom istom roku. A práve v tom
istom roku začal Adenauer realizovať svoj politický projekt s interkonfesionálnou stranou Nemecka - CDU

(Kresťansko-demokratická únia). Keď
v roku 1949 došlo k rozdeleniu Nemecka na Spolkovú republiku Nemecko (britská, francúzska a americká zóna) a Nemeckú demokratickú republiku (sovietska zóna), Konrád Adenauer
sa stal prvým kancelárom SRN so sídlom v Bonne a túto funkciu zastával
až do roku 1963, keď ho vo funkcii nahradil jeho spolupracovník z liberálnej FDP Ludwig Erhard. Predsedom
CDU ostal ešte do roku 1966 a mal 90
rokov, keď odstúpil.
Z výsledkov jeho politiky púta jeho
projekt politickej strany – CDU (CSU
/Christlich-Soziale Union/ čiže Kresťansko-sociálna únia Bavorska existuje od roku 1945 dodnes. V Bavorsku
vládne nepretržite dodnes a jediným
jej konkurentom je socialistická SPD.
A nedokázala ju pohltiť ani Adenauerova CDU. V súčasnosti na politickej
scéne vystupuje v koalícii CDU/CSU).
Katolík Konrád Adenauer zakladá
spoločnú stranu katolíkov a protestantov po druhej svetovej vojne. Zdá
sa, že to bol úspešný projekt, lebo táto
strana existuje aj v zjednotenom Nemecku dodnes. Angela Merkelová je
protestantkou na rozdiel od Adenauera
a Kohla, ktorí boli katolíkmi. CDU sa
zásadným spôsobom udržala pri moci veľmi dlho (Adenauer bol kancelárom 14 rokov: 1949-63, Kohl 16 rokov:
1982-1988, Merkelová je kancelárkou
už od roku 2005. CDU je organizovaná decentralistický ako ľudová strana,
v ktorej základné stranícke bunky generujú politické špičky v strane a, naopak, stranícke špičky nediktujú „politiku“ smerom dolu. Tento typ strany,
na jednej strane, býva dosť ťažkopádny a málo akčný, ale na druhej strane,
toto je často príčinou, že strana prežije aj svoje ťažšie časy (napr. aj zápas
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straníckych špičiek o politickú moc).
Ukazuje sa, že sú strany, v ktorých ak
dôjde ku kríze ich straníckych špičiek,
dôjde aj k zániku samej strany, lebo
členovia strany prejdú inde. V ľudovej strane, ak prežije myšlienka, idea,
prežije aj strana, hoci nebude v parlamente. Či je strana ľudovou, nezáleží
od jej názvu, ale od skutočnosti či ľudovou fakticky je (porov. s. 65). Originalitu tejto koncepcie politickej strany
nemožno pripísať Adenauerovi, ale realizovateľnosť v nemeckých povojnových pomeroch už treba pripísať jemu.
Autor knihy tvrdí, že sú tri oblasti,
v ktorých bol Adenauer hlboko ukotvený: rodina, náboženstvo a Kolín (s.
17). Jeho osobný rodinný život bol
príkladne usporiadaný. V jeho spálni
vždy viseli fotografie jeho otca i matky aj v čase jeho smrti v roku 1967 (s.
17), život daroval svojim 8 deťom, na
svoje narodeniny (5. januára) zvolával
a nechával sa fotografovať so širokým
spoločenstvom nielen svojej rodiny, ale aj ďalších príbuzných. Konrád
Adenauer žil ako rodinný tvor (s. 17),
ako patriarcha sediaci uprostred svojich vnúčat (s. 18). Ďalším jeho oporným bodom bolo náboženstvo. Každú nedeľu a prikázaný sviatok, pokiaľ
nebol chorý, nikdy nevynechal účasť
na sv. omši a to robil celý svoj život
(s. 20). Celý svoj život bol úprimne nábožným človekom (s. 21). Jeho rodný
brat bol katolíckym kňazom (s. 19).
V ťažkých rokoch nacistického prenasledovania mu pomáhali katolícke inštitúcie a ľudia Katolíckej cirkvi (napr. v roku 1933-34 mu bolo poskytnuté
útočište v Kláštore benediktínov Maria Lach v regióne Eifel; v roku 1935
sa mohol uchýliť v jednom katolíckom dome v meste Unkel). Ani vznik
CDU si nemožno predstaviť bez podpory katolíckeho kléru, cirkevných
spoločenstiev a reholí. Kamkoľvek sa
v jeho dlhom živote pozrieme, Cirkev
vždy bola nejakým spôsobom v jeho
živote prítomná až po slávnostné vystavenie Adenauerovej rakvy v kolínskej katedrále (s. 23). A tretí bod jeho
ukotvenia: Kolín. Autor knihy uvádza,
že „Kolín sa so všetkou vážnosťou považuje za pupok sveta“ (s. 24). Už za
susedným mestom začínajú pre Ko-
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línčanov ázijské stepi. Je to mesto silne katolíckeho Porýnia, kde dominuje
kolínska katedrála. Ale vládne tu nejaký urbánny kozmopolizmus a špičky mesta majú na svetové i svoje problémy „kolínske riešenia“. Dokonca aj
ich reč nie je čistou nemčinou, ale nejakým spevavým nemeckým nárečím,
ktoré sa dokonca pre politika považuje za výhodu (s. 24). Kolín poznačil aj Adenauera: vyrástol v škole kolínskych spôsobov, intríg i vzájomnej
pomoci, ale i kolínskeho sebavedomia
a neúprosnosti (s. 24-25). Či mal pocit vlastnej nenahraditeľnosti, nevieme. Avšak na konci svojho života si
povzdychol: „Tomuto národu asi niet
pomoci“ (s. 125).
V zahraničnej politike sú jeho úspechy nesporné. Prevzal moc v neslobodnom západnom Nemecku, o ktorom USA už v roku 1944 uvažovali, že po vojne z neho urobia agrárny
štát, ktorý nikdy nedokáže viesť útočnú vojnu (s. 90). Ale v roku 1960 napísal Adenauer svojmu ministrovi zahraničných veci: „Dovoľte mi zopakovať, čo mi odkázal prezident Kennedy po svojom viceprezidentovi Johnsonovi v Austine: Uznáva Spolkovú
republiku Nemecko ako veľmoc, ktorá sa podieľa na všetkých aktivitách vo
svete a preto treba s ňou všetko konzultovať“ (s. 87). Spojenectvo Francúzska a Nemecka a vznik EÚ sa nieslo v pozadí úsilia Adenauera? Ťažko
to posúdiť. Na jednej strane Adenauer
o zahraničnej politike povedal v roku
1966 istému švajčiarskemu historikovi, že „ako historik viete, že v zahraničnej politike rozhoduje ten najdrsnejší egoizmus“ (s. 177) a keďže v záujme Nemecka bolo potrebné vytvárať
spojenectvá, keď sa rozhodoval o európskom spojenectve, zvažoval medzi Francúzskom a Britániou. Pri istej
príležitosti Anglicko prirovnal k schudobnenému rytierovi, ktorý si ešte nevšimol, že je na mizine a Francúzsko
občas považoval za biologický „opotrebované“ (s. 84). Napokon vsadil na
Francúzsko („spolu s Francúzskom
môžeme mať my Nemci veľký vplyv
na medzinárodnú politiku. Bez Francúzska nie“- s. 89) a dodnes sú lídrami
EÚ Nemecko a Francúzsko, hoci údaj-

ne priateľstvo Adenauera a Schumana
sa trochu mytologizuje (s. 85). Možno preto, že v roku 1945 sa v jednom
parížskom návrhu hovorilo o povojnovej kontrole Nemecka, ktorá by sa
stala zbytočnou, ak bude Francúzsko
dostatočne silné a Nemecko skrotené
(s. 93). Po vojne bolo Nemecko aj jeho spolkový kancelár v úlohe „prosebníka“ (s. 93) a museli brať, čo im bolo ponúknuté: európsku konštrukciu,
ktorú presadzovali aj Francúzi, ktorá však nebola proti záujmom Nemecka (porov. s. 133; ako aj s. 175, kde sa
spomína „európska identita“ a „francúzsko-nemecký bilateralizmus“ ako
hybná sila Európskeho spoločenstva).
Už v roku 1945 Adenauer vizionársky vyhlásil, že „dúfam, že v nie príliš
vzdialenej budúcnosti vzniknú Spojené štáty európske, ku ktorým bude
patriť aj Nemecko. A rovnako verím,
že európsky kontinent, ktorý býval
tak často zachvátený vojnami, sa bude tešiť z požehnania trvalého mieru“
(s. 92). To povedal v roku 1945. V roku 1967 povedal v Španielsku, že „keď
myslíme na Európu, musíme pozerať
aj na Východ“ (s. 98). Pravdepodobne aj Adenauer sníval svoj sen o zjednotení Nemecka. V rámci tohto záujmu musel pozerať aj na Rusko (s. 127).
V roku 1958 žiadal od Moskvy, aby
poskytla východnému Nemecku štatút Rakúska (s. 161). Ale zjednotenie
Nemecka dosiahol až kancelár Helmut
Kohl za čias Gorbačova.
Autor knihy zaznamenal aj „temné stránky“ prvého západonemeckého kancelára. Konrád Adenauer nebol
dokonalý človek. Raz sa ho istý novinár spýtal, či verí, že „politika je od
prirodzenosti špinavým remeslom“,
Adenauer odpovedal: „Nepovedal by
som, že vo svojej prirodzenosti, ale
v skutočnosti“ (s. 148). V rozhovore
v istej vinárni sa jeden z pánov rozhorlil a o Adenauerovi vraj povedal: „Ja
ho poznám najdlhšie a najlepšie. Je nespoľahlivejší ako Francúz, väčší pokrytec ako Angličan, brutálnejší ako
Američan a neprehľadnejší ako Rus.
Teda najlepší štátnik pre náš porazený, utýraný národ“ (s. 152-153). Iný autor, pri pohľade na nemecké dejiny od
Bismarcka, cez Hitlera až po Adenau-
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era, v roku 1958 povedal, že „štyri či
päť rokov boli Nemci bez vodcu. A teraz zasa majú jedného, ktorý je však
nového druhu“ (s. 184). Ľudí vnímal
podľa toho, či prispejú k zväčšeniu
alebo k zmenšeniu jeho moci (s. 153).
Zaprisahával diktátorským tónom
vlastných, aby ho volili (s. 155). A veľmi jemne povedané, „mal len minimálny rešpekt k inštitúciám“ (s. 182)
a vo veci rozdávania darov straníkom
bol neskôr stíhaný Kohl len nevinným
začiatočníkom (s. 183). V 50. rokoch
ako kancelár vyjednával aj poza chrbát vlastných ministrov a riadil ministerstvá bez ohľadu na kompetencie
ministrov (s. 152-153). Anneliese Poppinga, ktorá starého Adenauera poznala azda najlepšie, napísala o ňom,
že bol mužom dvojakej povahy: tvrdosti a poddajnosti (s. 162).
Adenauer v závere svojho života už
nedokázal „stráviť“ zásadné zmeny,
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ktoré vo svete nastúpili. Nemecko sa
pomaly menilo na štát blahobytu, čo
prinášalo so sebou eróziu mravnosti,
ale i štátnosti. Istý konzervatívny profesor to vystihol slovami: „A tak sa
Leviatan stále viac podobá dojnej krave, do popredia sa dostávajú funkcie
ako pomocník výroby, sociálny zákonodarca a výplatná pokladňa“ (s. 139).
Úpadok mravov považoval Adenauer
vždy za hanebnosť (s. 138). Štát sa pomaly menil na „dojnú kravu“ občanov.
Kým noví politici sa orientovali na
lacnejšiu ropu, ktorá prúdila do krajiny z rôznych strán, starý Adenauer sa
„húževnato držal kamenného uhlia“
a tvrdil, že „pri všetkej úcte k liberalizácii a globalizácii... nemôžeme si dovoliť, aby sa zničili najdôležitejšie odvetvia domáceho priemyslu“ (s. 140).
Ale v tom čase už starý Adenauer nemal síl niečo na tom zmeniť. Ostáva
otázka, či vôbec bolo možné politicky
zmeniť beh dejín v časoch modernizá-

cie, globalizácie, sexuálnej revolúcie
a ešte neviem akých revolúcii?
Aj po prečítaní knihy o Konrádovi Adenauerovi si čitateľ musí položiť otázku: akým človekom a politikom bol Konrád Adenauer? To preto,
aby sme viac rozumeli udalostiam našich čias. Lebo život Konráda Adenauera hovorí nielen o ňom samom, ale
o tom, ako sa vyvíjali dejiny. Jeho život je príbehom nemeckého národa po
II. svetovej vojne v kontexte dejín Európy a sveta. Príbeh „zmŕtvychvstania Nemecka“, pri ktorom stál Adenauer, je určite namáhavým, ale pekným príbehom. Stojí za to si ho prečítať cez politiku Konráda Adenauera, ktorý v rokoch 1945-1967 pri tomto
príbehu stál.

Nové

Horizonty

číslo 3/2014 | ročník VIII. | vychádza štvrťročne

Informácie pre predplatiteľov:
Predplatné na rok 2014 - 10 €.
Odporúčaná cena jedného výtlačku - 2 €;
v predajniach Lúč a SSV - 2 €.

Zodpovedný redaktor:
prof. ThDr. ICLic. Ján Duda, PhD.

Objednávky na predplatné:
novehorizonty@gmail.com

Výkonný redaktor:
ThLic. Anton Ziolkovský, PhD.

Klub priateľov Ferka Skyčáka:
Je občianske združenie katolíckych intelektuálov, zaregistrované
Ministerstvom vnútra SR dňa 8. augusta 2008 pod číslom spisu
VVS/1-900/90-32348. Základné zásady sú zverejnené na webovej
stránke http://www.novehorizonty.sk. Sponzorské príspevky môžete posielať na tento účet: IBAN: SK03 3100 0000 0043 9001 7104,
BIC: LUBASKBX.

Časopis pre teológiu, kultúru a spoločnosť

Redakčná rada:
prof. ThDr. ICLic. Ján Duda, PhD.
ThDr. Martin Koleják, PhD.
doc. ICDr. Miloš Pekarčík, PhD.
doc. ThDr. František Trstenský, PhD.
ThLic. Anton Ziolkovský, PhD.
ThDr. Branislav Kľuska, PhD.
SLLic. Pavol Zvara, PhD.
PhDr. Marek Forgáč, PhD.
Grafická úprava:
Svetlonos, s. r. o. & Mgr. Marián Jabrocký
Anglické texty:
Marek Hrubčo
Adresa redakcie:
Nové Horizonty
Spišská Kapitula 13
053 04 Spišské Podhradie
E-mail: novehorizonty@gmail.com
Web: http://novehorizonty.sk
Cenzor:
ThDr. Alojz Frankovský, PhD.
Imprimatur:
Mons. prof. František Tondra, spišský diecézny biskup
zo dňa 16. 10. 2007, č. prot. 11/2007
Evidenčné číslo: EV 3671/09
ISSN: 1337-6535
EAN 977133765400601
Vydáva:
Klub priateľov Ferka Skyčáka
Za Hornádom 4/7
052 01 Spišská Nová Ves
IČO: 42 102 685

Pokyny pre prispievateľov:
Štruktúra štúdie:
Štúdia musí začínať odstavcom s nadpisom Náčrt problému,
v ktorom autor predstaví problematiku a najmä zreteľné vysvetlí,
čomu sa v štúdii bude venovať a prečo je téma zaujímavá. Nasleduje samotné jadro štúdie, ktorú je kvôli prehľadnosti potrebné
členiť podnadpismi na menšie celky. Podnadpisy netreba číslovať:
Stačí zvýrazniť tučným typom písma. Štúdiu je potrebné ukončiť
záverečným odstavcom s nadpisom Záver, v ktorom autor načrtne možné riešenia. Štúdia musí obsahovať poznámky pod čiarou
a bibliografiu za textom štúdie. Pri písaní štúdie je potrebné brať
do úvahy, že cieľovou skupinou je katolícka inteligencia a čítajú ho
najmä laici. Tomu je potrebné prispôsobiť vyjadrovacie prostriedky, rozsah štúdie a náročnosť štylizácie. Poznámky pod čiarou je
potrebné využiť na vysvetlenie pojmov, ktoré nemusia byť jasné
(napr. krátka charakteristika osobnosti z danej oblasti, ktorá neodborníkovi nemusí byt známa).
Vzor celkovej štruktúry štúdie:
- Názov štúdie v slovenčine
- Názov štúdie v angličtine
- Abstrakt v angličtine
- Náčrt problému
- Samotné jadro štúdie členené podnadpismi na menšie časti
- Záver
- Bibliografia
- Meno a priezvisko autora, adresa pracoviska, e-mail
- Profesný životopis

Tlač:
Tlačiareň Kežmarok

Formálna úprava textu:
Vzhľad stránky - okraje: horný 2,5 cm, dolný 2,5 cm, ľavý 2,5 cm,
pravý 2,5 cm
Typ písma: Times New Roman
Veľkosť písma: 12
Riadkovanie: jednoduché
Rozsah: 6 - 10 strán

Uzávierky v roku 2014:
30. 1., 30. 4., 30. 7., 30. 10.

Všetky štúdie sú recenzované.
Pri citovaní z časopisu uvádzajte skratku NoHo.
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