H orizont y
N ové
časopis pre teológiu, kultúru a spoločnosť
www.novehorizonty.sk

Argumenty a ciele obrany kresťanskej viery
v spisoch gréckych apologétov druhého storočia po Kristovi
M arcel C íbik

Ľudské práva a Cirkev
M arek H aratim

Sociálne dôsledky evanjelizácie v rómskych komunitách
R óbert N eupauer

Príspevok k diskusii o výklade kán. 1095
J án D uda

Ľudská duša a jej nesmrteľnosť v myslení
Maxa Schelera a Edity Steinovej
J ozef U ram

4/2012
ročník VI.

Biblicko-teologický pohľad na homosexualitu (2. časť)
M artin K oleják

Obsah

contents
editoriál

159

editorial

Zápas
o výhradu svedomia
redakcia

The Struggle
For Conscientious Objection
editorial office
štúdie

160

Argumenty a ciele obrany
kresťanskej viery v spisoch
gréckych apologétov
druhého storočia po Kristovi
Marcel Cíbik

166

Ľudské práva a Cirkev
Marek Haratim

170

Sociálne dôsledky
evanjelizácie v rómskych komunitách
Róbert Neupauer

176

Príspevok k diskusii
o výklade kán. 1095
Ján Duda

183

159

studies

Arguments and objectives
of the defence of the Christian faith
in the writings of Greek Apologists
of the second century after Christ
Marcel Cíbik

160

The Church and Human Rights
Marek Haratim

166

Social Consequences of Evangelization
in Roma communities
Róbert Neupauer

170

Notes On the Interpretation
of Can. 1095
Ján Duda

176

Ľudská duša
a jej nesmrteľnosť v myslení
Maxa Schelera a Edity Steinovej
Jozef Uram

Human Soul and the Question
of Immortality in the philosophy
of Max Scheler and Edith Stein
Jozef Uram

183

189

Biblicko-teologický
pohľad na homosexualitu (2. časť)
Martin Koleják

Homosexuality from Biblical
and Theological Perspective (II)
Martin Koleják

189

198

Vatikánsky zápisník
Marián Sekerák

Vatican´s blog
Marián Sekerák

198

201

Tradične moderná Cirkev.
Vízia používania elektronických služieb 		
v Katolíckej cirkvi na Slovensku.
Anton Ziolkovský

A Traditionally Modern Church.
The Envisaged Use of Electronic Services
within the Slovak Catholic Church.
Anton Ziolkovský

201

udalosti

články

203					

recenzie

affairs

articles

reviews

203

editoriál

redakcia

Zápas o výhradu svedomia
Keď v roku 1989 padli v strednej a východnej Európe totalitné režimy, obavy z budúcnosti prekryla radosť z nadobudnutej slobody. Ľudia sa zrazu mohli
slobodne stretávať, vyjadrovať názory, zakladať mimovládne organizácie a politické strany. A to všetko
bez obáv, že by ich niekto mohol za ich postoj trestať.
Sloboda sa veľmi rýchlo stala bežnou súčasťou života.
Právo konať podľa svedomia bolo rešpektované dokonca aj v oblastiach, kde si to predtým nikto nemohol dovoliť. Kto sa za socializmu chcel venovať gynekológii, musel rátať s vykonávaním interrupcií. Zrazu
lekár mohol povedať nie a všetci to rešpektovali. Ľudia v postkomunistických krajinách si rýchlo zvykli
na náboženskú slobodu, ktorej neoddeliteľnou súčasťou je právo konať podľa vlastného svedomia. Nikdy
by nás nenapadlo, že trendy k obmedzovaniu slobody svedomia budú po dvadsiatich rokoch prichádzať z krajín, ktoré sme pre ich spoločenské zriadenie úprimne obdivovali. Ak sme si mysleli, že zápas
o slobodu bol vybojovaný, dnes poznávame, že stojíme uprostred ďalšieho zápasu. Keby nám niekto pred
desiatimi či pätnástimi rokmi tvrdil, že bude vychádzať každoročne správa o prenasledovaní kresťanov
v Európe, asi by sme ho považovali za človeka z inej
planéty. Realita je však presne takáto. A my sa pýtame: Čo sa vlastne stalo, že náboženská sloboda či sloboda svedomia je v tradičných demokratických krajinách stále viac ohrozovaná?
Keď sa v roku 1948 dostali v Československu
prostredníctvom riadnych parlamentných volieb
k moci komunisti, presadzovali voči cirkvám politiku, ktorá ich úplne odsunula zo spoločenského diania. Všetky cirkevné organizácie, vrátane škôl a charít, boli násilne zatvorené. Vieru bolo oficiálne možné
prežívať len za múrmi kostolov. Toto bola vždy najistejšia cesta, ako urobiť Katolícku cirkev bezvýznamnou organizáciou bez vplyvu na spoločenský život.
Takáto snaha je však vždy do určite miery absurdná,
lebo kresťanské náboženstvo zasahuje vždy celého
človeka a ovplyvňuje jeho správanie v každej situácii.
Pre národy, ktoré zažili komunistickú totalitu, náboženská sloboda znamenala právo žiť svoju vieru verejne za múrmi kostolov, v akomkoľvek povolaní. Znamenala právo riadiť sa vlastným svedomím a nebyť
za takéto konanie trestaný. V eufórii zo slobody sme
si takmer nevšimli, že masívna sekularizácia krajín
západnej Európy spôsobila, že sa takmer dekristianizovali. A skutočne, počet aktívnych katolíkov klesá a význam tradičných kresťanských cirkví je stále
menší. Novým náboženstvom je všadeprítomný agnosticizmus, ktorý sa v spojení s modlou tolerancie
stáva smrtiacim koktejlom pre zvyšky kresťanov, čo
berú svoju vieru vážne a usilujú sa podľa nej žiť. Výsledkom je tzv. náboženská neutralita, ktorá je v skutočnosti agresívnym laicizmom. V takomto prostredí
sa náboženstvo definitívne prepadá do privátnej sfé-

ry. Skazu dokonáva legislatíva odoberajúca kresťanom legitimitu na konanie podľa svedomia v oblastiach, ktoré sú mimoriadne citlivé: medicína, bioetika, manželstvo, rodina a výchova detí. Žiaľ, radikálny
sekularizmus žne v Európe stále väčšie úspechy. Liberalizácia potratov, eutanázia, registrované partnerstvá homosexuálov, či dokonca možnosť adopcie detí
pre takéto páry. Sexuálna výchova, ktorá sa zužuje na
bezpečný sex. Ľavicovo švihnutá teória rodovej rovnosti, ktorá vôbec nerešpektuje ľudskú prirodzenosť .
V roku 1989 nás nenapadlo, že tak skoro sa ocitneme v novom zápase o slobodu. Ak jestvuje pre kresťanov nejaká politická téma číslo jedna, tak je to určite uplatňovanie výhrady svedomia. Škody napáchané
vytesňovaním náboženstva sa budú naprávať desaťročia. Avšak zabezpečiť Európanom právo konať podľa
svedomia a náboženského presvedčenia je v dnešnej
situácii nevyhnutné. Inak starý kontinent prestane
byť priestorom slobody, ale len slepou uličkou dožívajúcich národov, ktoré sa skutočný život a nádej v tichosti rozhodli vymeniť za pohodlie a hojnosť.
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Argumenty a ciele obrany
kresťanskej viery v spisoch
gréckych apologétov druhého
storočia po Kristovi
M. Cíbik: Arguments and Objections to the Defense of Christian Faith in the Writings of the 2nd Century AD Greek
Apologists
Christian Apologists are early Christian writers aimed to present a rational basis for the Christian faith, and defended it against objections, misinterpretations and misunderstandings of both pagans and Jews. The apologists focused on three objectives in their
apologetic literature: (1) They challenged many defamations and aimed to prove that the Church was not a threat to the Roman
Empire; (2) exposed the immoralities of paganism and the myths related to their divinities; (3) explained the Christian doctrine, and
demonstrated to the emperors and general public that Christianity is superior to paganism and its philosophy.

Úvod
Svätý Peter vo svojom Prvom liste (3,15) povzbudzuje
kresťanov, aby boli pripravení zdôvodniť nádej, ktorá je v nich. Nádej v tomto kontexte je ekvivalentom
viery. Prvotní kresťania si boli vedomí toho, že dostali “odôvodnenú nádej” ako dar. Táto nádej im pomáhala prekonávať mnohé ťažkosti v každodennom
živote, pretože hľadeli na cieľ, ktorí mali pred sebou,
ktorým bola večná spása. Pre tento cieľ boli ochotní
znášať aj ťažkosti na životnej ceste, aby ho dosiahli.1
Odôvodniť a brániť svoje náboženské presvedčenie
slovom a skutkom sa týka všetkých kresťanov.2 Rovnako aj Ježiš Kristus pred Pilátom dal príklad a vydal svedectvo, že sa narodil a prišiel na tento svet, aby
svedčil v prospech pravdy (porov. Jn 18,37).3
V dnešnej dobe, ak pozorujeme dianie okolo seba,
môžeme postrehnúť, že narastá nevraživosť, ba až antagonizmus namierený proti všetkému, čo je akýmkoľvek spôsobom spojené s kresťanským náboženstvom. Aby kresťan mohol adekvátne reagovať a brániť svoje náboženské presvedčenie, sám musí najskôr
poznať obsah svojej viery a samozrejme aj podľa nej
žiť. Úloha dnešného kresťana - popri iných povinnostiach, ktoré vyplývajú z prijatia sviatosti krstu a začlenenia sa do Kristovej Cirkvi – je vo veľkej miere apologetická.4 S touto úlohou však prichádzajú aj mnohé
1. Porov. Benedetto XVI: Spe salvi 1-2, (enciclica), Cittá del Vaticano : Libreria editrice Vaticana 2007, s. 3-4.
2. Porov. KKC 1285, s. 332; Druhý vatikánsky koncil,
dogm. konšt. Lumen gentium 11, Praha : Zvon 1995, s. 47.
3. Porov. KKC 2471, s. 592.
4. Pod „apologetikou“ (gr. slovo) sa rozumie teologická disciplína, ktorá sa zameriava na obhajobu teologického učenia, na zdôvodnenie a nasledovanie kresťanskej viery. Je súčasťou katolíckej fundamentálnej teológie a evanjelickej systematickej teológie. Porov. Aa. Vv.: Encyclopaedia Beliana, vol. I, Bratislava : Encyklopedický ústav SAV
1999, s. 314 (termín „apologetika“). Jej korene sa nachádzajú v kresťanských apológiách, z ktorých s postupne vy160
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otázniky, ako napríklad: ako postupovať, ako argumentovať pri obrane a vysvetľovaní kresťanskej viery;
čo chcem docieliť a kam priviesť svojho diskutujúceho protivníka? Odpovede na položené a im podobné
otázky môžeme nájsť v dielach starokresťanských autorov, ktorí napísali mnohé obranné spisy v prospech
kresťanstva. Tento môj príspevok sa bude týkať iba
2. storočia po Kr.5, nakoľko ide o rozsiahle obdobie 6
a širokú škálu spisovateľov. Sústredil by som sa na obdobie počiatkov formovania apologetickej literatúry
a na jeho hlavných protagonistov.
Apologetická literatúra7
Príčinou zmenených podmienok života Cirkvi okolo 2. storočia po Kr. starokresťanská literatúra prechádza podstatnou zmenou. Totiž diela, ktoré boli napísané v apoštolskej alebo v poapoštolskej dobe, sa vo všeobecnosti sústreďovali na verné uchovanie a šírenie
Kristovej radostnej zvesti. Aj prenasledovania, ktoré v tom období vypukli, mali skôr lokálny charakter
a boli chápané ako vhodná príležitosť na vydanie sve-

vinula. Len v poslednom období bol definovaný jej predmet a vedecký postup. Porov. Monti, G.: Apologetica. In:
Aa. Vv.: Enciclopedia Cattolica, vol. I, Firenze : G.C. Sansoni 1949, s. 1653.
5. Vlastne v tomto storočí sa naplno rozvíjala skutočná
a vlastná apologetická literatúra a jej hlavnými predstaviteľmi boli Aristides. Justín, Tacián, Atenagoras a Teofil.
Porov. Introduzione generale. In: Gli apologeti greci, Burini,
C. (ed.), Roma : Cittá Nuova 2000, s. 8.
6. Pod „dobou apologétou“ sa rozumie obdobie medzi
rokmi od roku 120 do roku 313 po Kr. Porov. Špirko, J.:
Patrológia. Životy a spisy sv. otcov, Prešov : Spolok sv. Petra
Pavla Gojdiča 1995 s. 33.
7. Literárna tradícia vidí základy kresťanskej apológie
v niektorých rečiach nachádzajúcich sa v Skutkoch apoštolov (7, 1-54: Štefanova obranná reč pred židmi; 14, 15-18:
reč sv. Pavla v Lystre; 17, 22-31: Pavlova reč v areopágu).
Porov. Introduzione generale. In: Gli apologeti greci, s. 8.
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dectva kresťanskej viery. Rovnako Rímske impérium
nevidelo spočiatku v kresťanstve žiadne nebezpečenstvo. Kresťanstvo bolo považované za jednu z mnohých malých náboženských komunít, ktoré boli rozptýlené po celej ríši, za komunitu, ktorá nezohrávala
žiadnu dôležitú úlohu vo verejnom živote. Dokonca
podľa verejnej mienky ľudí kresťanstvo bolo videné
len ako akási židovská sekta. Preto pohanský svet necítil potrebu bližšie sa konfrontovať s kresťanstvom
či už na duchovnom alebo literárnom poli. Okolo 2.
storočia po Kr., teda asi sto rokom od smrti a zmŕtvychvstania Ježiša Krista, kresťania si museli uvedomiť, že druhý príchod Božieho Syna na svet sa musí
umiestniť do obdobia, ktoré sa nedá predvídať a zároveň potrebu inštitucionalizovať kresťanstvo na tejto
zemi. Prostredníctvom misionárskej činnosti a prozelytizmu počet kresťanov sa výrazne zvýšil a to takým spôsobom, že ich prítomnosť v spoločnosti nebolo možné ignorovať. Kresťania neboli už len jednoduchými a nevzdelanými ľuďmi,8 ktorí sa dajú ľahko
presvedčiť, ako si mysleli vzdelané pohanské kruhy,
ale stále viac pribúdalo vzdelaných veriacich, ktorí
svojím filozofickým a rétorickým vzdelaním prispeli k obrane odôvodnenosti viery v polemikách proti
tradičným náboženstvám.9
Skupina starokresťanských spisovateľov, ktorí v polovici 2. storočia po Kr. písali podstatne a exkluzívne apologetické (brániť - ἀπολογεῖν) diela,10 sa nazýva “gréckymi apologétmi”. Ďalšie apológie, ktoré
boli napísané v latinskom a gréckom jazyku v priebehu ďalšieho patristického obdobia, už nemajú tú
istú všeobecnú a podstatnú váhu, ako tie, ktoré boli
skoncipované práve v 2. storočí.11
Apologetická literatúra zachytáva stretnutie sa kresťanstva s pohanským a židovským svetom. Kresťanstvo so svojím monoteizmom naráža na pohanský polyteizmus, so zjavenou pravdou na pohanskú filozofiu
a učením o Kristovi ako Mesiášovi proti judaizmu.12
Kresťanstvo a pohanský svet
Rímski cisári chceli udržať za každú cenu jednotu ríše. Týmto zjednocujúcim prvkom bolo práve po-

8. Spočiatku stačilo jednoduchým spôsobom naznačiť veriacim, čo majú veriť a ako konať. Aj „apoštolskí otcovia“
boli väčšinou jednoduchí ľudia, ktorí prostredníctvo listov
učili a povzbudzovali cirkevné obce, aby vytrvali vo viere.
Ale v období apologétov mravné poučenie bolo nahradené
apologetickými a polemickými pojednaniami vedeckého
charakteru. Porov. Špirko, J.: Patrológia. Životy a spisy sv.
otcov, s. 33.
9. Porov. Drobner, H.R.: Patrologia, Casale Monferrato
: Piemme 1998, s. 115-116.
10. Mnohé apologetické diela sa stratili a o niektorých
sa zachovali iba nepatrné zmienky predovšetkým v Historia ecclesiastica od Euzébia Cézarejského. Porov. Drobner,
H.R.: Patrologia, s. 126.
11. Porov. Drobner, H.R.: Patrologia, s. 123-124.
12. Porov. Bosio, G.-Dal covolo, E.-Maritano, M.: Introduzione ai Padri della Chiesa. Secoli I e II, vol. I, Torino :
SEI 19953, s. 155.

hanské polyteistické náboženstvo. Aj štátne zákony
boli vydávané v prospech tohto náboženstva. Kto ho
teda nechcel uctievať, dostal sa tým samozrejme aj do
rozporu so zákonmi (lex Iulia maiestatis, lex de sacrilegio, božský kult cisára13).14 Tým pádom kresťania sa
previnili proti rímskym štátnym zákonom, lebo odmietli štátne náboženstvo a nechceli sa klaňať všelijakým bôžikom15. Okrem týchto previnení, kresťania
boli nespravodlivo obvinení aj z ateizmu,16 kanibalizmu (tyestické hody), krvismilstva (oidipodia),17 bezbožnosti a nespravodlivosti,18 ba dokonca aj samotné
meno kresťan sa stalo synonymom nenávisti a viny
a bolo považované za delikt.19 Na tieto obvinenia pohanský svet reagoval prenasledovaniami20 a sfanatizovaný ľud žiadal smrť pre nasledovníkov Krista zvolaním “christianos ad leones!” Apologéti mali pred sebou veľkú úlohu, aby vyvrátili tieto falošné obvinenia. Ich účinným prostriedkom bolo svedectvo života
a sila slova. Rovnako neľahká bola ich úloha v dokazovaní abstraktných právd zmaterializovanému svetu, čo bolo o to náročnejšie, nakoľko pohanom nemali vyjaviť všetko ohľadom kresťanskej viery a života
podľa vtedajšej disciplíny (disciplina arcani).21
Kresťanstvo a pohanská filosofia
V dielach gréckych apologétov sa stretneme s rozličnými, ba až s protikladnými postojmi voči pohanskej filozofii; v tomto smere nie sú jednotní. Pozitívny postoj k pohanskej filozofii môžeme nájsť u sv.
Justína, ktorý chcel bližšie spoznať podstatu Boha
a preto sa začal venovať filozofii, ktorú považoval
13. Porov. Teofil Antiochijský: Ad Autolycum I,11. In:
Gli apologeti greci, Burini, C. (ed.), Roma : Cittá Nuova 2000,
s. 384-385; Sv. Justín: Apologia Prima 55,7. In: Gli apologeti
greci, Burini, C. (ed.), Roma : Cittá Nuova 2000s. 141.
14. Porov. Špirko, J.: Patrológia. Životy a spisy sv. otcov, s.
34.
15. Porov. Sv. Justín: Apologia Prima 9,1, s. 93; 24,2, s.
109; porov. aj Aristides Aténsky: Apologia 3,1-13,8. In: Gli
apologeti greci, Burini, C. (ed.), Roma : Cittá Nuova 2000,
s. 49-58.
16. Porov. Sv. Justín: Apologia Prima 6,1, s. 91; Atenagoras Aténsky: Libellus pro Christianis 3,1. In: Gli apologeti greci, Burini, C. (ed.), Roma : Cittá Nuova 2000, s. 259;
13,1, s. 272.
17. Porov. Atenagoras Aténsky: Libellus pro Christianis
3,1, s. 259; Teofil Antiochijský: Ad Autolycum III,15, s.
460; Tacián Sýrsky: Oratio ad Grecos 25, s. 221. Tieto dve
obvinenia pramenili z nesprávneho chápania Eucharistie
(kanibalizmus) a obradu bozku pokoja (krvismilstvo). Porov. Monti, G.: Apologetica, Letteratura. In: Aa. Vv.: Enciclopedia Cattolica, vol. I, Firenze : G.C. Sansoni 1949, s. 1659.
18. Porov. Sv. Justín: Apologia Prima 4,7, s. 90; 27,1, s.
112; Teofil Antiochijský: Ad Autolycum III,15, s. 460.
19. Porov. Sv. Justín: Apologia Prima 4,1-3, s. 89-90; 7,4,
s. 92; Atenagoras Aténsky: Libellus pro Christianis 2,4, s.
258.
20. Až do prenasledovania, ktoré zahájil cisár Décius
(250/251), išlo o lokálne prenasledovania kresťanov. Porov.
Drobner, H.R.: Patrologia, s. 124.
21. Porov. Špirko, J.: Patrológia. Životy a spisy sv. otcov, s.
34-35.
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„za najväčšie a najcennejšie dobro pred Bohom, pretože ako jediná nás vedie a zjednocuje s ním.“ Avšak
filozofické školy, ktoré navštevoval (stoici, peripatetici, pytagorejci) mu nepriniesli uspokojujúcu odpoveď. Platónova filozofia mu bola síce najbližšia, pretože hovorila o nemateriálnych skutočnostiach, predostrela mu náuku o svete ideí. Ale to bolo všetko, čo
mu mohla ponúknuť. Cestu k Bohu, teda to, čo hľadal, našiel v čítaní a štúdiu prorockých spisov Starého zákona. Vtedy pochopil, že obsah týchto posvätných spisov nie je ovocím ľudského snaženia, ale výsledkom Božieho zjavenia. Boh sa sám dáva spoznať
ľuďom. Pravdu musíme prijať a nie skúmať. Tu sa začína proces jeho obrátenia na kresťanstvo, 22 ktoré pokladal za „jedinú spoľahlivú a upotrebiteľnú filozofiu,“ ktorej obrane zasvätil celý svoj život.23
S úplne protikladným postojom sa môžeme stretnúť
u Taciána, ktorý síce tiež študoval filozofiu, 24 predsa
však zaujíma k nej a k celej gréckej kultúre odmietavé
ba až opovrhujúce stanovisko. Pohanské náboženstvo,
filozofia a diela gréckych autorov nemajú žiadnu výpovednú hodnotu, sú len ukážkou absurdity, výmyslov a nemorálností. Myslia si, že vlastnia pravdu, ale
sa mýlia, lebo ju nemajú. Ich spisy sú plné protirečení a klamstiev. Venujú sa úplne zbytočným veciam.25
Kresťanstvo a judaizmus
Židovský svet predstavoval pre kresťanstvo silného
protivníka. Hoci na jednej strane sa nemohli poprieť
a pretrhnúť zväzky s materským náboženstvom, predsa však na druhej strane sa „synagóga“ nesprávala ako

22. Medzi kresťanstvom a filozofiou neexistuje žiadna
opozícia, pretože to dobré, čo učili pohanskí filozofi, patrilo nám kresťanom. Justín to vysvetľuje tým, že vo všetkých
ľuďoch sa nachádzajú zrnká pravdy Božieho Slova. Porov.
Sv. Justín: Apologia Secunda 13,3-6. In: Gli apologeti greci,
Burini, C. (ed.), Roma : Cittá Nuova 2000, s. 171-172; 10,18, s. 168-169.
23. Porov. Justín: Dialogus cum Tryphone Iudaeo 1,3-8,2,
Visoná, G. (ed.), Milano : Edizioni Paoline 1988, s. 86-105.
Aj Euzébius Cézarejský dosvedčuje, že Justín hlásal Božie
slovo a bránil kresťanskú vieru filozofickým spôsobom. Porov. Historia ecclesiastica IV,11,8, vol. I, Migliore, F.- Borzì,
S. (ed.), Roma : Cittá Nuova 2001, s. 206. Podobne aj Atenagoras, ktorý je nazývaný „aténskym kresťanským filozofom,“ nikdy sa nevzdal svojho filozofického uvažovania,
ale vložil ho do služby obrany kresťanskej viery. Nabádal
pohanských filozofov dychtiacich po poznaní, aby si všímali a študovali múdrosť a pravdivosť, ktorá sa nachádza
v prorockých spisoch Starého zákona. Pretože kresťanská
viera nie je náukou ľudí, ale bol to Boží Duch, ktorí inšpiroval týchto mužov a použil ich ako svoje prostriedky, podobne ako flautista používa flautu. Porov. Libellus pro Christianis 9,1, s. 266-267.
24. Porov. Tacián Sýrsky: Oratio ad Grecos 29, s. 224-225;
35, s. 233-234; 42, s. 238.
25. Porov. Tamže, 1-3, s. 189-193; 21-30, s. 216-226. Podobné názory zdieľal aj Teofil Antiochijský. Porov. Ad Autolycum I,9-10, s. 382-384; II,2, s. 390; II,8, s. 398-401; III,2-8,
s. 445-454; III,30, s. 477.
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dobrá matka.26 Justín hovorí, že židia boli príčinou
prenasledovania kresťanov, lebo oni šírili predsudky
a klebety o kresťanoch, ktoré potom pohania prevzali
a opakovali.27 Dokonca tvrdí, že židia nikdy nepreukázali náklonnosť alebo lásku k Bohu, prorokom, blížnym a ani voči sebe samým, ale boli modloslužobníkmi
a vrahmi spravodlivých. Zabili Ježiša Krista a potom sa
ich zloba obrátili voči kresťanom,28 mylným spôsobom
interpretovali posvätné texty Starého zákona.29 To, že
sa nachádzajú pod rímskym útlakom a nemôžu vstúpiť do Jeruzalema, je trestom za ich previnenia.30 Justín spomína, že rabíni mali dokonca zákaz mať nejaký kontakt s kresťanmi a diskutovať s nimi,31 ale predsa však kresťania sa modlia aj za svojich prenasledovateľov a nepriateľov nasledujúc tak príklad svojho Majstra (porov. Lk 6,35-36; Mt 5,45).32 Motív nevraživosti
voči kresťanom bol v podstate náboženský. Kresťania
boli obviňovaní z neobriezky, nezachovávania soboty,
Mojžišovho zákona, z viery v Krista ako prisľúbeného Mesiáša.33 Proti univerzalistickým židovským tendenciám sa dáva do popredia myšlienka, že kresťanstvo je prítomné v každom kúte zeme a slávi sa Eucharistia v mene ukrižovaného Krista.34 Židia sa síce klaňajú jedinému Bohu, čím sa priblížili k pravde, predsa však ju nedosiahli úplne. Často si poslúžili pohanským kultom, zabíjali prorokov a spravodlivých, ktorí
boli k nim poslaní. Boli nevďační voči Bohu. Odmietli Krista, potupili ho a odovzdali Pilátovi na smrť.35
Tri ciele apologetickej literatúry
Apologetická literatúra sa sústredila na tri ciele: 1)
vyvrátenie falošných obvinení pripisovaných kresťanom; 2) poukázanie na absurditu a nemorálnosť
pohanského náboženstva a na neschopnosť filozofie voči kresťanskej pravde; 3) vysvetlenie kresťanského učenia za účelom dokázania, že iba kresťania
vlastnia pravdu.36
Vyvrátenie falošných obvinení
Apologéti reagujú na obvinenia kresťanov tvrdením, že ide o výmysly a klamstvá, pretože tí, ktorí
ich vymysleli, hľadajú iba nejakú zámienku na to,

26. Porov. Bosio, G.-Dal covolo, E.-Maritano, M.: Introduzione ai Padri della Chiesa. Secoli I e II, s. 156.
27. Porov. Justín: Dialogus cum Tryphone Iudaeo 17,1, s.
125-126; 108,2, s. 315.
28. Tamže, 93,4, s. 289.
29. Tamže, 68,8, s. 236-237; 112,4, s. 325-326; 134,1, s.
370-371.
30. Tamže, 16,2, s. 123-124. V tejto protižidovskej polemike nemôže byť reč o antisemitizme, nakoľko tu ide o otázku
viery a nie rasy. Porov. Drobner, H.R.: Patrologia, s. 124.
31. Porov. Justín: Dialogus cum Tryphone Iudaeo 38,1, s.
168.
32. Tamže, 96,3, s. 294; 133,6, s. 370.
33. Tamže, 8,4, s. 106-107; 10,1-4, s. 110-112.
34. Tamže, 117,5, s. 336-337.
35. Porov. Aristides Aténsky: Apologia 14,1-4, s. 58-59.
36. Porov. Bosio, G.-Dal covolo, E.-Maritano, M.: Introduzione ai Padri della Chiesa. Secoli I e II, s. 157.
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aby mohli nenávidieť nasledovníkov Krista. Robia
to preto, aby zastrašili kresťanov, aby sa vzdali svojho spôsobu života alebo aby urobili dojem na sudcov,
že kresťania sú krutými a nepolepšiteľnými. Ľudia,
ktorí si vymýšľajú takéto ohovárania, sami ukazujú
svoju zlobu, ktorá je nepriateľkou akejkoľvek čnosti.
Avšak neopodstatnené obvinenia nemôžu nijakým
spôsobom zatieniť bezúhonnosť kresťanov, lebo sa tešia zo zásluh a odmeny, ktoré majú pred Bohom.37 Na
druhej strane apologéti tvrdia, že kresťania si zaslúžia
spravodlivý súdny proces. Ak sa dokáže, že obvinenia sú pravdivé, nemá sa brať ohľad na nikoho, každý
nech je spravodlivo potrestaný. Ak však ide len klebety a neodôvodnené ohovárania, majú byť prepustení. Dožadujú sa toho, aby sa s kresťanmi zaobchádzalo ako s ostatnými občanmi impéria, aby sa nepoužíval iný meter na nich a iný na pohanov. Preto
je potrebné skúmať život kresťanov, čo bude najlepší
dôkaz ich neviny, že sa nenájde nič z toho, z čoho sú
obviňovaní a prenasledovaní. Nemôže byť totiž vynesený dobrý alebo zlý úsudok len na základe mena
„kresťan.“ Skutky kresťanov dokazujú, že sú najlepšími občanmi ríše a nedopúšťajú sa nespravodlivosti.38 Snažia sa milovať aj svojich nepriateľov, žehnajú tým, čo im zlorečia, modlia sa za tých, čo ich prenasledujú (porov. Mt 5,44). Konajú skutky milosrdnej lásky, vedú čistý a zbožný život vo vedomí, že raz
sa budú za svoje skutky zodpovedať pred Bohom. Sú
budovateľmi pokoja, pretože majú nádej, že dosiahnu
večnú vlasť. Preto sa chránia akéhokoľvek zla, klamstiev, vykoreňujú svoje hriechy, dodržujú zákony, konajú čestne a veria v Boha.39 Cisára si vážia, modlia
sa za neho, za celú ríšu, aby sa rozrastala a prekvitala. Neprejavujú mu však božskú úctu, pretože tá patrí
jedine skutočnému Bohu. Cisár je iba človekom, ktorému Boh zveril moc, aby spravodlivo vládol na zemi.40 Rovnako kresťania nemôžu byť považovaní za
ateistov len na tom základe, že odmietajú veriť a uctievať pohanské božstvá. Pravú božskú úctu si zaslúži jedine Boh, ktorý je prameňom všetkého dobrého. Treba jasne odlíšiť Boha od matérie. Boh je večný
a nesplodený, avšak matéria je stvorená a pominuteľná. Pohanskí bohovia sú iba dielom ľudských rúk.41

37. Porov. Atenagoras Aténsky: Libellus pro Christianis
31,1-2, s. 306-307.
38. Porov. Tamže, 1,3-3,1-2, s. 256-260; Sv. Justín: Apologia Prima 1-4,7, s. 87-90; 7,1-5, s. 92; 27,1, s. 112; Teofil
Antiochijský: Ad Autolycum III,15, s. 460.
39. Porov. Atenagoras Aténsky: Libellus pro Christianis
11,2, s. 269; 12,1, s. 270; Sv. Justín: Apologia Prima 8,1-2, s.
92-93; 11,1-12,1, s. 95; Teofil Antiochijský: Ad Autolycum
III,15, s. 460; Tacián Sýrsky: Oratio ad Grecos 32, s. 229.
40. Porov. Teofil Antiochijský: Ad Autolycum I,11, s.
384-385; Atenagoras Aténsky: Libellus pro Christianis 37,2,
s. 313.
41. Porov. Sv. Justín: Apologia Prima 6,1-2, s. 91-92; 9,1,
s. 93; 24,2, s. 109; Aristides Aténsky: Apologia 3,1-13,8, s.
49-58; Atenagoras Aténsky: Libellus pro Christianis 4,1-7,3,
s. 260-265; 11,1, s. 269; 14,1-17,5, s. 273-279.

Obvinenie z krvismilstva je vyvrátené čistým kresťanským životom, úsilím o dokonalosť, túžbou po
večnom živote, askézou od pozemských vecí. Kresťania nie sú otrokmi svojho tela, nenechajú sa ovládať zmyselnosťou alebo peniazmi. Boh, ktorý všetko
vie a pozná úmysly ľudských sŕdc, je svedkom toho,
že kresťania svojím dobrým mravným životom prevyšujú ostatných obyvateľov ríše. Pohania nemôžu prisúdiť nasledovníkom Krista nemorálne veci a vášne,
akých sa dopúšťajú ich božstvá. Ich život a vzťahy sú
bezúhonné a čisté, lebo ak by to tak nebolo, sú si vedomí toho, že pre takéto hriechy by sa sami vylúčili z nebeského kráľovstva. Preto žijú v jednom manželskom zväzku a nedopúšťajú sa cudzoložstva. Dokonca sú aj takí muži a ženy čo nevstúpili do manželstva, ale ostali slobodní, aby mohli byť bližšie pri
Bohu. Kresťania nehlásajú svoju náuku slovami, ale
ju žijú skutkami. Nemorálnych skutkov (prostitúcia,
homosexuálne vzťahy) sa dopúšťajú tí, čo rozchyrujú
takéto klebety, čím urážajú svoje telá, ktoré sú stvorené Bohom.42 Kresťania sa nedopúšťajú ani kanibalizmu, nie sú vrahovia, nesýtia sa ľudským mäsom,
nezúčastňujú sa gladiátorských zápasov, ani popravy
spravodlivo odsúdených. Nikto zo žalobcov nemôže
povedať, že by bol svedkom takýchto ohavností. Práve naopak sú proti potratom a vraždám, tvrdiac, že
tí, čo sa ich dopúšťajú, budú sa zodpovedať za tieto
zlé skutky pred Bohom. Viera vo vzkriesenie tela nedovoľuje kresťanom, aby sa stali hrobmi tiel, ktoré sú
raz určené na oslávenie.43
Absurdita a nemorálnosť pohanského náboženstva, neschopnosť filozofie voči kresťanskej pravde
Polyteistické pohanské náboženstvo bolo odmietnuté apologetickou literatúrou z toho dôvodu, že pohanskí bohovia nie sú ničím iným ako len dielom ľudských rúk, nemajú v sebe život. Preto je smiešnym uctievať ich a prinášať obety. Rovnako je iracionálne dávať meno „boh“ veciam, ktoré sú pominuteľné a potrebujú byť opravované.44 Dokonca pohanskí filozofi,
keď hovoria o svojich božstvách, prisudzujú im začiatok a a koniec. Čo však má svoj začiatok, to je smrteľné, predtým to neexistovalo. Musíme totiž rozlišovať
medzi tým, čo je večné a nestvorené a medzi tým, čo
je stvorené a pominuteľné. Matéria nevyhnutne potrebuje svojho tvorcu a tvorca matériu. Pohanská teológia je absurdná. Pretože ak pohania jasným a zrejmým
42. Porov. Atenagoras Aténsky: Libellus pro Christianis 31,3-34,3, s. 306-311; Teofil Antiochijský: Ad Autolycum III,15, s. 460. Indiferentnosť voči morálke je evidentná práve u pohanov. Porov. Sv. Justín: Apologia Secunda 3,7,
s. 161. Pohanská kultúra je plná hriechu, neprináša žiadny úžitok. Porov. Tacián Sýrsky: Oratio ad Grecos 22-24, s.
218-220; 33-34, s. 230-233.
43. Porov. Atenagoras Aténsky: Libellus pro Christianis
35,1-36,1, s. 311-312; Teofil Antiochijský: Ad Autolycum
III,15, s. 460; Sv. Justín: Apologia Prima 27,3-4, s. 112.
44. Porov. Sv. Justín: Apologia Prima 9,1-3, s. 93-94; Teofil Antiochijský: Ad Autolycum I,10, s. 384; II,2, s. 390;
Aristides Aténsky: Apologia 12,10, s. 57.
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spôsobom neodlíšili božstvo od pozemských a materiálnych vecí, potom nie je dôvod prejavovať mu božskú úctu.45 Apologéti kritizujú niektoré pohanské národy, ako napríklad chaldejcov, ktorí upadli do omylu
tým, že niektoré stvorené veci, ktoré sú súčasťou prírody (nebo, zem, more, slnko, mesiac, nebeské telesá),
povýšili na úroveň božstva. Rovnako by bolo chybou
preukazovať človeku božskú úctu. Podľa prirodzeného poriadku človek rastie a starne aj proti svojej vôli,
má telesné potreby, je smrteľný a dopúšťa sa mnohých
chýb. Človek až do svojej smrti zostane človekom. Nie
je teda bohom, iba Božím dielom. Egypťania v tomto
smere išli ešte ďalej a klaňali sa aj pozemským a vodným živočíchom, zbavených rozumového uvažovania,
ba dokonca predmetom ich úcty boli aj rastliny. Bolo
by smiešne ich uctievať a prosiť, pretože takéto božstvá si nemôžu zabezpečiť spásu ani pre seba a už vôbec nie pre ľudí. Ich mytologické rozprávania sú iba
rozprávkami.46
Zároveň sa poukazuje aj na nemravný spôsob života tých, ktorí vyrábali modly a pohanské predmety na
kult. Dopúšťali sa mnohých perverzností a nehanebností. Do duchovnej skazy privádzali i dievčatá, ktoré s nimi pracovali v dielňach. Je to veľká hlúposť, že
práve takíto ľudia mali vytvárať božstvá.47 Dokonca aj
svojím božstvám prisudzovali ľudské vlastnosti, prejavy násilia, vášní, hnevu. Bohovia boli protagonistami mnohých nemravných skutkov.48 Grécke divadlá boli školou neresti; tanec, hudba, poézia a vôbec
akýkoľvek umelecký prejav bol prejavom hriechu.49
Grécki apologéti sa snažili poukázať aj na neschopnosť filozofie v porovnaní s kresťanskou vierou, keď
dokazovali na základe textov Starého zákona, že mýtické rozprávania o pohanských bohoch sú len prekrútením a deformovaním toho, čo už dávno bolo povedané a predpovedané o príchode, narodení a zmŕtvychvstaní Krista. Pohania aplikovali slová, týkajúce
sa Krista, na svoje božstvá.50 Výsmechom sú genealó45. Porov. Aristides Aténsky: Apologia 13,3, s. 57; AteAténsky: Libellus pro Christianis 19,1-21,1, s. 281284; Tacián Sýrsky: Oratio ad Grecos 21, s. 217.
46. Porov. Aristides Aténsky: Apologia 2,1-13,8, s. 48-58;
Atenagoras Aténsky: Libellus pro Christianis 14,2, s. 274;
20,5, s. 284; 28,1-9, s. 300-303; Teofil Antiochijský: Ad
Autolycum I,9-10, s. 382-384.
47. Porov. Sv. Justín: Apologia Prima 9,4-5, s. 94. Samotní pohania sa dopúšťali mnohých zločinov, z ktorých obviňovali kresťanov, ako napríklad mužská a ženská prostitúcia, krvismilstvo, účasť na kulte so sexuálnymi orgiami,
zanechanie novonarodených detí. Porov. Sv. Justín: Apologia Prima 7,5, s. 92; 27,1-5, s. 112; Atenagoras Aténsky:
Libellus pro Christianis 32,1, s. 308.
48. Porov. Aristides Aténsky: Apologia 8,1-11,7, s. 52-56;
Atenagoras Aténsky: Libellus pro Christianis 32,1, s. 308;
Tacián Sýrsky: Oratio ad Grecos 25, s. 221; Teofil Antiochijský: Ad Autolycum I,9, s. 382-383.
49. Porov. Tacián Sýrsky: Oratio ad Grecos 22-24, s. 218220.
50. Porov. Sv. Justín: Apologia Prima 23,3, s. 108; 54,158,3, s. 138-143; 59,1-60,11, s. 143-145; Tacián Sýrsky: Oratio ad Grecos 21, s. 216-217.
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gie božstiev s uvedením ich narodenia, ktoré je zbytočné robiť, pretože to poukazuje na fakt, že ide o výmysly a rozprávky. Básnické a filozofické diela nepriniesli nič veľkého a neobvyklého, okrem toho, že
sú plné klamstiev a protirečení.51
Vysvetlenie kresťanského učenia a dokázanie nadradenosti kresťanstva nad pohanstvom
Ako reakcia na falošných pohanských bohov, apologéti učia, že je len jeden pravý Boh, ktorý je nesplodený, neviditeľný, všadeprítomný, stvoril všetky veci,
je dobrý, nenachádza sa v ňom nič materiálne a zlé,
je prameňom všetkých čností, nemá meno. Hoci ho
nazývame „otcom,“ „stvoriteľom,“ „pánom,“ „vládcom,“ tieto slová sú iba atribútmi, ktoré mu dávame
pre jeho dobrodenia a diela.52 Nakoľko Boh Otec je
transcendentný, stvoril a usporiadal svet prostredníctvom svojho jednorodeného Syna, Božieho Slova (Logos), ktorý bol splodený pred všetkými vecami z vôle
Otca,53 vzal na seba našu ľudskú podobu v osobe Ježiša
Krista, ktorý je naším spasiteľom.54 Na ňom sa splnili
predpovede starozákonných prorokov, že je prisľúbeným Mesiášom.55 Duch Svätý hovoril skrze prorokov
a patrí mu tretie miesto v Najsvätejšej Trojici.56 Apologetické spisy predkladajú aj náuku o anjeloch a démonoch,57 o zmŕtvychvstaní tela človeka,58 o nadpri-

51. Porov. Tacián Sýrsky: Oratio ad Grecos 25-28, s. 220224; Teofil Antiochijský: Ad Autolycum II,2-8, s. 390-401.
52. Porov. Aristides Aténsky: Apologia 1,1-5, s. 47; 3,1-3,
s. 49-50; Sv. Justín: Apologia Prima 6,1, s. 91-92; 10,1-3, s.
94; 13,1, s. 97; 14,1-2, s. 98; Apologia Secunda 6,1-2, s. 163;
Dialogus cum Tryphone Iudaeo 60,2, s. 215-216; 127,1-3, s.
357-358; Tacián Sýrsky: Oratio ad Grecos 4, s. 194; 19, s.
215; Atenagoras Aténsky: Libellus pro Christianis 4,1-5,2,
s. 260-262; 8,1-10,1, s. 265-268; Teofil Antiochijský: Ad
Autolycum I,3-5, s. 375-378; II,4, s. 392-393.
53. Porov. Aristides Aténsky: Apologia 15,1, s. 59; Sv. Justín: Apologia Secunda 6,3-5, s. 163-164; Dialogus cum Tryphone Iudaeo 61,1-3, s. 217-219; Tacián Sýrsky: Oratio ad
Grecos 5, s. 195-196; 7, s. 197; Atenagoras Aténsky: Libellus pro Christianis 10,1-3, s. 268; Teofil Antiochijský: Ad
Autolycum I,7, s. 380; II,10, s. 402-403; II,22, s. 417-418.
54. Porov. Aristides Aténsky: Apologia 16,2, s. 61; Sv.
Justín: Apologia Prima 66,2, s. 151-152.
55. Porov. Aristides Aténsky: Apologia 16,6, s. 61; Sv.
Justín: Apologia Prima 30,1-53,12, s. 114-138; Dialogus cum
Tryphone Iudaeo 31,1-108,3, s. 152-316.
56. Porov. Aristides Aténsky: Apologia 15,1, s. 59; Sv.
Justín: Apologia Prima 13,3, s. 98; 60,7-8, s. 144-145; 61,3,
s. 145; 65,3, s. 151; 67,2, s. 152; Atenagoras Aténsky: Libellus pro Christianis 10,4-5, s. 268-269; 24,2, s. 294-295; Teofil Antiochijský: Ad Autolycum II,9-10, s. 401-403; II,15,
s. 410.
57. Porov. Sv. Justín: Apologia Prima 6,2, s. 92; 26,1, s.
110; 28,1, s. 113; 52,3, s. 136; 54,1, s. 138-139; 62,1-2, s. 147;
Apologia Secunda 5,2-5, s. 162-163; Tacián Sýrsky: Oratio
ad Grecos 7-19, s. 197-215; Atenagoras Aténsky: Libellus
pro Christianis 10,5, s. 269; 24,5-27,1, s. 295-300.
58. Porov. Tacián Sýrsky: Oratio ad Grecos 6, s. 196-197;
Atenagoras Aténsky: Libellus pro Christianis 36,1, s. 312313; Oratio de resurrectione cadaverum 1,1-25,4. In: Gli apo-
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rodzenej inšpirácii posvätných kníh,59 o vysluhovaní
krstu,60 slávení Eucharistie,61 o kresťanskom príkladnom živote,62 o Cirkvi ako novom Izraeli.63
Vo vysvetľovaní kresťanskej náuky sa koncentrujú
na dokázanie, že iba kresťania vlastnia pravdu. Totiž
v každom človeku, nakoľko je rozumovou bytosťou,
sa nachádza zrnko pravdy, ktoré bolo do neho vložené pri akte stvorenia Božím Slovom. Týmto zrnkom
pravdy, ktoré je schopné rásť, máme účasť na univerzálnom princípe rozumnosti, ktorým nie je nikto iný
ako už spomínané Božie Slovo (Logos). Toto Božie
Slovo, ktoré hovorilo ústami prorokov a osvecovalo
ľudí úprimne hľadajúcich pravdu, sa zjavilo v osobe
Ježiša Krista, vlastnilo pravdu v jej úplnej a dokonalej forme.64 Dokonca aj tí, ktorí síce nepoznali Krista
a žili pred jeho príchodom, ale snažili sa žiť dobrým
životom, sú nazývaní kresťanmi, lebo bolo v nich zrnko pravdy.65 Kresťanská náuka je vznešenejšia, starobylejšia a nadradená ostatným pohanským náukám,
lebo samotní filozofi čerpali zo starozákonných spisov
prorokov a sám Mojžiš je považovaný za najstaršieho
zo všetkých gréckych spisovateľov.66
Záver
Grécki apologéti druhého storočia po Kr. vedeli
zužitkovať svoje filozofické vzdelanie a vložiť ho do
služieb ohlasovania radostnej zvesti. Svojimi spismi,
v ktorých bránia a vysvetľujú kresťanskú náuku, nemali v úmysle podať jej vedecký výklad. Dokazujúc
odôvodnenosť kresťanskej viery, museli sa prispôsobiť
kultúre svojej doby, snažili sa o inkulturáciu evanjelia, aby obsah viery mohli podať v jazyku a kategóriách myslenia, ktoré by boli prijateľné ich súčasníkmi. Teda ich úsilie nebolo len apologetické, ale aj misionárske, pretože chceli priviesť diskutujúcich a pologeti greci, Burini, C. (ed.), Roma : Cittá Nuova 2000, s.
315-355.
59. Porov. Atenagoras Aténsky: Libellus pro Christianis
7,2-3, s. 264-265.
60. Porov. Sv. Justín: Apologia Prima 61,1-62,4, s. 145-148.
61. Tamže, 65,1-67,7, s. 151-153.
62. Porov. Aristides Aténsky: Apologia 15,1-16,6, s. 5961; Sv. Justín: Apologia Prima 3,1, s. 88; 8,2, s. 93; 11,1, s.
95; 14,2-3, s. 98-99; 27,1, s. 112; 29,1, s. 113; Tacián Sýrsky:
Oratio ad Grecos 11, s. 202-203; 32-34, s. 229-233; Atenagoras Aténsky: Libellus pro Christianis 11,4, s. 270; 31,3-35,6,
s. 307-312; Teofil Antiochijský: Ad Autolycum III,12-15,
s. 457-461.
63. Porov. Sv. Justín: Dialogus cum Tryphone Iudaeo 109,1141,5, s. 318-383.
64. Porov. Sv. Justín: Apologia Prima 5,4, s. 91; 12,9, s. 96;
13,3, s. 97-98; 30, s. 114; 32,8-36,3, s. 117-121; 44,10, s. 128;
46,1-4, s. 130-131; Apologia Secunda 10,2-3, s. 168; 13,2-6,
s. 171-172; Aristides Aténsky: Apologia 15,1, s. 59; 16,2-7,
s. 61.
65. Porov. Sv. Justín: Apologia Prima 46,2-3, s. 130-131;
Apologia Secunda 13,4, s. 172.
66. Porov. . Justín: Apologia Prima 44,8-9, s. 128; 59,160,11, s. 143-145; Apologia Secunda 15,3, s. 173; Tacián Sýrsky: Oratio ad Grecos 31-41, s. 226-238; Teofil Antiochijský: Ad Autolycum III,16-29, s. 461-477.

chybujúcich k plnosti pravdy, teda k samotnému Ježišovi Kristovi.
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Ľudské práva a Cirkev
M. Haratim: The Church and Human Rights
For decades, the question of human rights has been a subject of a vigorous public discussion. Some authors accuse the Church of
avoiding her involvement in the creation and defense of human rights. This study outlines a brief history of human rights declarations. It focuses on the stance of Catholic Magisterium regarding the concept of human being and as subject of the human rights. The
study concludes that without a proper definition of such a concept - i.e. without defining human as God‘s creation and attributing
him the capacity to perceive both natural and God‘s law - human rights and their declarations remain worthless documents subject
to random changes subject to vicissitudes of political needs and temporary agreements.

Náčrt problému
Pohnútkou k napísaniu štúdie na tému ľudských
práv sa mi stal nedávny článok s rovnakým názvom
od Lucetti Scaraffie v Osservattore Romano z 15. júna
2012 na tému ľudských práv.1 Ide o krátku recenziu
knihy talianskeho autora Daniele Menozziho s názvom Cirkev a ľudské práva. Kniha vyvolala istú pozornosť a oživila už aj tak dosť živú debatu okolo ľudských práv v kontexte sociálneho učenia Cirkvi. Medzi iným autorka článku podrobuje kritike dielo, ktoré je zas mimoriadne kritické voči pápežom a ich postoju k ľudským právom. Chýba mu tak hlbšia analýza postoju Cirkvi k tejto otázke. Téma aj v našich krajoch neustále vyvolávajúca mnoho polemík a rôznorodých názorov. Preto chcem jednoducho naznačiť, čo
sú vlastne ľudské práva, v akom kontexte vzniká ich
deklarácia, aká je história ľudských práv a podčiarknuť zástoj Cirkvi v uvedenej problematike.
Definícia ľudských práv
Pokiaľ hovoríme o ľudských právach a slobodách
všeobecne, myslíme predovšetkým na základné politické slobody, právo na život a na integritu osoby,
slobodu vyznania a právo na vlastný názor, právo na
slobodný pohyb v hraniciach konkrétneho štátu a medzi štátmi. B. Mondin ľudské práva charakterizuje
ako „primárne a základné, pretože sa dotýkajú človeka v sile jeho jedinečnej dôstojnosti“2, ktorá je mu
vlastná, nakoľko je členom ľudskej rodiny, a nie preto,
žeby patril nejakej sociálnej triede, zvláštnej kultúre,
či pre nejaké iné dôvody. Nejedná sa o práva, ktoré by
boli ovocím dohôd, či zvláštnej blahosklonnosti občianskej moci. Jedná sa o primárne, univerzálne a nedotknuteľné zásady, ktoré predchádzajú a kladú základ akejkoľvek zákonnosti. Vypracovanie zoznamu
ľudských práv predpokladá a zahŕňa jasný a primeraný koncept osoby, čo ona je, jej prirodzenosti a jej
základných a špecifických vlastností.3

1. Porov. Scaraffia, L.: Chiesa e diritti umani. In: Osservatore Romano, 137/2012, ročník CLII., s. 1.
2. Mondin, B.: Etica politica. Manuale di filosofia sistematica. Bologna ESD 2000, s. 276.
3. Porov. Tamže.
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História ľudských práv
Ich pôvod je v rôznych starých stavovských privilégiách, ale prvá formulácia a vyhlásenie Deklarácie
ľudských a občianskych práv spadá do obdobia Francúzskej revolúcie (1789). Nový a kompletný súbor ľudských práv nachádzame v známej Všeobecnej deklarácii ľudských práv, vyhlásenej OSN v roku 1948.
Nato však aby sme sa dostali k jadru nášho problému je dobré pripomenúť genézu ľudských práv v širšom historicko-filozofickom kontexte. Ak by sme to
neurobili a hľadali ich pôvod v nedávnej minulosti,
dostali by sme sa iba k súčasnej mentalite demokratických štátov, ktoré sa obyčajne nazývajú právnymi
štátmi. V nich sú vzťahy medzi občanom a autoritou regulované zákonmi a jedine nimi. Ľudské práva však, tým že sa dotýkajú samej podstaty človeka,
sú právami, ktoré logicky a historicky predchádzajú
samotnú ideu štátu s jeho zákonmi. Ich vývoj sleduje dve línie – prvá je línia prirodzeného práva a druhá
línia sleduje ideu slobody.4
Prirodzené právo a sloboda
Idea prirodzeného práva je veľmi stará. Bola načrtnutá sofistami, širšie prepracovaná stoikmi a odtiaľ
prebratá do diel Cicera, neskôr do diel cirkevných otcov. Tí ju preberajú spolu s ideou zjaveného Božieho
zákona vo Svätom Písme. Sv. Tomáš Akvinský prehlbuje a objasňuje túto ideu a prirodzený zákon chápe ako „participáciu rozumného stvorenia na večnom
zákone“. Idea slobody zas dozrieva v priebehu stáročí
hľadaním osobných výhod a privilégií predovšetkým
u šľachticov, ktorí sa bránia vplyvu monarchov a expanzii ich moci. Ako rastie vnímanie slobôd zo strany jednotlivcov, rozvíja sa dôraz na idey slobody aj
u jednotlivých štátov. Na jednej strane sa hľadá praktický a teoretický základ pre osobnú slobodu a bezpečnosť proti absolutistickej moci v rodiacich sa jednotlivých moderných štátoch. Na druhej strane paralelne rastie úsilie nájsť taký filozoficko-právny základ pre definovanie základných práv a slobôd, ktorý
bude platiť ponad hranice jednotlivých štátov. Z his4. Porov. Compagnoni, F: Diritti dell’uomo. In: Compagoni,
F., Piana, G., Privitera S. (a cura di) : Nuovo dizionario
di teologia morale. Cinisello Balsamo (Milano), Edizioni
San Paolo 1999, s. 219.
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tórie vieme, že predovšetkým 18. storočie prináša takéto deklarácie práv a slobôd. Ako príklad sa uvádza
americká Ústava (1787), ktorej predchádza Deklarácia práv Virgínie (1776), a samozrejme už spomínaná Deklarácia ľudských a občianskych práv (1789),
ktorou sa začína prvé obdobie Francúzskej revolúcie.
V dielach rôznych autorov nielen 19. storočia sa táto
Deklarácia práv považuje „za nesmrteľné princípy
1789“5. Dnes je už historicky dokázané, že americké
deklarácie rovnako aj známa francúzska pochádzajú z toho istého osvietenského prostredia v Európe.
Tieto deklarácie majú tendenciu byť kritické voči náboženstvu a cirkvám (stabilným) a s nádejou vsádzajú na víťazstvo rozumu, ktoré sa realizuje pomocou
vedy a techniky.6 Škoda, že tieto vznešené ideály nepriniesli len dobré ovocie. Dokonca aj liberálne a sociálne (i socialistické) hnutia či revolúcie konca 19.
a začiatku 20. storočia sa radi odvolávajú na „nesmrteľné princípy 1789“. Ktovie či aj na tie, ktoré viedli tisíce na gilotíny. V priebehu 19. storočia pokračujú tieto tendencie. Ľudské práva sa stávajú občianskymi v zmysle toho, že sa implementujú do legislatívnych textov a upravujú vzťahy medzi nadriadenými a podriadenými vo vnútri jednotlivých štátov. Po
I. svetovej vojne Spoločenstvo národov hľadá možnosti ako znovu kodifikovať tieto princípy ako medzinárodné.7
Všeobecná deklarácia ľudských práv – stručný náčrt
Až novo sa rodiaca Organizácia Spojených národov
po tragickej skúsenosti II. svetovej vojny prichádza
v roku 1948 so spomínanou novou a kompletnou Všeobecnou deklaráciou ľudských práv. Obsahuje jasný
a detailný zoznam základných práv osoby, ktorá sa
chápe ako indivíduum a ako čiastka občianskej spoločnosti. Podčiarkuje sa rovnaká dôstojnosť všetkých
ľudí „bez akéhokoľvek rozdielu z dôvodu rasy, farby
pleti, pohlavia, reči, náboženstva, politického názoru, národného či sociálneho pôvodu, bohatstva, či
akýchkoľvek podmienok (2)“. Ako základné a nedotknuteľné sa pomenúvajú medzi inými nasledujúce
práva: „právo na život, na slobodu a bezpečnosť vlastnej osoby“ (3); právo na uznanie vlastného právneho statusu (6); právo na rovnakú právnu ochranu zo
strany zákona bez akejkoľvek diskriminácie (7); právo slobody pohybu (13); „právo na občianstvo“ (15);
„právo na slobodu myslenia, svedomia a náboženstva“
(18); „právo na slobodu názoru a vyjadrenia“ (19). Pokiaľ sa jedná o rodinu, potvrdzuje sa „právo založiť si
rodinu“ (16). Rodina sa uznáva ako prirodzená a základná bunka spoločnosti, ktorej musí byť garantovaná obrana a ochrana. Osobitná zmienka je venovaná
obrane materstva a detí. Podčiarkuje sa princíp primárnej úlohy rodičov pri výchove detí.
Súhrn sociálnych práv obsahuje istotu zabezpečenia
ekonomickým potrieb, vrátane nevyhnutných kul5. Porov. Tamže, s.220.
6. Porov. Tamže.
7. Porov. Tamže.

túrnych a sociálnych istôt, potrebných na slobodný
a dôstojný rozvoj osobnosti: „právo na slobodu stretávania a pokojného zhromažďovania“ (20); „právo na
prácu“ (23); „právo na oddych a zábavu“ (24); „právo
na výživu, bývanie a oblečenie“ (26); „právo na slobodné zúčastňovanie sa na kultúrnom živote spoločenstva“(27).8
Dva nedostatky
Podľa B. Mondina, akokoľvek bola Deklarácia odvážna a dôstojná vo svojom poslaní, trpí dvoma vážnymi nedostatkami. Prvý nedostatok sa týka jej právnickej hodnoty: Deklarácia nevytvára právny dokument, a aj dnes sa mnohokrát zdá, že zostáva skôr úsilím, či snahou s istým morálnym apelom. V Úvode sa
podčiarkuje, že sa jedná o „spoločný ideál adresovaný
všetkým ľuďom a národom, aby všetci prostredníctvom výchovy a výuky vyvinuli úsilie, aby všetci ľudia a každá zložka spoločnosti rešpektovali tieto práva a slobody. Ukazuje sa ako nevyhnutné prijať túto
Deklaráciu do medzinárodného pozitívneho práva
s príslušnými orgánmi kontroly a prevencie a zároveň s možnosťami sankcionovať jej prípadné porušovanie.9 Transformácia Všeobecnej deklarácie sa uskutoční až v roku 1976, kedy príde k dohode, aby Všeobecná deklarácia nebola iba „odporúčaním“, ale aby
sa stala „záväznou právnou normou“. Táto dohoda pozostáva z dvoch dohovorov alebo skôr medzinárodných dohôd: prvá je o civilných a politických právach,
druhá o právach ekonomickým, sociálnych a kultúrnych. Od roku 1976 sa tak Všeobecná deklarácia má
stať „prameňom prameňov nového medzinárodného
práva“10. Druhý nedostatok je v absencii solídneho filozofického základu ľudských práv. Proklamujú sa ako
ľudské práva teda vzťahujúce sa na ľudskú prirodzenosť, ale nič sa v nich nehovorí o charaktere tejto prirodzenosti, aby sa tak zachovala jej nedotknuteľnosť.
Osservatore Romano už 15. októbra 1948 predtým, ako
bola zverejnená známa Všeobecná deklarácia, zverejnil svoje stanovisko, keď medzi iným spomína že „nie
teda Boh, ale človek je tým, ktorý upozorňuje ľudí, že
sú slobodní a rovní, obdarovaní svedomím a rozumnosťou, a že sú pozvaní správať sa k sebe ako bratia.
A tak teda sú to ľudia sami, ktorí si osobujú získať
prednostné práva, ktorých sa môžu slobodným rozhodnutím aj kedykoľvek zbaviť“11.
Pápeži a ľudské práva
Práve citátom denníka Svätej Stolice sme otvorili tému, aká bola pozícia Cirkvi k spomínaným deklaráciám. Druhá otázka je, ako vidí Magistérium
tému ľudských práv. Na tieto otázky skúsim odpovedať v nasledujúcich riadkoch.

8. Mondin, B.: Etica politica, s. 276-277.
9. Porov. Tamže s. 277
10. Fitte, H.: Teológia a spoločnosť. Prvky sociálnej morálnej teológie. Bratislava, Lúč 2007, s. 102.
11. Mondin, B.: Etica politica, s. 278.
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Pred pontifikátom Leva XIII. sa pápeži zvlášť nevyjadrujú k téme ľudských práv. Lev XIII. svojou encyklikou Rerum novarum (1891) otvára pole diskusie
a štúdia Cirkvi týkajúceho sa postoja človeka v spoločnosti, jeho práv a povinností. Po zverejnení „Deklarácie“ OSN v roku 1948 pápež Pius XII. v nasledujúcich desiatich rokoch svojho pontifikátu nikdy
nespomína túto agendu. Až v roku 1963 Ján XXIII.
v encyklike Pacem in terris spomína tento dokument
a pripomína, že bol objektom istých „zdržanlivých
hodnotení“. Dôvodom na takéto hodnotenia je podľa Jána XXIII. „chýbajúci ontologický základ“ a tak
ľudské práva sú založené na neistej a nespoľahlivej
pôde dobrej vôle vládcov12. Pápeži tejto doby tak odmietajú zredukované antropologické a právne vízie
osvietenského pôvodu s abstraktným a ideologizovaným základom13. V nich je očividný a dominujúci
individualizmus, ktorý kladie na piedestál bezbrehú
slobodu. Následným efektom takejto vízie je skutočnosť, že práva ľudskej osoby sa menia na práva indivídua. Človek, ktorý sa pokladá za mieru všetkých vecí
a absolútneho tvorcu zákona je zbavený viazanosti na
morálny zákon a objektívneho poznania reality. Stáva sa tak subjektom práv, ktoré sú ovocím kolektívneho sociálno – historického svedomia a pozitivisticko – právnej dohody a nie objektívneho hoci aj historického poznania.14 Pápeži odpovedajú na výzvy doby
a okolností, ktoré prináša a začínajú vo svojom učení
vysvetľovať otázky ľudských práv. Robia to učením
s antropologickým pozadím širšieho záberu. Je podopreté učením viery, ktoré prevyšuje praktický relativizmus a teoretický voluntarizmus. Východiskový bod pre ich učenie nie je indivíduum, ani individuálne pozitívne práva. Základom učenia pápežov je
prirodzený a Boží zákon, dobro a dôstojnosť ľudskej
osoby ako slobodného a zodpovedného bytia, ktoré
má dva rozmery: individuálny a sociálny. Ľudská osoba je konečným bytím, otvoreným k Nekonečnu, je
dieťaťom Božím, určeným k večnému dialógu s Bohom v Ježišovi Kristovi15.
Práve vďaka svetlu Božieho zjavenia nadobúda dôstojnosť ľudskej osoby a jej práva novú veľkosť. Pápež
Pius XI. v nesmierne ťažkej dobe nastupujúcich totalitných režimov píše predovšetkým nemeckým katolíkom v encyklike Mit brennender sorge: „človek ako
osobnosť má Bohom dané práva, ktoré spoločnosť nesmie popierať, rušiť, skracovať ani akokoľvek inak na
ne siahať“(b.30). Pápež Ján XXIII. v spomínanej encyklike Pacem in terris píše: „Každá dobre a náležite
usporiadaná ľudská spoločnosť musí mať za základ
zásadu, že každý človek je osoba, t.j. že je vo svojej
prirodzenosti obdarený rozumom a slobodnou vôľou, a preto ako taký má práva a povinnosti, ktoré
vyplývajú priamo z jeho prirodzenosti a z toho dô12. Tamže.
13. Toso, M.: Verso quale societá? La dottrina sociale della
Chiesa per una nuova progettualitá. Roma, LAS 2000, s. 180.
14. Toso M.: Verso quale societá? s. 181.
15. Porov. Tamže.
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vodu sú všeobecné, nenarušiteľné a neodcudziteľné.
A keď sa dívame na dôstojnosť ľudskej osoby v Božom svetle, vtedy si ju musíme oveľa viac vážiť, pretože Ježiš Kristus vykúpil ľudí svojou krvou a Božia
milosť ich robí Božími deťmi a priateľmi, ako aj dedičmi večnej slávy.“ (b.3)
Primárnym prameňom ľudských práv nie je teda
koncepcia štátu vychádzajúca z právneho pozitivizmu, ktorá by štát videla ako tvorcu všetkých zákonov.
Základným prvkom akejkoľvek koncepcie ľudských
práv je a má byť predovšetkým základ daný v prirodzenom zákone, v ľudskej osobe v jej prirodzenosti,
ktoré sú ontologickým a etickým konštitučným prvkom. V učení pápežov majú štát a verejné, národné,
medzinárodné a svetové inštitúcie úlohu, aby tieto
základné prvky nepopierali, ale naopak, aby ich rozpoznali, špecifikovali a chránili v zákonoch, pretože
„človek je pred štátom“. Dôstojnosť ľudskej osoby je
neodškriepiteľným koreňom ľudských práv. Nemôže
ním byť vôľa štátu, alebo výsledok nejakej dohody. 16
II. Vatikánsky koncil
Druhý Vatikánsky koncil pokračuje v línii naznačenej pápežmi. Predovšetkým konštitúcia o cirkvi v súčasnom svete Gaudium et spes venuje téme ľudských
práv pomerne široký priestor17. Sleduje patristickú
a biblickú18 líniu podľa starobylých diel Sv. Ambróza, a hlavne veľkých pápežov Leva Veľkého a Gregora Veľkého. Dôstojnosť človeka odvodzuje od diela stvorenia a vykúpenia. Práve táto milosť stvorenia
a vykúpenia umožňuje a povoláva človeka na to, aby
vytváral dobré a vznešené hodnoty v dnešnom svete.
Dôstojnosť človeka súvisí a je založená, podľa Gaudium et spes na stvorení (na Boží obraz), na vykúpení (obnova Božieho obrazu), na eschatológii (zavŕšenie). Človek nadobúda vlastnú dôstojnosť zo skutočnosti, že bol stvorený na Boží obraz a podobu v slobodnom nasmerovaní vlastného života. Zásluhou Božieho odpustenia mu bola prinavrátená stratená jedi16. Porov. Tamže. V tejto súvislosti je vhodné spomenúť príhovor pápeža Jána Pavla II. diplomatickému zboru
akreditovanému pri Svätej Stolici v roku 1995. Tesne po
známej Konferencii v Káhire ktorá sa konala v predchádzajúcom roku pápež vysvetlil nemenný postoj Cirkvi pri
ochrane ľudského života od počatia. Pri tom pripomenul,
že „transcendentná hodnota človeka nemôže byť podriadená rozmarom štátnikov, alebo ideológií. Aj zodpovední
v spoločnosti musia byť predovšetkým v službe človeku.“
Porov. Pontificio consiglio della giustizia e della pace:
Compendio della Dottrina sociale della Chiesa, Roma:
LEV 2004, b. 153; Filibeck G.: I diritti dell’uomo nell’insegnamento della Chiesa. Da Giovanni XXIII a Giovanni Paolo
II. Roma: LEV, s. 483.
17. Porov. Gaudium et Spes, b. 12-22.
18. Rovnako odvolanie na biblickú koncepciu človeka
ako základ dôstojnosti človeka možno nájsť aj v oveľa neskorších prejavoch pápežov. Tiež porov. Pontificio consiglio della giustizia e della pace: Compendio della Dottrina sociale della Chiesa, Roma: LEV 2004, b.153 tiež : Filibeck G.: I diritti dell’uomo nell’insegnamento della Chiesa. s. 145.

štúdie

nečnosť a je nasmerovaný k definitívnemu stretnutiu s Bohom na konci vekov. V tomto čase je však dôležité, aby táto jeho prirodzenosť bola predovšetkým
rozpoznaná, rešpektovaná a ochraňovaná. Paradoxne najprv človekom samým, potom tými okolo neho
a nakoniec spoločnosťou a štátmi s príslušnými inštitúciami. Tu sa nachádza základ fungovania a dodržiavania základných ľudských práv a slobôd.19
Encykliky Jána Pavla II.
Ján Pavol II. počas svojho, v mnohých aspektoch
mimoriadneho pontifikátu, takisto venoval téme ľudských práv nemalú pozornosť20. Treba povedať, že to
nie je ani také zvláštne, keďže pochádza z prostredia
a doby, v ktorej boli najviac potierané. Predovšetkým
encykliky Laborem excernses (1981), Centesimus annus (1991), Veritatis splendor (1993) a Evangelium vitae
(1995) sa dotýkajú témy ľudských práv a ich ochrany.
Spomedzi nich si osobitnú pozornosť zasluhuje encyklika Centesimus annus, ktorú taliansky autor M.
Toso nazýva „prorockým sociálnym dielom na úvod
Tretieho tisícročia“21. Pápež vychádzajúc z tragickej
skúsenosti fašizmu a práve sa rúcajúceho komunizmu znovu odkrýva skutočnú podstatu ľudskej dôstojnosti a tým kladie základy na novú formuláciu ľudských práv. Ani kultúra alebo ideológia marxizmu,
ani kultúra či ideológia konzumizmu nemôžu byť
pravými nositeľmi poznania a ochrany ľudských práv
práve z dôvodu nepoznania pravého obrazu človeka.
Ich obraz človeka je iba čiastočný a tak sčasti mylný.
Rozlišujú iba niektoré potreby človeka a hľadajú možnosti na ich uspokojenie. Človek týchto ideológii je
pre nich ten, kto chce mať, užívať si a skúšať bez obmedzenia, a nie ten, čo chce byť a vzmáhať sa. Chýba im tak integrálny obraz človeka, ktorý by rešpektoval všetky dimenzie jeho bytia. Predovšetkým aby
vnútorný a duchovný rozmer človeka bol postavený
nad rozmer materiálny a inštinktívny.22
Záver
Stručne som sa snažil naznačiť postoje Cirkvi k ľudským právam. Prechádzajúc historickými epochami prichádzame k záveru, že otázka nie je postavená v zmysle či Cirkev háji, alebo neháji ľudské práva.
Otázka je skôr v tom, aký základ položíme ľudským
právam. Kto je vlastne ten, kto je nositeľom práv a slobôd? Alebo prečo má človek nárok žiadať práva od
spoločnosti. Kto, alebo čo je rozhodujúcim činiteľom
19. Porov. Compagnoni, F: Diritti dell’uomo. In: CompaF., Piana, G., Privitera, S. (a cura di) : Nuovo dizionario di teologia morale, s. 225.
20. Porov. Pontificio consiglio della giustizia e della
pace: Compendio della Dottrina sociale della Chiesa, Roma:
LEV 2004, b. 152n.
21. Porov. Toso, M.: Verso quale societá? s. 190. Mario
Toso SDB je odborníkom na sociálnu náuku Cirkvi, dlhoročným profesorom, autorom mnohých diel v tejto oblasti.
Od roku 2009 je arcibiskupom, sekretárom Pápežskej rady
Iustitia et Pax.
22. Porov. Toso, M.: Verso quale societá? s. 192.
goni,

pri tvorbe ľudských práv? Ako vidíme, úsilie Cirkvi
v problematike ľudským práv nie je nejakým druhotným cieľom, ale patrí naozaj medzi jej priority. V diele evanjelizácie a v úsilí o oslobodenie človeka tvorí neoddeliteľnú súčasť jej činnosti. Človek, ktorého
je Cirkev povolaná chrániť, nie je abstraktným človekom bez histórie, je človekom z mäsa a kostí, človekom našich čias. Jemu Cirkev predstavuje tieto základné práva, ktoré tvoria akoby korunu jeho dôstojnosti. Osobitne je to právo na život a pravdu, na lásku a spravodlivosť, na česť a pokoj, na radosť a nádej.
Tieto akoby samozrejmé práva sú nihilistickou kultúrou zvlášť v dnešnej dobe najviac ohrozované.23 Paradoxne mnohí hlásatelia takejto kultúry dnes obviňujú Cirkev z potierania ľudských práv, či z nejakého spiatočníctva, pretože odmieta prijať „pravidlá“
dnešnej spoločnosti. Odmieta, ak takéto pravidlá vychádzajú z mylných, alebo úplne chybných základov.
Cirkev aj dnes chce a musí ukazovať skutočný obraz
človeka a tým dáva skutočný a pravdivý základ jeho
právam a slobodám.
Bibliografia:
Filibeck, G.: I diritti dell’uomo nell’insegnamento della Chiesa. Da Giovanni XXIII a Giovanni Paolo II. Roma: Libreria editrice Vaticana 2001. Fitte, H.: Teológia a spoločnosť. Prvky sociálnej morálnej teológie. Bratislava: LÚČ 2007.
MONDIN B.: Etica politica. Manuale di filosofia sistematica.
Bologna: ESD 2000. Toso, M.: Verso quale societá? La dottrina sociale della Chiesa per una nuova progettualitá. Roma:
LAS 2000. Compagoni, F., Piana, G., Privitera, S. (a cura
di) : Nuovo dizionario di teologia morale. Cinisello Balsamo
(Milano): Edizioni San Paolo 1999. Pontificio consiglio
della giustizia e della pace: Compendio della Dottrina sociale della Chiesa, Roma: Libreria Editrice Vaticana 2004.
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R óbert N eupauer

Sociálne dôsledky
evanjelizácie v rómskych
komunitách
R. Neupauer: Social Consequences of Evangelization in Roma Communities
The strategies of the European Union and the Slovak Government for the integration of Roma attempt to improve their situation
in the four key areas – education, employment, healthcare and housing. Although some of the strategies may have positive impact,
many of them are unrealistic because they are based on a one-sided view that Roma are discriminated and excluded by the majority. This may be true but the situation of social underdevelopment of many Roma result from the structure of the social fabric within
their communities, which has been described as ‘the culture of poverty’. Therefore it is necessary to lead Roma to conversion which
can then lead to the desired social change within the individual communities. Only this kind of social change will facilitate their social inclusion desired by the EU and the Slovak Government. The Church offers an integral social teaching and practice rooted in
the Gospel which changes every man in his or her wholeness, and therefore Roma evangelization is the key to a crucial social change.

Keď ľudia v súčasnosti sledujú médiá, takmer každý deň sa stretnú s nejakou správou z rómskej osady,
ktorá je zväčša negatívna. Na Slovensku ale aj v iných
európskych krajinách narastá nespokojnosť väčšinovej verejnosti, ktorá sa pretavuje do rôznych protirómskych nálad a protestov mnohokrát organizovaných politickými extrémistami. Pred Slovenskom
na všetkých úrovniach stojí neľahká úloha – buď dokáže pohnúť rómskou problematikou, alebo rómska
problematika bude pohýnať Slovenskom. Pred Cirkvou tiež stojí výzva - je evanjelium dostatočne účinné, aby dokázalo preniknúť rómske srdcia a premeniť
kultúru rómskych komunít na Slovensku?
Pesimistická situácia z pohľadu štátu a EÚ
Na Slovensku žije podľa posledného sčítania obyvateľstva z roku 2011 okolo 105 tis. Rómov,1 ale podľa neoficiálnych odhadov je tento počet okolo 320 tis
a viac.2 Približne polovica týchto Rómov žije integrovane v spoločnosti a polovica v segregovaných osadách.3 Slovensko patrí medzi krajiny s najvyšším percentuálnym podielom rómskeho obyvateľstva v Európe (podľa neoficiálnych odhadov 7-9% obyvateľov
Slovenska). Situácia Rómov vo vylúčených komunitách tu nie je ešte tak dramatická ako niekde na Balkáne, kde existujú aj 20 tis. rómske getá, ale aj tak je
z pohľadu štátu a EÚ dosť zúfalá ba až neriešiteľná,
hoci sa to tieto inštitúcie snažia zakrývať množstvom
rôznych aktivít, ktoré sa robia. Ale aký je ich efekt?
1. dostupné na: http://www.scitanie2011.sk/wp-content/
uploads/EV_n%C3%A1rodnos%C5%A5_12_7_v12.pdf
2. dostupné na: http://www.romovia.vlada.gov.sk/3554/
list-faktov.php
3. Ak budem písať v tejto štúdii o Rómoch, mám na mysli tých, ktorí žijú v týchto segregovaných rómskych osadách, a nie o tých, ktorí sú integrovaní v spoločnosti. A aj
medzi tými, ktorí žijú v osadách by sme mohli nájsť viacerých, ktorí by nemali problém žiť integrovane v spoločnosti, len ich problémom je, že sa narodili v osade, odkiaľ
je cesta von ťažká.
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Počet ľudí v týchto osadách rastie, sociálne problémy a napätie sa akumulujú, pričom štát svojou politikou problém nerieši, ale ho len odkladá a náklady
na jeho riešenie v budúcnosti zvyšuje.
Uvedomujúc si túto situáciu Európska komisia prijala Rámec EÚ pre vnútroštátne stratégie integrácie
Rómov do roku 20204 (ďalej Rámec EÚ), na ktorú
nadviazala Stratégia SR pre integráciu Rómov do roku
2020 (ďalej Stratégia SR).5 Aj keď Rámec EÚ a Stratégia SR obsahuje viacero pozitívnych opatrení a zlepšení pri začleňovaní Rómov, sú tieto pozitíva natoľko čiastkové veci, že neprinesú želaný efekt, lebo celková filozofia dokumentov je stavaná na nerealistických cieľoch, ktoré vychádzajú len z jednostranného
hodnotenia situácie. Chcel by som toto tvrdenie ilustrovať na niekoľkých príkladoch.
„Cieľom tohto rámca je viditeľným spôsobom zlepšiť život Rómov.“6 Tento cieľ, ktorým je integrácia
Rómov, chce EÚ dosiahnuť najmä prostredníctvom
zlepšenia situácie Rómov v štyroch oblastiach vzdelanie, zamestnanosť, zdravie a bývanie. To má viesť
nielen k sociálnym výhodám, ale zdôrazňuje sa najmä ekonomický prínos pre Rómov a spoločnosť, pričom sa očakáva, že „ekonomická integrácia Rómov
tiež prispeje k sociálnemu začleneniu a zlepší dodržiavanie základných práv vrátane práv príslušníkov
menšín a k boju proti diskriminácii na základe rasy,
farby pokožky, etnickej príslušnosti, sociálneho pôvodu alebo príslušnosti k menšine“.7 Tento základný predpoklad je príliš ekonomistický, očakávajúci od

4. Rámec EÚ pre vnútroštátne stratégie integrácie Rómov
do roku 2020, dostupné na: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52011DC0173:SK:NOT
5. Stratégia SR pre integráciu Rómov do roku 2020, dostupné
na: http://www.romovia.vlada.gov.sk/data/files/8477.pdf
6. Rámec EÚ pre vnútroštátne stratégie integrácie Rómov do
roku 2020, s. 3
7. Tamže, s. 3
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od ekonomiky zlepšenie sociálnej situácie a premenu myslenia a hodnôt v nejakej spoločnosti.8 Navyše
v rámci EÚ sa vôbec neuvádza spôsob, ako prísť k cieľu - integrácii a je veľmi otázne, či zlepšenie situácie Rómov v týchto štyroch oblastiach je natoľko integrálne, aby na to postačovalo. „Aj keby bola väčšina
vzdelaných Rómov, a ak aj väčšina z nich bude pracovať, to ešte neznamená, že sa automaticky zlepší spolužitie medzi majoritným obyvateľstvom a Rómami.
Zlepšenie spoločnej komunikácie si vyžaduje aj zlepšenie prístupu k hodnotám, ktoré významnou mierou
prispievajú k budovaniu spoločného dobra.“9
Povrchnosť riešení štátu a EÚ
Zlá situácia Rómov v oblastiach vzdelávania, zamestnanosti, bývania a zdravia je len následkom a nie
prvotnou príčinou ich problémov, ako sa to snaží vidieť
EÚ i rôzne národné stratégie. Preto ak Rámec EÚ
a jednotlivé národné stratégie nepôjdu hlbšie a nebudú sa zameriavať na skutočné príčiny, nemôžu byť
úspešné, ale bude to iba snaha opravovať fasádu budovy, ktorá má narušené základy a statiku a čochvíľa sa zrúti. Kde napríklad vidím povrchnosť riešení
štátu a EÚ a nereálnosť ich cieľov:
V Rámci EÚ má oblasť vzdelávania ako hlavný
cieľ zaistiť, aby každé rómske dieťa ukončilo základnú školskú dochádzku do roku 2020.10 Na Slovensku
ukončí základnú školskú dochádzku asi len jedna tretina rómskych detí z marginalizovaných rómskych
komunít.11 Je na vine len ich diskriminácia a segregácia? Pre koľkých rodičov týchto detí je vzdelanie skutočná
hodnota? A preto je to vágny a neuskutočniteľný cieľ
do roku 2020 bez toho, aby nedošlo najprv k vnútornej hodnotovej zmene u rodičov, od ktorých predovšetkým sa odvíja výchova detí, alebo rozsiahlym reštriktívnym opatreniam zo strany štátu, čo by problém aj tak nevyriešilo.

8. Porov. Ján Pavol II.: Sollicitudo rei socialis, in: Sociálne
encykliky. Trnava: SSV 1997, s. 526-527. Ale zároveň sa dostalo do krízy aj samo „hospodárske“ alebo „ekonomistické“ chápanie, týkajúce sa pojmu „rozvoja“. Dnes sa skutočne lepšie chápe, že jednoduché hromadenie majetkov a služieb, hoci aj v prospech väčšiny, nestačí na šťastie človeka... Naopak, skúsenosť z posledných rokov poukazuje, že
všetko to množstvo zdrojov bohatstva a rôznych možností,
ktoré má teraz človek k dispozícii, ak nie je usmerňované
mravnou zásadou a upriamené na ozajstné dobro ľudského pokolenia, ľahko sa obracia proti človekovi a ho utláča.
9. Červeň J.: Princíp subsidiarity v integrácii Rómov. Licenciátska práca. Katedra sociálnej práce TF KU v Ružomberku 2010, s. 36.
10. Porov. Rámec EÚ pre vnútroštátne stratégie integrácie
Rómov do roku 2020, s. 5; Stratégia SR pre integráciu Rómov
do roku 2020, s. 29
11. Porov. Správu o činnosti úradu splnomocenca vlády SR
pre rómske komunity za rok 2010, s. 21 dostupné na: https://
lt.justice.gov.sk/Attachment/Vlastn%C3%BD%20materi%C3%A1l%202010.doc?instEID=-1&attEID=35217&docEID=179762&matEID=4022&langEID=1&tStamp=20110525152244697

Oblasť zamestnanosti má za hlavný cieľ zníženie
rozdielu v zamestnanosti medzi Rómami a ostatným
obyvateľstvom.12 Tento rozdiel, ktorý je naozaj alarmujúci, je opäť snaha riešiť vonkajšími nástrojmi na
podporu zamestnanosti bez toho, aby sa hľadala vnútorná príčina a zmena. Tieto podporné nástroje sú vo
väčšine prípadov neúčinné, lebo ich blokuje najmä demotivujúci sociálny systém.
Realita na Slovensku je taká, že sociálny systém je
nastavený tak, že sa človeku s nízkymi životnými nárokmi a slabou kvalifikáciou, za ktorú by dostal iba
minimálnu mzdu, neoplatí pracovať.13 Preto práca
alebo jej hľadanie pre väčšinu ľudí v hmotnej núdzi
na Slovensku nie je životná nevyhnutnosť ale skôr prilepšením si, ktoré sa realizuje prostredníctvom aktivačnej
činnosti alebo nelegálnej práce. No je potrebné zdôrazniť, že nie sociálne odkázaní občania, ale politici vytvorili tento stav, pri ktorom sa ekonomicky oplatí žiť
na sociálnych dávkach a neoplatí sa chcieť pracovať.
Aký paradox: štát a EÚ na jednej strane obrovskými finančnými prostriedkami podporuje zamestnanosť a na druhej strane svojím sociálnym systémom
ešte väčšími prostriedkami podporuje nezamestnanosť a udržanie ľudí v sociálnom systéme. Kde je tu
logika a systémovosť? A tak my všetci žijeme v realite, ktorá sa nazýva štát blahobytu, alebo zaopatrovací
štát,14 ktorý „v kontraste s požiadavkami Biblie a sociálneho učenia Cirkvi funguje neosobne, neadresne a často korupčne. Zameriava sa len na materiálne
príznaky chudoby, no už zriedka na jej duchovné príčiny. Je založený na nedobrovoľnom prerozdeľovaní
– ani nie od bohatých k chudobným, ale skôr od politicky slabších záujmových skupín smerom k dobre
organizovaným záujmovým a voličským skupinám.
A nezriedka vytvára motivácie, ktoré chudobu prehlbujú, miesto toho, aby ju riešili.“15
Kde je skutočná príčina problému?
Vzdelanie, snaha o profesionálnu kvalifikáciu,
osobnú iniciatívu a zodpovednosť sú „hodnoty, ktoré oceňujú a posilňujú najmä rodičia. Veľká časť rómskej
populácie však ešte stále so sebou nesie dedičstvo, v ktorom toto vedomie, aj v dôsledku ich izolovanosti, chýba.“16 Hoci ich za to neraz nemožno viniť, ani to nesúvisí s ich etnicitou, ale tu u dospelých Rómov žijúcich v týchto uzavretých a vylúčených komunitách,
12. porov. Rámec EÚ pre vnútroštátne stratégie integrácie
Rómov do roku 2020, s. 6; Stratégia SR pre integráciu Rómov
do roku 2020, s. 33
13. porov. Páleník, V. – Páleník, M. – Šimo, A.: Inkluzívny trh. Bratislava: Inštitút zamestnanosti 2011, s. 46 -51,
dostupné na: http://www.iz.sk/download-files/sk/inkluzivny/inkluzivny-trh-dokument.pdf
14. Porov. Ján Pavol II.: Centesimus annus, in: Sociálne
encykliky. Trnava: SSV 1997, s. 639-640.
15. Krivošík, L.: Prečo teda kresťania volia Smer?, dostupné na: http://www.tyzden.sk/nazivo-doma/preco-teda-krestania-volia-smer.html
16. Pápežská rada pre migrantov a cestujúcich: Smernice pre pastoráciu Rómov. Trnava: SSV 2007, s. 38-39.
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v ich kultúre (chudoby)17, ktoré preniká ich zmýšľanie a spôsob správania, je koreň problému. Tu je potrebné začať konať.
Dejiny nás učia, že najdôležitejšou oblasťou, od ktorej sa odvíja duchovný ale i ľudský rozvoj nejakej spoločnosti, nie je ekonomika ale jej celková kultúra.18
Z kultúry vychádzajú vzory správania, ktoré určujú,
ako ľudia myslia a konajú v nejakej situácii. Kultúra určuje systém hodnôt, etiku a čo je správne a čo
nie,19 a preto „rozvoj sa neobmedzuje len na jednoduchý hospodársky rast. Aby bol rozvoj ozajstný, musí
byť úplný, t.j. musí povznášať celého človeka a každého človeka.“20
V Rámci EÚ i v Stratégii SR sa opomína, že chápanie týchto štyroch oblastí ako hodnôt resp. nie-hodnôt sa vo vedomí týchto ľudí odvíja od ich kultúry
chudoby, ktorá ich ovplyvňuje a akoby automaticky
sa predpokladá, že v Rómoch žijúcich v týchto chudobných komunitách sú tieto hodnoty, pričom ich
len nemôžu rozvinúť kvôli diskriminácii a vylúčeniu
zo strany väčšinovej spoločnosti. V mnohých prípadoch to nie je pravda, a preto ak chceme vidieť viditeľné zmeny u Rómov vo vzdelávaní, zamestnanosti,
zdraví i bývaní a v iných oblastiach, vyžaduje si to zo

17. Kultúra chudoby je koncept zavedený americkým
antropológom Oscarom Lewisom. Chudoba nie je chápaná
ako vlastnosť jednotlivcov, ale celých skupín, ktoré žijú
pod hranicou chudoby. Vychádza z toho, že mnohé skupiny na okraji spoločnosti vykazujú rovnaké prvky. Napríklad v rodinných štruktúrach, v medziľudských vzťahoch, v hodnotovom systému a v orientácii v čase. Kultúra chudoby poskytuje ľuďom návod na život, súbor riešenia
problémov a plní významnú adaptívnu funkciu. Kultura
chudoby podľa Lewisa vykazuje pomerne pevné a predvídateľné vzory, i keď z vonkajšieho pohľadu sa zdá byť nestabilná a neusporiadaná. Pravidelne sa vyskytujú napr. neoficiálne sobáše, domácnosti vedené ženou, nezamestnanosť či nízke príjmy, nekvalifikované zamestnania alebo
závislosť na sociálnych dávkach. Chudoba je koncentrovaná v slumoch, alebo vo vylúčených getách (často s etnickou
jednotou) s chudobnými príbytkami, so zlou dostupnosťou vzdelania a zdravotnej starostlivosti. V tomto prostredí vznikajú v dôsledku chudoby javy ako rezignácia, alkoholizmus, požičiavanie peňazí na vysoký úrok, gamblerstvo a pod. Kultura chudoby sa utvára vo vzťahu k väčšinovej spoločnosti a jej hodnotám. Možnosť dosiahnutia
týchto hodnôt je pre príslušníkov kultúry chudoby veľmi
nízka. Preto Lewis chápe kultúru chudoby ako subkultúru západnej spoločnosti, ktorá má vlastnú štruktúru a vnútornú logiku, vlastný spôsob života, ktorý sa reprodukuje
z generácie na generáciu.
18. Pod kultúrou myslím všetky oblasti ľudskej činnosti (náboženstvo, politika, spravodlivosť, ekonomika a obchod, vzdelávanie a veda, rodina, média, umenie a zábava...) aj ekonomiku, ktorá má v nej dôležité, ale nie dominantné miesto. Porov. 2. Vatikánsky koncil, pastorálna konštitúcia Gaudium et Spes, 53.
19. Šoltésová, V. – Robertson, R. G.: Misiológia so zameraním na rómske komunity. Banská Bystrica: PF UMB 2004,
s. 35.
20. Pavol VI., Populorum progressio. In: Sociálne encykliky, s. 376.
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strany štátu najprv zmenu demotivujúceho sociálneho systému a zo strany Cirkvi úsilie o vnútornú hodnotovú premenu v zmýšľaní u jednotlivých Rómov, ktorú nazývame metanoia - obrátenie.21 Ak nastane hodnotová zmena u Rómov v širšom meradle, ovplyvní to
ich kultúru a môžeme hovoriť o sociálnej zmene.22 Až
táto sociálna zmena je predpokladom na sociálne začlenenie23 a až to môže spôsobiť ekonomickú i ďalšiu
integráciu Rómov. „Zmierenie a spoločenstvo medzi
Rómami a Nerómami zahŕňa aj legitímnu interakciu
medzi ich kultúrami, a preto musí v tomto procese vychádzať iniciatíva aj zo strany Rómov (...) I keď prirodzene existujú mnohé situácie sociálnej nespravodlivosti, ktoré majú v konečnom dôsledku svoj pôvod
v hriechu, zároveň treba predsa len priznať, že sociálne zaostávanie nie je vždy spôsobené len zlou vôľou zo
strany ostatných sociálnych vrstiev, ale často je dané
samotnou spoločenskou štruktúrou, ktorá si vyžaduje integráciu ako nutnú podmienku rozvoja.“24
Problém stratégie EÚ i SR je, že chcú tento proces
preskočiť a už financovať projekty na sociálne začlenenie Rómov. Obrazne povedané financujú stavbu
strechy, pričom im na budove chýbajú postavené základy a múry. Preto je potrebné najprv nastaviť sociálny systém, aby ľudí motivoval k vzdelávaniu a hľadaniu si zamestnania a podporovať úsilie o osobnú
zmenu jednotlivcov v jednotlivých rómskych komunitách. Ak dôjde k sociálnej zmene v danej komunite, ktorú podporí motivujúci sociálny systém vtedy
a len vtedy, môžu sa postupne začať finančne podporovať projekty zamerané na sociálne začlenenie. Bez
úsilia o vnútornú hodnotovú zmenu Rómov a ich kul21. Porov. Ján Pavol II., Redemptoris missio, 46: Hlásanie
Božieho slova má za cieľ kresťanské obrátenie, to jest plnú
a úprimnú prináležitosť ku Kristovi a jeho evanjeliu skrze vieru (...) Obrátenie je od začiatku plným a radikálnym
výrazom viery, ktorá nepozná ani hraníc ani podmienok
a prijíma dar Boží celkom a naplno. Zároveň však dáva do
pohybu dynamický a trvalý proces, ktorý trvá celý život a vyžaduje stály prechod od „života podľa tela k životu podľa Ducha“ (Rim 8,3-13).
22. Porov. Podolinská T. – Hrustič, T.: Boh medzi bariérami. Sociálna inklúzia Rómov náboženskou cestou, Správa
z výskumu. Bratislava: Ústav etnológie SAV 2010, s. 97-98.
Dostupné na: http://www.uet.sav.sk/download/socialna_inkluzia_Romov_nabozenskou_cestou.pdf. Sociálnou zmenou
sa myslí nárast pozitívnych a pokles negatívnych foriem sociálneho správania v nejakej komunite ako napr. zlepšenie
dochádzky detí do školy, zníženie miery zadĺženosti, zníženie miery úžery, zvýšenie aktivity pri hľadaní prace, zníženie miery drobnej kriminality, zníženie problémov s alkoholizmom a inymi navykovymi latkami, zníženie miery
gamblerstva, zvýšenie miery gramotnosti, nárast komunikačných zručností, nárast sociálnych zručností, zvýšenie
frekvencie pozitívnych kontaktov s inými Rómami a s majoritou, odstraňovanie vžitých stereotypov, zlepšenie manželských vzťahov, zlepšenie vzťahov medzi deťmi a rodičmi, zmena hospodárenia v rodine, zmena v hodnotových
orientaciach a pod.
23. Tamže, s. 96.
24. Pápežská rada pre migrantov a cestujúcich: Smernice pre pastoráciu Rómov, s. 38.
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túry, ktorá bude vychádzať aj z ich iniciatívy a ktorá povedie k sociálnej zmene, sa financie použité na
rôzne projekty v oblasti vzdelávania, bývania, práce
i zdravie iba rozplynú bez výrazného efektu. Toto je
základný kameň úrazu celej stratégie EÚ aj všetkých,
ktoré sme v našom regióne skúšali od Márie Terézie
cez komunizmus až po dnes.
Spoločenský význam evanjelia
Riešenie rómskej problematiky by sa malo začať
realizovať na najvyššej úrovni, teda EÚ a štátom, ale
priamo v rómskych osadách alebo v ich blízkosti - sa
bezpodmienečne musí. Tí, ktorí žijú v blízkosti týchto osád, majú najsilnejší motív a reálne, i keď obmedzené možnosti pôsobiť. A preto tu je miesto aj výzva
pre pôsobenie Cirkvi, ktorá sa môže prostredníctvom
svojich členov cez osobný kontakt stať sprostredkovateľkou Božej milosti pre týchto ľudí. I keď začatie
konkrétnych projektov humanitnej podpory je v prvom rade úlohou štátu, 25 Cirkev si je vedomá obnovujúcej sily kresťanstva aj vo vzťahu ku kultúre a sociálnej skutočnosti, ponúka vlastnú náuku na vytváranie spoločenstva medzi ľuďmi, pričom poukazuje
na spoločenský význam evanjelia, 26 ktoré formuje svedomie, vedie k dozrievaniu postojov a zvykov27 a tak
má vplyv aj na sociálne, ekonomické, kultúrne a politické skutočnosti sveta.28
Skutočná zmena kultúry sa začína pri jednotlivcoch, ktorí sú jej súčasťou. Skutočná zmena jednotlivého človeka prebieha zvnútra navonok. Ide o zmenu duchovnú, ktorá postupne zasahuje celého človeka
a teda je integrálna, pričom cez zmenu jednotlivca sa
môže postupne meniť kultúra komunity, v ktorej žije.
„Univerzálne dejiny evanjelizácie svedčia o tom, že
šírenie kresťanského posolstva bolo vždy sprevádzané procesom očisťovania kultúr, ku ktorým sa obracalo, očisťovania, považovaného za nevyhnutú stránku
ich kresťanského pozdvihnutia. Preto sa netreba diviť, že zároveň s „prijatím“ tejto kultúry zameriava
Cirkev svoju pastoráciu na prekonanie tých jej aspektov, ktoré nie sú zlučiteľné s kresťanským pohľadom
na život, a ktoré tak alebo onak predstavujú prekážky na ceste zmierenia a spoločenstva medzi Rómami a Nerómami.“29
Na Slovensku sa v roku 2010 uskutočnil výskum
pod názvom Sociálna integrácia Rómov náboženskou cestou, pričom potvrdil, že tam kde cirkvi a náboženské spoločenstvá systematicky a dlhodobo pôsobili medzi Rómami a viedli ich k vnútornej osobnej zmene, prejavilo sa to postupne v sociálnej zme-

25. Tamže, s. 46 - 47
26. Pápežská rada pre spravodlivosť a pokoj, Kompendium sociálnej náuky Cirkvi, Trnava: SSV 2008, s. 295.
27. Porov. Pápežská rada pre migrantov a cestujúcich:
Smernice pre pastoráciu Rómov, s. 47
28. Porov. Pápežská rada pre spravodlivosť a pokoj,
Kompendium sociálnej náuky Cirkvi, s. 297
29. Pápežská rada pre migrantov a cestujúcich: Smernice pre pastoráciu Rómov, s. 37-38.

ne v danej komunite. Až táto sociálna zmena bola
predpokladom na sociálnu inklúziu Rómov. Spomínaný výskum potvrdil, že bez veľkých financií došlo k veľkým posunom v zmýšľaní Rómov a cirkvi
mali 80% úspešnosť v hodnotených kritériách sociálnej zmeny.30 Táto cesta, ktorá je predpokladom skutočnej integrácie Rómov, si nevyžaduje veľké finančné prostriedky, ale odhodlaných ľudí s víziou a otvoreným srdcom. Neuskutoční sa zvonku a nasilu, ale
zvnútra a postupne,31 ale nepôjde to bez materiálnej,
finančnej a legislatívnej podpory zvonku.
Výzva pre cirkev Spišskej diecézy
Prvé zmienky o Rómoch na území Spiša pochádzajú zo 14. storočia. V súčasnosti na území Spišskej diecézy žije približne 80 tisíc Rómov, najviac v regióne
Spiša (74 tisíc), kde tvoria 20–25% z celkového počtu
obyvateľstva. V Liptove žije približne 6 tisíc a na Orave 400 Rómov. Z celkového počtu farností, ktorých
je v Spišskej diecéze 176, žijú Rómovia v 82 farnostiach. V približne pätnástich obciach tvoria väčšinu.
Uvedomujúc si túto situáciu témou pastoračnej práce medzi Rómami sa venovala aj Druhá synoda Spišskej diecézy, ktorá konštatuje: „Aj keď Rómovia žijú
stáročia na našom území, ešte evanjelium neprijali, alebo ho prijali len čiastočne, alebo ešte naplno nevstúpili do
cirkevného spoločenstva.”32
Tento stav je výzvou pre spišskú partikulárnu cirkev, a preto vychádzajúc zo synodálnych dokumentov načrtnem štyri oblasti, ktoré z vlastnej skúsenosti vnímam ako dôvody, prečo evanjelium naplno nepreniklo medzi Rómov na našom území:
Prvotná evanjelizácia má prvotné miesto
Práca s Rómami je predovšetkým misijná práca.
Oni boli a sú pokrstení ale zväčša neboli a nie sú evanjelizovaní33 a preto aj na nich by mala Cirkev zamerať novú evanjelizáciu.34 „Prvé ohlasovanie je adresované neveriacim a tým čo v podstate žijú v náboženskej ľahostajnosti.“35 Toto je situácia v Spišskej diecéze
aj množstva Rómov, ktorí potrebujú kerygmatickú katechézu, a preto by bolo veľkou chybou, ak by sme zanedbali prvotnú evanjelizáciu, alebo ju chceli preskočiť a vstúpiť rovno do katechizácie Rómov.36
Sú však kňazi, katechéti a ďalší pastorační pracovníci dostatočne pripravení na tú realitu na Spiši, ktorá ich čaká v rómskych osadách, alebo prídu do nej
a sú neraz bezradní?

30. Porov. Podolinská, T. – Hrustič, T.: Boh medzi bariérami. Sociálna inklúzia Rómov náboženskou cestou, s. 96-98.
31. Pápežská rada pre migrantov a cestujúcich: Smernice pre pastoráciu Rómov, s. 37.
32. Dokumenty Druhej synody Spišskej diecézy, Námestovo: Biskupský úrad Spišská Kapitula 2011, s. 132.
33. Porov. Pápežská rada pre migrantov a cestujúcich:
Smernice pre pastoráciu Rómov, s. 59.
34. porov. tamže, s. 32.
35. Tamže, s. 63
36. Dokumenty Druhej synody Spišskej diecézy, s. 132.
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Apoštol Pavol prirovnáva pastoračnú službu k dvom
činnostiam – k práci na roli a na stavbe (porov. 1 Kor
3,9). Svoju službu opisuje nasledovne: „Ja som sadil,
Apollo polieval, ale vzrast dal Boh“ (1 Kor 3,6). A tak
máme pred sebou dva typy pastoračných pracovníkov
a dva spôsoby pastoračnej práce: Rozsievač, ohlasovateľ, staviteľ základov – Pavol a polievač, vychovávateľ
a vysluhovateľ sviatostí, ktorý stavia múry – Apollo.
Čo sa stane, ak príde niekto iba s apollovským prístupom do rómskej osady, kde sa nehlásalo evanjelium? Bude neustále polievať. Skúste polievať roľu, na
ktorej sa nič nesadilo. Čo sa stane? Za prvé je to dosť
zbytočná a frustrujúca práca, lebo nič nevyrastie, poprípade podporíme rast buriny, ktorá neprinesie žiadne ovocie. Za druhé sa nadáva na roľu, aká je neúrodná, ťažká, tŕnistá... Ale nie je problém skôr v prístupe roľníka ako v roli?
Tým nechcem povedať, že služba apollovského typu
nie je potrebná. Naopak je nevyhnutná, lebo ani pavlovská služba ohlasovania by bez apollovského uvádzania do kresťanského života nepriniesla úrodu.
„Medzi týmito dvoma formami služby slova je vzťah
odlišnosti vo vzájomnom dopĺňaní sa... Obe činnosti sú podstatné a jedna druhú potrebujú: ísť a prijímať druhých, ohlasovať a vychovávať, povolávať a začleňovať.“37
Preto je potrebné, aby boli v Cirkvi kňazi a pastorační pracovníci, ako Pavol aj ako Apollo, a aby vzájomne spolupracovali38: „Kto sadí i kto polieva, sú jedno... Lebo my sme Boží spolupracovníci“ (1 Kor 3,8-9).
Je však potrebné, aby polievaniu, predchádzalo sadenie, lebo len vtedy, keď je v súčinnosti služba prvotného ohlasovania spojená so službou uvádzania do kresťanského života a permanentnou formáciou veriacich
(katechézou a sviatostným životom), Boh dáva vzrast.
„Katechetická obnova sa musí opierať o takúto predchádzajúcu misijnú evanjelizáciu.“39 Aj z toho, že sa
poukazuje na rôzne ťažkostí pri katechizácii Rómov,
je zrejmé, že je mnohokrát neúčinná, no my nejdeme
na koreň problému, ale sa zameriavame len na jeho
dôsledky, čím míňame úsilie na neúčinnú kateché-

37. Kongregácia pre klerikov, Všeobecné direktórium pre
katechizáciu. Trnava: SSV 1999, s. 64.
38. Niekedy je nevyhnutné, aby sa oba tieto pastoračné prístupy dokázali podľa situácie skĺbiť v jednej osobe.
Dnešná doba bude k tomu poskytovať veľa príležitostí:
„Nová evanjelizácia nám v takejto situácii umožňuje naučiť sa, že misie už nie sú len hnutím zo severu na juh alebo
zo západu na východ, pretože nastal čas zabudnúť na geografické hranice. Dnes sú misie na všetkých piatich kontinentoch.
Treba sa naučiť poznávať oblasti a prostredia, ktorým je viera
cudzia, lebo sa s ňou nikdy nestretli, a to nielen preto, že sú
od nej ďaleko. Zabudnúť na hranice značí mať dosť sily položiť si otázku o Bohu vo všetkých týchto procesoch stretania, miešania a rekonštrukcie tkanív spoločnosti, ktoré pozorujeme v každej našej miestnej situácii.“ Biskupská synoda: Nová evanjelizácia na odovzdávanie kresťanskej viery - lineamenta. Dostupné na: http://www.kbs.sk/?cid=1306308633
39. Tamže, s. 65
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zu, namiesto toho, aby sme sa zamerali na jej obnovu,
ktorá spočíva v jej prepojení na evanjelizáciu.
Celkové oslobodenie človeka
Evanjelizácia medzi Rómami je ľahká a ťažká zároveň. Je ľahká, lebo oni sú veľmi otvorení na duchovný svet,40 ale zároveň je ťažká, lebo ich prostredie, v ktorom žijú a vyrastajú, je plné hriechu, zlých
vplyvov a zranení, ktoré si nesú od detstva a ktoré sa
prenášajú z generácie na generáciu. Preto evanjelizácia a následné uvádzanie Rómov do kresťanského
života by malo obsahovať celkové oslobodenie človeka: „Kristus ohlasoval ako vrchol a stred svojej blahozvesti spásu, t.j. veľký Boží dar, za ktorý treba pokladať nielen oslobodenie od všetkého, čo človeka
utláča, ale hlavne oslobodenie od hriechu a od zlého.“41
Protagonizmus samotných Rómov
„Z dobre pripravenej pastorácie musí ako jej prirodzený výsledok vzísť protagonizmus samotných Rómov. Musia sa totiž stať apoštolmi seba samých.“42 Preto je veľmi dôležité, ak sú do evanjelizácie zapojení aj
samotní Rómovia a keď Božie slovo zaznieva v rómskom jazyku. Títo rómski spolupracovníci lepšie poznajú a chápu kultúru a problémy Rómov, a tak môžu
lepšie zasiahnuť ich srdcia.43
Toto zdôraznili aj národní riaditelia zodpovední za
pastoráciu Rómov v Európe na ich stretnutí v roku
2010 vo Vatikáne: „Dozrieva tak stále viac vedomie, že
každý proces zlepšenia, vzťahujúci sa na Rómov treba aby bol animovaný z veľkej časti nimi samými. Je
tiež dôležité vedieť prijať, že sú zverené zodpovednosti tým Rómom, ktorí na to majú možnosti a nesmieme pritom stratiť zo zreteľa potrebné sprevádzanie.“44
Ísť do rómskej Samárie
Mnohokrát nemôže pastoračná práca s Rómami napredovať pre skepsu, sklamanie, znechutenie, neochotu a uzavretosť tých, ktorí by ju mali viesť. To vytvára priestor pre pôsobenie rôznych siekt a nových náboženských hnutí medzi Rómami.45
Ježiš povedal svojím učeníkom: „Keď na vás zostúpi Duch Svätý dostanete silu a budete mi svedkami
v Jeruzaleme, Judey, Samárii až na samý kraj sveta“
(Sk 1,8). Prečo Ježiš výslovne spomenul Samáriu medzi oblasťami, kam apoštolov bude viesť Duch Svätý?
40. Porov. Dokumenty Druhej synody Spišskej diecézy, s.
132.
41. Pavol VI.: Evangelii nuntiandi. Zvolen: Združenie Jas
1992, s. 10.
42. Pápežská rada pre migrantov a cestujúcich: Smernice pre pastoráciu Rómov, s. 75.
43. Dokumenty Druhej synody Spišskej diecézy, s. 133-134.
44. Pápežská rada pre migrantov a cestujúcich: Záverečný dokument – Stretnutie národných riaditeľov pre pastoráciu Rómov v Európe, dostupné na http://www.lunik9.sk/vychova-a-evanjelizacia/starostlivost-cirkvi/zaverecny-dokument/
45. Porov. Dokumenty Druhej synody Spišskej diecézy, s.
132.
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Jeruzalem a Júdea boli miesta Židom veľmi blízke. Tu
bola ich domovina, ich chrám, ich kultúra. Ale ísť do
Samárie? Samaritáni boli vnímaní ako odpadlíci, ktorí zabrali zasľúbenú zem (porov. 2 Kr 17,24-41). V tom
čase slovo Samaritán bolo medzi Židmi nadávka (porov. Jn 8,48). Medzi týmito dvoma národmi bola tak
silná národnostná nenávisť, že bolo ťažké, aby jeden
v druhom videli blížneho (porov. Lk 10,29-37). Bol
medzi nimi obrovský múr vzájomnej uzavretosti –
vôbec sa nestýkali (porov. Jn 4,9). Dokonca najbližší Ježišovi učeníci mali problém s láskou voči Samaritánom (porov. Jn 9,52-56). Preto si myslím, že Ježiš vo svojom misijnom príkaze spomenul Samáriu,
ten kúsok zeme medzi Judeou a celým ostatným svetom, s vedomým zámerom. Samária bola pre Židov
dokonca aj pre jeho apoštolov posledným miestom,
kam by chceli ísť ohlasovať Božie slovo. Ísť do Samárie znamenalo, že blízki toho, kto tam išiel to nechápali a odsudzovali ho za to a zároveň samotní Samaritáni sa pozerali na takéhoto človeka zvonku veľmi
podozrievavo až nepriateľsky.
Nerozkladá sa aj pred Cirkvou na Slovensku rómska
Samária, pre ktorú potrebujeme mať Ježišovu otvorenosť a moc Ducha Svätého? Zoberme si príklad od
Ježiša, ktorý mal na Samaritánov iný pohľad než Židia a jeho učeníci. Tam, kde učeníci videli problém,
Ježiš videl žatvu. On svojich učeníkov vyslovene pripravoval na to, že musia prejsť cez Samáriu (porov. Jn
4,35-38, Sk 8,4-25).
Záver
Pred štátom stojí výzva, či dokáže pohnúť súčasným
demotivujúcim sociálnym systémom, ktorý mnohých
Rómov brzdí v ich rozvoji. No aj keď dôjde k jeho
zmene, nemusí to stačiť na integráciu Rómov, lebo
pôjde iba o vonkajšiu motiváciu, ktorá bez tej vnútornej môže byť neúčinná. Je potrebné, aby iniciatíva
vychádzala aj zo strany samotných Rómov, ktorí cez
osobnú premenu môžu byť hýbateľmi sociálnej zmeny v jednotlivých komunitách. A preto pred Cirkvou
na Slovensku je výzva, či dokáže do rómskych osád
priniesť evanjelium, ktoré prenikne rómske srdcia
a bude ich viesť k spáse, ktorá znamená okrem iného
aj ľudské pozdvihnutie.
Apoštol Pavol, ktorý ohlasoval evanjelium v pohanskom svete napísal: „Ja sa za evanjelium nehanbím; veď ono je Božou mocou na spásu každému, kto
verí, najprv Židovi, potom Grékovi“ (Rim 1,16). Evanjelium má moc preniknúť rôzne kultúry, aj rómsku,
len sú potrební tí, ktorí budú k Rómom poslaní ho
ohlasovať, aby oni mohli počuť, uveriť, vzývať Pána
a byť spasení (porov. Rim 10,12-15).
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PRÍSPEVOK K DISKUSII
O VÝKLADE KÁN. 1095
J. Duda: Notes On the Interpretation of Can. 1095
This study focuses on the interpretation of Canon 1095 within the context of interpretations provided by selected significant
authors such as Burke (Cardinal and Prefect of the Apostolic Signatura), Pompedda (long-time Dean of the Roman Rota and later
also Cardinal and Prefect of the Supreme Tribunal of the Apostolic Signatura), Abate (Professor of Canon Law at the Pontifical
Urbaniana University), Castano (Dominican and Professor of Canon Law at Angelicum and Lateran University), Arroba (Claretian and Professor of Process Canon Law at Lateráne). The study is a contribution to the interpretation of Can. 1095 intended for
not only church judges, but also for those interested in Canon Law, and points to the complexity of questions addressed by those obliged to interpret Can. 1095.

Náčrt problému
V januári 2013 bude tridsiate výročie od promulgácie Kódexu kánonického práva.1 Napriek trom desaťročiam diskusia o chápaní a výklade kán. 1095 je
stále aktuálna, nakoľko tento kánon tvorí neodmysliteľnú súčasť práce cirkevných súdov na Slovensku.2
Práve z tohto dôvodu bude dobré sa vrátiť k interpretácii tohto kánona z pohľadu niektorých autorov.
Najprv azda bude užitočné pripomenúť text kánona:
„Uzavrieť manželstvo sú neschopní tí:
1. ktorým chýba dostačujúce používanie rozumu;
2. ktorí majú vážny nedostatok rozoznávacieho
úsudku ohľadom podstatných práv a povinností, ktoré treba navzájom odovzdávať a prijímať;
3. ktorí z dôvodov psychickej prirodzenosti nedokážu vziať na seba podstatné záväzky manželstva.“3
Text kán. v latinčine: „Sunt incapaces matrimonii contrahendi:
1. qui sufficienti rationi usus carent;
2. qui laborant gravi defectu discretionis iudicii
circa iura et officia matrimonialia essentialia mutuo
tradenda et acceptanda;
3. qui ob causa naturae psychicae obligationes matrimonii essentiales assumere non valent“.4
1. Kódex kánonického práva promulgoval pápež Ján Pavol II. podpisom apoštolskej konštitúcie Sacrae disciplinae
leges 25. 1. 1983. Do platnosti vstúpil 27. 11. 1983 – porov.
Kódex kánonického práva, latinsko-slovenské vydanie, Trnava: Spolok sv. Vojtecha 1996, s. XXI. Je to teda významné výročie, ktoré súvisí s 50. výročím začiatku Druhého
vatikánskeho koncilu a 25. výročím od vydania Katechizmu katolíckej cirkvi. Ide o udalosti Cirkvi, ktoré Benedikt
XVI. označil za piliere reflexie v Roku viery – porov. Porta fidei, in: www.kbs.sk/dokumenty.
2. Na tohtoročnom sympóziu kánonického práva v Spišskej Kapitule vyplynulo z referátov súdnych vikárov jednotlivých diecéz Slovenska, že kán. 1095 je v kauzách manželskej nulity závažnou príčinou vyhlásenia niektorých
manželstiev za neplatné (referáty súdnych vikárov odzneli v piatok 25.8.2012).
3. Kódex kánonického práva, latinsko-slovenské vydanie, s.
409.
4. Kódex kánonického práva, latinsko-slovenské vydanie, s.
408
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Táto krátka štúdia je analýzou výkladu niektorých
autorov, ktorí sú považovaní za významných a uznávaných v oblasti kánonického práva. Prvý pochádza zo Spojených štátov amerických: súčasný kardinál Raymon Leo Burke (bývalý sudca Rímskej Roty
v Ríme, potom arcibiskup St. Luis, aby sa vrátil do
Vatikánu na Apoštolskú signatúru), druhým je taliansky rehoľník Antonino Abate (profesor manželského
kánonického práva na Pápežskej univerzite Urbaniánum v Ríme) a tretím je španielsky klaretian Manuel
Jesús Arroba Conde (profesor procesného kánonického práva na Pápežskej lateránskej univerzite v Ríme).
1. Leo Raymond Burke a jeho výklad kán. 1095
V súčasnosti je Leo Raymond Burke kardinálom
Svätej rímskej cirkvi a prefektom Najvyššieho tribunálu apoštolskej signatúry.5 Aj keď sa psychickými
záležitosťami z hľadiska manželského práva zaoberal aj v iných svojich štúdiách,6 nasledujúce poznatky sa opierajú najmä o jeho štúdiu publikovanú v súvislosti s Druhým vatikánskym koncilom.7
Burke pripomína, že text kán. 1095 je úplne nový,
pretože v CIC 1917 sa nenachádzal. CIC 1917 v kán.

5. V auguste 2012 kardinál Burke navštívil Slovensko.
Prišiel na pozvanie spišského biskupa Mons. Štefana Sečku, ktorý ho ako biskup a moderátor Slovenskej spoločnosti kánonického práva pozval na XVI. sympózium kánonického práva. V Bratislave pri Modrom kostole položil kvety k pamätníku nenarodených detí a predniesol príhovor,
v ktorom zdôraznil ochranu a obranu nenarodených detí
v lone matky (v pondelok 21.8.2012). Potom v Spišskej Kapitule vystúpil s dvoma odbornými prednáškami a v Poprade v konkatedrále Sedembolestnej P. Márie, predsedal
sv. omši a povedal homíliu (v utorok 22.8.2012).
6. Napr. R. L. Burke, Lack od Discretion of Judgment Because od Schizofrenia: Doctrine and Recent Rotal Jurisprudence, in: Analecta Gregoriana 236, Romae 1986, 71-85.
7. R. L. Burke, Vaticano II e legge matrimoniale: la prospettiva del canone 1095, in: Vaticano II: bilancio e prospettive. Venticinque anni dopo; 1962/1987 (a cura di René Latourelle), 2. edizione, Citadella Editrice – Assisi 1988, s.
784-795.
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1982 však pozná prípad amencie.8 Je to stav rozumu,
ktorý sa nevyvinul v dostatočnej miere alebo sa nevyvinul do stupňa (úrovne) normálnosti.9 Zdá sa, že
tento pojem sa dnes už používa zriedka.10 Burke uvádza, že Apoštolský tribunál Rota Romana vo svojej
jurisprudencii pracoval s titulom nulity amencie alebo s titulom nedostatku rozoznávacieho úsudku (discretio judicii). Tento druhý pojem sudcovia Rímskej
Roty začali postupne uprednostňovať.11 To znamená, že kauzy manželskej nulity z psychických dôvodov neboli cirkevným sudcom neznáme a zaoberali
sa nimi aj pred promulgáciou CIC 1983. Na druhej
strane Burke priznáva, že pojem amencia, ktorý používala rotálna jurisprudencia na kánonické vyjadrenie
psychického stavu spôsobujúceho manželskú nulitu
nebolo jednotné z toho dôvodu, že tento termín nemal jednoznačný obsah, pretože v psychiatrii sa používal na vyjadrenie psychózy.12 Z tohto dôvodu počas kodifikácie sa javila potreba poskytnúť prostred8. Ide o IV. Knihu CIC 1917, ktorá pojednáva o procesoch
a o článok II., ktorý pojednáva o telesnom vyšetrení (de inspectione corporali). Text kán. 1982 CIC 1917: „Etiam in
causis defectus consensus ob amentiam, requiratur siffragium peritorum, qui infirmum, si casus ferat, eiusve acta
quae amentiae suspicionem ingerunt, examinent secundum artis praecepta; insuper uti testes audiri debent periti qui infirmum antea visitaverint“ - Codex Iuris Canonici
Pii X pontificis maximi iussu digestus Benedicti PP XV auctoritate promulgatus, praefatione, fontium annotatione et indoce analytico-alphabetico auctus, Typis polyglottis vaticanis
1948, s. 639.
9. „Tredgold ha definito l´amenza come unos tato in cui
la raggione non si é sviluppata sufficientemente o normalmente“ - Dizionario di psicologia (a cura di W. Arnold, H.J.
Eysenck, R. Meili), 4. edizione, Cinisello Balsamo 1990, s.
63.
10. „Amence (amentia) je dnes výjimečně užívaný výraz“ - P. Hartl – H. Hartlová, Psychologický slovník, Praha: Portál 2000, s. 34.
11. Porov. R. L. Burke, Vaticano II e legge matrimoniale:
la prospettiva del canone 1095, s. 790.
12. Porov. R. L. Burke, Vaticano II e legge matrimoniale:
la prospettiva del canone 1095, s. 790. Ukazuje sa, že pojem
„psychóza“ (psychosis) sa v psychológii a psychiatrii spája s chorobou a pojem „porucha“ (disorder, defect, disturbance) s narušením nejakej funkcie. Pojmom „psychóza“
sa teda označujú duševné choroby, pri ktorých: a) jedinec
spravidla stráca kontakt s realitou, resp. tento kontakt je
deformovaný, b) proces poznávania a emotívny svet jedinca
sú deformované, c) niekedy dokonca chýba vedomie choroby. K tejto problematike pozri napr. P. Hartl – H. Hartlová, Psychologický slovník, Praha: Portál 2000, s. 422 (porucha), s. 489 (psychóza). Porov. aj M. Vágnerová, Psychopatológie pro pomáhajíci profese, Praha: Portál 1999, s. 41-46,
kde uvádza štyri typy porúch, kde medzi poruchy zaradila aj choroby: 1 poruchy zasahujúce poznávanie, 2. poruchy emotívnej oblasti, 3. poruchy vedomia, 4. poruchy zasahujúce celistvosť osobnosti.
Nejednoznačnosť psychózy je naozaj relevantná. V psychologickom slovníku z roku 2000 som narátal asi 34 typov psychózy a každá mala svoju špecifikáciu (prívlastok) – P. Hartl, H. Hartlová, Psychologický slovník, s.
489-491.

níctvom cirkevného zákona definíciu povahy týchto (psychických) príčin. Avšak odborníci sa tu ocitli
pred závažným problémom: na jednej strane chceli
túto definíciu poskytnúť, pretože to spôsobovalo ťažkosti, jak v právnej doktríne, ako aj v právnej praxi;
na druhej strane poznatky psychologickej a psychiatrickej vedy postupovali rýchlym tempom a ukazovalo sa priam nemožné dať definíciu v oblasti, v ktorej
je ešte toľko nepoznaného a preto boli obavy, že definícia bude veľmi skoro zastaralá. Napokon sa problém vyriešil definíciou „neschopnosti dať platný manželský súhlas z dôvodov psychickej povahy“ a definícia pozostáva z troch bodoch uvedených v kán. 1095:
v prvom bode bol použitý pojem „nedostatok užívania rozumu“, v druhom bode „vážny nedostatok rozoznávacieho úsudku“ a v treťom bode „nemožnosť
vziať na seba podstatné povinnosti manželstva z dôvodov psychickej povahy“.
Pre správne pochopenie úmyslu zákonodarcu daného definíciou uvedenou v kán. 1095 je potrebné vysvetliť bližšie tri právne špecifikácie zodpovedajúce
trom bodom kánona. Burke to vysvetľuje nasledovne.
„Po prvé. Celý kán. 1095 pojednáva o neschopnosti (incapacitas) dať súhlas, ktorá tkvie v stave psychického nedostatku (ľudskej) mysle alebo nedostatku spôsobeného vývinom (ľudskej) mysle. Body
prvý a druhý (kán. 1095) ani len nespomínajú „príčiny psychickej povahy“, čo sa výslovne uvádza iba
v treťom bode. Pojmy „dostatočné užívanie rozumu“
a „rozoznávací úsudok“ boli prevzaté z klasickej metafyzickej psychológie (cf. P. Siwek, Psychologia Metaphysica, 7a ed., Roma 1965, p. 458-461). Obe sa vzťahujú na postupný vývoj osoby v spôsobilosti vykonávať (capacitas agendi), či už prostredníctvom iných
alebo osobne, úlohy vždy viac a viac závažnejšie. Pri
používaní týchto pojmov preto nie je nevyhnutné sa
odvolávať na „psychické dôvody“. Používanie rozumu a rozoznávací úsudok zahŕňajú vo svojom obsahu postupný psychický rast (integráciu) človeka, vďaka ktorému je spôsobilý vykonávať úkony vždy väčšej
závažnosti. Svätý Tomáš Akvinský poskytol klasické
pojednávanie o povahe používania rozumu alebo rozoznávacieho úsudku v praktických súdoch.13 Preto
„užívanie rozumu“ a „rozoznávací úsudok“ sa vzťahujú na spôsobilosť „dať praktický úsudok“ k sobášu. Ak takáto spôsobilosť osobe určitého veku chý13. Burke potom cituje sv. Tomáša Akvinského z jeho teologickej sumy, že „človek sa odlišuje od iných iracionálnych stvorení v tom, že je pánom svojich skutkov (est suorum actorum dominus). Preto iba tie jeho skutky, v ktorých on je pánom, sa nazývajú ľudskými skutkami. A človek
je pánom svojich skutkov prostredníctvom svojho rozumu
a svojej vôle. Preto sa hovorí, že aj jeho svojvôľa (liberum
arbitrium) je voľbou (facultas) jeho vôle a rozumu. A preto sú vlastnými ľudskými skutkami iba tie skutky, ktoré
vyšli z jeho rozumom určenej vôle (ex voluntate deliberata procedunt)“ - R. L. Burke, Vaticano II e legge matrimoniale: la prospettiva del canone 1095, s. 791. Citát je zo Summa Theologiae, Ia-IIae, g. 1, a. 1 (je to voľný preklad autora).
N ové H orizonty
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ba, nutne to musí byť spôsobené nejakým psychologickým nedostatkom (chybou, poruchou) alebo nejakou chybou, ktorá nastala v psychologickom vývine
človeka, alebo niečím spôsobenou stratou už dosiahnutého psychologického vývinu“.14
Po druhé. Potom, ako Burke vysvetlil, že „užívanie rozumu“ a „rozoznávací úsudok“ (čiže body 1 a 2
kán. 1095) sú takmer to isté (avšak nie sú to pojmy
totožné), vysvetlil, v čom spočíva ich odlišnosť. Podľa neho sú to iba „dva stupne tej istej nespôsobilosti
človeka dať (k platnosti) dostačujúci manželský súhlas“.15 A keďže „nedostatočné užívanie rozumu“ je
obsiahnuté vo formulácii vyjadrenej ako „vážny nedostatok rozoznávacieho úsudku“, nie je správne zaoberať sa bodom číslo jedna bez bodu číslo dva. Bod
číslo jedna sa aplikuje na osoby, ktorým úplne chýba psychologická integrácia16 nevyhnutná pre manželský súhlas, kým bod číslo dva sa chápe ako minimálny stupeň takého úsudku (praktického poznania),
aký je nevyhnutný pre manželský súhlas. Mierou,
ktorou treba merať tento stupeň praktického úsudku (poznania), je pochopenie a priľnutie k manžel14. „Tutto il can. 1095 tratta dell´incapacitá a dare il consenso a causa di unos tato o di uno sviluppo psicologico deficiente. I numeri uno e due del canone non fanno menzione di „cause psichiche“, come fa il numero tre. Le categorie
„il sufficiente uso di raggione“ e „discrezione di giudizio“
sono prese dalla classica psicologia metafisica (cf. P. Siwek,
Psychologia Metaphysica, 7a ed., Roma 1965, p. 458-461).
Esse si riferiscono a graduale sviluppo personale della capacitá di agire, tramite altri o per proprio conto, in compiti di sempre piú grande gravitá. Nell´usare queste categorie non é necessario fare riferimento a „cause psichiche“.
L´uso di ragione e la discrezione di giudizio comprendono nel loro significato la graduale integrazione psicologica dell´individuo, grazie alla quale egli é capace di azioni sempre maggiore gravitá. S. Tommaso d´Aquino offre
una dissertazione classica sulla natura dell´uso di raggione o discrezione di giudizio nie giudizi prattici. L´uso di
ragione e la discrezione di giudizio, perció, si riferiscono
alla capacitá di dare il giudizio prattico a sposarsi. Quando questa capacitá manca in una persona di una certa etá,
ció é dovuto a qualche deficienza psichologica, a qualche
mancanza nello sviluppo, o ad una perditá dello sviluppo
raggiunto“- R.L. Burke, Vaticano II e legge matrimoniale: la
prospettiva del canone 1095, s. 791-792.
15. „Indicano i due gradi della medesima incapacitá
a formare un sufficiente consenso matrimoniale“- R.L.
Burke, Vaticano II e legge matrimoniale: la prospettiva del canone 1095, s. 792.
16. Pojem „integrácia“ sa odvodzuje od slovesa „integrare“ a znamená „doplňovať (niečo), nadobúdať (niečo)“, čo
by znamenalo chápať integráciu ako už dosiahnutý stav alebo už nadobudnutý stav či dosiahnutá psychologická úroveň pochopenia objektívnej skutočnosti. Je možné dať ho
do vzťahu aj s podstatným menom „integrita“ (celistvosť,
nedotknuteľnosť, neporušenosť) či so slovesom „integrare“ (celistvý, nedotknutý, nenarušený). Napokon iste to
súvisí aj s ľudskou inteligenciou (rozumnosť, chápavosť,
schopnosť). Porov. M. G. Bacci, Dizionario della lingua italiana, La Spezia 1990, s. 451. A. Košťal, Taliansko-slovenský slovník, Bratislava: Slovenské pedagogické nakladateľstvo 1972, s. 255.
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stvu ako k povolaniu lásky: recipročnej (dávať a prijímať) a exkluzívnej (výlučnej), nerozlučiteľnej (trvalej) a plodnej. Mieru možno nájsť aj v Kódexe kánonického práva v kánonoch 1055 (definícia manželstva), 1056 (manželský súhlas), 1057 (podstatné vlastnosti manželstva).17
Tretia špecifikácia Burkeho smeruje k výkladu tretieho bodu kán. 1095. „Ak v bode jedna a bode dva sa
popisuje „nedostatočnosť“ k úkonu manželského súhlasu, v treťom bode sa popisuje neefektívnosť (neúčinnosť) úkonu manželského súhlasu a to aj v prípade,
ak by existovala „dostatočnosť“ k úkonu manželského súhlasu. To znamená, že v prvom a druhom bode
kán. 1095, definuje „subjekt, ktorý tvorí (vytvára)
nedostatočný psychologický úkon manželského súhlasu“. V treťom bode, aj keď ide formálne o subjekt
(osobu človeka), tento je postavený do vzťahu k predmetu (manželstvo), ktorý nie je spôsobilý naplniť, vykonávať z dôvodov psychickej povahy.18
Ostáva už len dodať, že Burke sa snažil svoj výklad
kán. 1095 postaviť v súlade s náukou Druhého vatikánskeho koncilu a v tomto zmysle aj svoj výklad
chápe. Výklad tohto kánona dal do rámca Božieho
povolania k manželstvu a snúbenci dávajú na toto
povolanie odpoveď správnym manželským súhlasom.19 A dodáva, že ak kán. 1095 je výsledkom náuky
Druhého vatikánskeho koncilu, potom platí aj opak:
kľúčom ako vykladať kán. 1095 je náuka Druhého vatikánskeho koncilu o manželstve.20 Napokon uviedol
ďalšie dôležité kritérium pri interpretácii kán. 1095:
rešpektovanie kresťanskej antropológie ako výsledku
stojacom na dvoch pilieroch: na teologicko-právnom
a na psychologickom. Ak by sa bral do úvahy iba jeden z uvedených pilierov, výklad by nebol vyvážený
a teda aj nesprávny. Preto nemožno akceptovať iba
čisto teologický výklad bez psychologickej interpretácie, ale platí to aj naopak: nemožno psychologický
výklad a zdôvodnenie postaviť ako jediný prameň in17. Porov. R. L. Burke, Vaticano II e legge matrimoniale: la prospettiva del canone 1095, s. 792, 794. V tomto prípade (druhá špecifikácia) sa Burke opiera o štúdiu: A. Stankiewicz, L´incapacitá psichica nel matrimonio: terminologia,
criteri, in: Ephemerides Iuris Canonici 36 (1980) s. 256. Antoni Stankiewicz je emeritným dekanom Apoštolského tribunálu Rota Romana.
18. Porov. R. L. Burke, Vaticano II e legge matrimoniale:
la prospettiva del canone 1095, s. 792-794. V tejto tretej špecifikácii sa Burke opiera o štúdiu: M. F. Pompedda, Incapacitá di natura psichica, in: Il codice del Vaticano II: Matrimonio canonico fra tradizione e rinnovamento, Bologna
1985, s. 134.
19. „Il can. 1095 interpreta in modo fedele del concilio vaticano II sul matrimonio? Indubbiamente tale canone prende sul serio l´insegnamento conciliare che il matrimonio é una vocazione divina a cui l´uomo e donna rispondono tramite l´atto del consenso“- Tamtiež, s. 793.
20. „Se il canone 1095 interpreta fedelmente l´insegnamento del concilio vVaticano II, allora l´insegnamento di
questo é la chiave ultima per comprendere l´intenzione del
legislatore nel dare alla Chiesa la particolare norma in questione“- Tamtiež, s. 794-795.
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terpretácie kán. 1095 bez toho, aby sa nebral do úvahy teologicko-právny aspekt manželstva.21
2. Mario Francesco Pompedda
Z formálneho hľadiska v kán. 1095 ide o tri odlišné právne „figúry“, ktoré sú odlíšené troma bodmi. Kán. 1095 je naozaj členený na tri body.22 Prvé
dve sa vzťahujú na to, čo patrí k vnútorným prvkom
ľudského úkonu a osobitne úkonu manželského súhlasu: sú to rozum a vôľa. Chyba (nedostatok) môže
spočívať alebo v tom, že kontrahent ešte nedosiahol
dostačujúci stupeň užívania rozumu a neuvedomuje
si podstatu manželstva; alebo v tom, že ešte nedošlo
k dostačujúcej zrelosti rozumu a vôle. Táto nezrelosť
môže mať vplyv na rozum ako nástroj ľudského chápania: v tomto prípade vlastne „primerané vyhodnotenie“ predmetu súhlasu nezodpovedá jeho teoretickému abstraktnému poznaniu, čo znamená, že nastane problém v úsudku o hodnote, o váhe (závažnosti)
svojho konkrétneho úkonu súhlasu. Tu ide o nezrelosť úsudku (immaturita iudicii). Ale môže sa jednať
aj o „nezrelosť vôle“ (immaturitas voluntatis), ktorá
sa nazýva aj „citovou nezrelosťou“ (immaturitas affettiva), ktorá spočíva v nedostačujúcej vnútornej slobode, v ujarmení (podrobení) psychologickými podmienkami, ktoré urobia subjekt nespôsobilým dať slobodný súhlas, slobodný výber. Tieto podmienky tlačia na človeka emocionálne alebo z oblasti jeho vedomia alebo z oblasti jeho podvedomia. Mierou „primeranosti“ je vždy predmet súhlasu, čiže manželstvo.23
Tretia figúra kán. 1095 sa vzťahuje, preskočiac sféru subjektu, priamo a bezprostredne na objekt (predmet) súhlasu: nejde tu bezprostredne o rozum a vôľu,
ale ako realitu, ktorú treba uskutočniť, ako právnu
podstatu vzťahu, ktorý nastal a ktorý treba zrealizovať vo vzájomných povinnostiach: tu sa vyhodnocujú
možnosti kontrahenta dať a splniť tieto povinnosti.24
Z hľadiska chápania manželstva ako „úkonu uzavretia manželstva“ (lat. matrimonium in fieri) a ako
„životného stavu“ (lat. matrimonium in facto esse),
Pompedda tvrdí, že prvé dva body kán. 1095 sa vzťahujú na „matrimonium in fieri“ a tretia priamo na
„matrimonium in facto esse“.25
3. Antonino Abate a jeho výklad kán. 1095
Nemožno pochybovať, že Raymond Leo Burke dokázal urobiť dôkladný a jasný výklad kán. 1095. Avšak
niekomu v tomto výklade môže chýbať interpretácia
pojmu „zrelosť“ resp. „nezrelosť“, ktorú niektorí au21. Porov. R. L. Burke, Vaticano II e legge matrimoniale:
la prospettiva del canone 1095, s. 795.
22. „Dal punto di vista formale é indubbio che si tratta
di tre figure distinte, come pare doversi affermare tenendo
conto della formulazione del testo codiciale“ - M. F. Pompedda, Il can. 1095, nn. 1-2 nell´economia della disciplina del
matrimonio, In: Diritto matrimoniale canonico, vol. II: Il
consenso (studi giuridici 61), Cittá del vaticano 2003, s. 24.
23. Porov. M. F. Pompedda, Il can. 1095..., s. 25.
24. Porov. M. F. Pompedda, Il can. 1095..., s. 25.
25. Porov. M. F. Pompedda, Il can. 1095..., s. 25.

tori spájajú s kán. 1095.26 Preto sa ukazuje ako vhodné okrem Pompeddu siahnuť ešte po inom autorovi,
ktorý interpretuje aj tento aspekt v súvislosti so spôsobilosťou človeka pre manželstvo. Antonino Abate,
dominikán, prednášal kánonické manželské právo na
Pápežskej Urbanovej univerzite v Ríme a jeho štúdia
kánonického manželského práva je značne populárna pre jasnosť interpretácie manželského kánonického práva.27 Preto len krátko a práve tento aspekt jeho
interpretácie kán. 1095.
Ako už uviedol Burke, pojem „rozoznávací úsudok“ (lat. discretio iudicii) sa začal používať aj v rozsudkoch Rímskej Roty (jurisprudencia rotale), hoci
podľa názoru iného autora ho najprv začali používať
ako caput nullitatis cirkevné súdy v severnej Amerike a neskôr Rota v Madride.28 Nemožno pochybovať
o tom, že Burke o tom vie, avšak ako dôsledný kánonista uznáva jurisprudenciu Rímskej Roty za „záväzný príklad“ pre iné cirkevné súdy. Antonino Abate
však uvádza, že v jurisprudencii (neuvádza však ktorej: rotálnej či inej) sa začal používať pojem „zrelosť“
(lat. maturitas) úsudku. Podľa neho preto, že „zrelosť“
evokuje plné poznanie a slobodu na najvyššom stupni
vo vzťahu k manželstvu, kým „rozoznávací úsudok“
(lat. discretio iudicii) viac a dôslednejšie zohľadňuje relatívnosť predpokladov k manželstvu vzhľadom
na subjekt i objekt manželského súhlasu.29 Prirodzená spôsobilosť poznať niečo nie je u každého človeka
rovnaká. Najvyšší stupeň schopnosti niečo poznať či
najvyšší možný stupeň slobody ako prirodzenej danosti či schopnosti, nie je u každého človeka rovna-

26. Z rozhovorov sa dá zistiť, že otázka (ne)zrelosti je v určitom ohľade problémom nielen právnikov, ale aj psychológov. Niekedy totiž cirkevní sudcovia by radi vyvodzovali právnu nespôsobilosť priamo z psychologických posudkov a boli by radi, ak by to v nich výslovne bolo uvedené.
Na druhej strane, psychológovia sa bránia tomu, aby sa explicitne a konkrétne vyjadrili, ale ponechávajú to na posúdenie sudcovi.
27. A. Abate, Il matrimonio nella nuova legislazione canonica, Roma: Urbaniana University Press 1985.
28. „A quanto pare sono stati i Tribunali americani i primi ad accettare questa figura come caput nullitatis nelle
cause matrimoniali. Poi si é interessato il Tribunale della Rota matritense e, finalmente, il Tribunale della Rota
Romana, all´inizio timidamente e non senza l´opposizioni di non pochi uditori rotali. La figura della discretio iudicii appare giá nel primo schema, in quello cioé del´anno
1975 a passó immutato al testo promulgato“ - J. Castano,
Il sacramento del matrimonio, vol. II, Roma 1991, s. 113.
29. „Nella giurisprudenza, come sinonimo di „discretione di giudizio“ é adoperato il termine „maturitá di giudizio“. Il codice preferisce la prima formula perché riflette
con maggiore esatezza il suo pensiero. L´espressione „maturitá“ potrebbe insinuare che il giudizio valutativo richieda nei nubenti una conoscenza perfetta ed esaustiva di ció
che puó implicare la vita coniugale, e una libertá interiore in sommo grado; mentre l´uso del termine „discrezione di giudizio“ denota megli il senso relativo della medesima esigenza“ - A. Abate, Il matrimonio..., s. 43.
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ký, ale závisí naozaj od daností konkrétneho človeka.
A preto sa žiada posudzovať každý prípad osobitne.
Na druhej strane, „z manželského súhlasu vyplývajú veľmi vážne povinnosti, ktoré zaväzujú človeka na celý jeho život. Preto nestačí, aby ich poznali snúbenci iba abstraktne, principiálne, ale je nevyhnutné, aby ich dokázali posúdiť, oceniť, naozaj konkrétne vo vzťahu k sebe samému a v následkoch, ktoré môže spôsobiť ich sobáš, s touto konkrétnou osobou, za týchto okolností, so záväzkom do budúcnosti, navždy“.30
Antonino Abate vysvetlil, že autori (doktrína) i cirkevní sudcovia (jurisprudencia, najmä jurisprudencia Rímskej Roty) v rozsudkoch manželskej nulity používa aj termín „zrelosť“ (lat. maturitas), resp. „nezrelosť“ (lat. immaturitas) a to – po vydaní CIC 1983
- v súvislosti s bodom 2 kán. 1095. Rozoznávací úsudok je teda rozumovým praktickým poznaním manželstva, ktoré spočíva v racionálnom poznaní a vyhodnotení konkrétnej situácie k niečomu, čo sa bude aktualizovať v budúcnosti (in futurum) ako úplné sebadarovanie a prijatie toho konkrétneho druhého človeka
v jeho úplnosti nielen časovej, ale aj existenciálnej, bytostnej, so všetkým, čo obsahuje definícia manželstva
(kán. 1055, § 1), ako aj podstatné vlastnosti manželstva (kán. 1056). Toto si vyžaduje určitý vyšší stupeň
konkrétneho poznania, ktorý kontrahent musí mať,
aby dal platný manželský súhlas. V procese manželskej nulity musí cirkevný súd zhodnotiť stupeň tohto
poznania a dať súdne rozhodnutie o platnosti či neplatnosti manželského súhlasu.
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teľného hriechu stačí ten prvý súhlas, avšak v prípade manželstva sa vyžaduje vyšší stupeň rozumného
úsudku, lebo ide o súhlas zaväzujúci aj v budúcnosti. Preto – pre sv. Tomáša Akvinského – môže človek
skôr smrteľne zhrešiť, ako môcť sa zaviazať pre budúcnosť.32 „Zhora“ ho vymedzil ľudským súhlasom
k rehoľným sľubom: manželský súhlas stojí na nižšom stupni, než súhlas k rehoľným sľubom. Sv. Tomáš
vysvetľuje, že sú veci, ku ktorým ťahá prirodzená náklonnosť (tu zaraďuje aj manželstvo) a iné veci, ktoré stoja „nad prirodzenou náklonnosťou“ (lat. „supra inclinationem naturae“, napr. rehoľný sľub čistoty). V obidvoch prípadoch ide o súhlas aj do budúcnosti. Avšak k manželstvu ťahá prirodzená príťažlivosť, kým k rehoľnému sľubu neťahá prirodzená príťažlivosť. Preto obsahuje v sebe rehoľný sľub väčšie
ťažkosti, než manželstvo.33 Toto tvrdenie sv. Tomáša
Akvinského protirečí tým, ktorí majú sklon si myslieť, že dať uzavrieť manželstvo, resp. dať platný manželský súhlas, je tak jednoduché a ľahké.
José Castano uvádza toto vymedzenie vo svojej knihe Il sacramento del matrimonio. Všetky citácie sa dajú
overiť aj v Suma Theologiae sv. Tomáša Akvinského.

4. José Castano
Tento španielsky dominikán je v oblasti interpretácie kán. 1095 dôležitý azda najmä v tom, že sa opiera
o sv. Tomáša Akvinského.31 Tomáš Akvinský vymedzil stupeň rozoznávacieho úsudku „zdola“ i „zhora“.
„Zdola“ ho vymedzil súhlasom k ťažkému hriechu:
manželský súhlas je na vyššom stupni rozoznávacieho
úsudku (lat. discretio iuditii), než súhlas k ťažkému
hriechu. Totiž sv. Tomáš Akvinský rozlišuje „consensus in praesens“ (súhlas s tým, čo sa deje v prítomnosti) a „consensus in futurum“ (súhlas s tým, čo bude
diať v budúcnosti“). Podľa neho na spáchanie smr-

5. Manuel Arroba a procesné aspekty kán. 1095
Mauel Arroba Conde je procesualista a prednáša na pápežských rímskych univerzitách kánonické
procesné právo. Procesné aspekty výkladu a súdneho vyhodnotenia dôkazov (týka sa to teda aj súdneho
vyhodnotenia prípadu manželskej nulity, ak dokazovanie stojí na formule sporu opierajúcom sa o výklad
kán. 1095) autor posudzuje podľa publikácie,34 ktorá
berie do úvahy aj inštrukciu Dignitas Connubii z roku
2005.35 Z tejto doktrinálne spracovanej publikácie
Manuela Arrobu vyberieme len niekoľko poznámok.
Prvá poznámka. Ak Burke sa opiera o náuku sv.
Tomáša Akvinského, ktorý rozlišuje „úkon človeka“ a „ľudský úkon“, pričom ten druhý zodpovedá
dvom atribútom, ktorými sa človek odlišuje od zvierat a ktorými sú rozum a slobodná vôľa, Arroba rozlišuje až tri stupne týchto skutkov: „úkon človeka“,
„ľudský úkon“ a „personálny ľudský úkon“. Samozrejme, táto personalistická teória je zaujímavá pre
výklad kán. 1095 v tom, že „personálny rozmer“ ľud-

30. Dal consenso coniugale derivano doveri gravi che
impegnano per tutta la vita. Per poterli assumere efficacemente non basta che gli sposi gli conoscano in astratto, nie
principi, ma é necessario che li sappiano giudicare, stimare in concreto, in rapporto a se stessi, nelle applicazioni,
nelle conseguenze che comportano nelle loro nozze particolari, contratte con questa persona, in queste circostanze, e che si estendono al futuro, per sempre“- A. Abate, Il
matrimonio..., s. 42.
31. Castano vyučoval kánonické právo na Fakulte kánonického práva Pápežskej univerzity sv. Tomáša (tzv. Angelicum) a Pápežskej lateránskej univerzity v Ríme. Na záver svojho života sa utiahol do Ovieda v Španielsku, kde
si ho Pán povolal do večnosti v roku 2005. Jeho manželské kánonické právo vyšlo v dvoch zväzkoch v roku 1990:
J. Castano, Il sacramento del matrimonio, Roma 1991.

32. „Et ideo dicendum est quod ad peccatum mortale
sufficit etiam consensus in praesens. Sed in sponsalibus est
consensus in futurum. Maior autem discretio rationis requiritur ad providendum in futurum quam ad consentiendum in actum unum presentem. Et ideo ante potes homo
peccare mortaliter quam possit se obligare ad aliquem futurum“- Supplementum 43, 2, ad 2.
33. Supplementum 58, 5, ad 1. Kritéria podľa sv. Tomáša
Akvinského podrobnejšie vysvetľuje prof. José Castano in:
Il sacramento del matrimonio, vol. II, Roma 1991, s. 116-117,
poznámka pod čiarou č. 20.
34. Manuel Jesus Arroba Conde, Prova e difesa nel processo di nullitá del matrimonio canonico. Temi controversi, 2 edizione, Lugano-Varese 2008.
35. Pontificium consilium de legum textibus, Istructio
Dignitas connubii, Civitas vaticana 2005 (25. 1. 2005).
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ského úkonu kladie na vyšší stupeň z hľadiska rozumu (poznania) i z hľadiska vôle (chcenia). Toto tvrdenie Manuel Arroba opiera, okrem iných autorov,
aj o personalistickú filozofiu Karola Wojtylu a vykladá ju, ako úkon vedomia a zodpovednosti, nielen
za svoj konkrétny úkon/čin, ale za seba samého vôbec (za svoju osobu).36 Toto personalistické chápanie ľudských skutkov je základom aj pre súdnu valorizáciu ľudských skutkov ako právnych dôkazov,
čo spočíva v tom, že sudca berie do úvahy aj to, aký
význam mali ľudské skutky ako osoby. „Nestačí pátrať iba v minulosti... Je nevyhnutné vžiť sa do tej interpretácie, ktorú dáva – v dnešnom súdnom procese – konkrétna osoba o svojich minulých skutkoch“.37
Aj keď toto tvrdenie znie azda presvedčivo, z procesného hľadiska je azda trochu prismelé a relativizujúce. Aj Burke pripomína pri výklade aspekt kresťanskej, čiže metafyzickej antropológie, resp. psychológie, ale chápe ju len ako jeden z dvoch pilierov. Druhým pilierom je výklad teologicko-právny. Zdá sa,
že Arroba akcentuje dôsledne aspekt antropologický
s obzvlášť psychologizujúcim prvkom. Burkeho interpretácia sa javí ako viac vyvážená. Budúcnosť ukáže,
ako sa bude téza Manuela Arrobu ukazovať v praxi
jurisprudencie Rímskej Roty.
Druhý poznámka. Manuel Arroba sa pokúsil nastoliť novú definíciu súdneho dôkazu. Tradičná definícia chápe súdny dôkaz ako „predloženie – prostredníctvom legitímnych nástrojov – sudcovi všetkého,
čo je pre kauzu/spor relevantné, pričom sa implicitne vždy dáva dôraz, aby to, čo sa sudcovi predkladá,
malo aj určitú silu pritiahnuť jeho pozornosť a v konečnom dôsledku ho ovplyvniť, presvedčiť. Pri kauzách manželskej nulity, kde sa pracuje aj s výkladom
kán. 1095, a vôbec pri cirkevných procesoch, ktorých cieľom je nájdenie pravdy, podľa Arrobu, nemôže byť daný prvoradý akcent na presvedčivosť dôkazu pre sudcu, ale na verifikáciu predloženého faktu,
a až po tejto verifikácii historicity predloženého faktu môže nasledovať presvedčivosť dôkazu pre sudcu.
Preto Arroba rozlišuje „historické fakty“, ktoré sa

36. „Nello spiegare la soggettivitá, la riflessione antropologica ci offre risorse proficue distinguendo tra la dignitá dell´atto umano, superiore a quella degli atti dell´uomo,
ma non ancora all´altezza di dare raggione dell´atto veramente personale, in quanto inserito in esperienza oggettiva. Il contributo principale di questa riflessione, di cui é
autorevole esponente Karol Wojtyla, é che la persona non
si caratterizza solo per avere la possibilitá (nell´ordine metafisico) di agire liberamente e responsabilmente. Si caratterizza piutosto di fatto sceglie di agire in un modo e non
altro (nell´ordine dinamico dell´esperienza), esendo responsabile non solo dei suoi atti ma di se stesso. E´quindi
l´agire di ciascuno che rivela ogni uomo come quella determinata, irrepettibile e singolare persona“ - M. J. Arroba Conde , Prova e difesa nel processo di nullitá matrimoniale
canonico. Temi controversi. Lugano-Varese 2008, s. 58-59.
37. „Non basta indagare sul passato... É necessario anche
addentrarsi nell´interpretazione che, nell´oggi processuale, ogni persona dá dei fatti...“ - Tamtiež, s. 60.

historicky stali, a „fakty právnické“, ktoré sa nielen
historicky stali, ale boli predložené sudcovi v procesnom konaní. Tie prvé kánonická procesná doktrína
nazýva aj „sekundárnymi faktami“ a tie druhé „primárnymi faktami“.38
Tretia poznámka. Pri procese manželskej nulity,
kde titulom sporu je niektorá z „právnych figúr“ kán.
1095, predpis kán. 1680 (spolu s kán. 1574) CIC, ako
aj články 203-210 inštrukcie Dignitas connubii z roku
2005, prikazujú sudcovi využiť aj službu znalca (z oblasti psychológie alebo psychiatrie), pokiaľ to nie je
nadbytočné. Niekedy má cirkevný sudca veľké ťažkosti dostať stránku (najmä odporcu) k súdnemu znalcovi. Manuel Arroba pripomína vo svojej štúdii odpoveď Apoštolskej signatúry na predloženú otázku (quaesitum), ktorá je zo 16.6.1998. Odpoveď Signatúry
spočíva v tom, že rozlišuje „znalecký posudok“ postavený na štúdiu súdnych spisov a potom znalec vykoná „inšpekciu“ konkrétnej osoby od „znaleckého
úsudku“ resp. votum znalca, ktorý spočíva iba v preštudovaní procesných spisov bez „inšpekcie“ osoby.
Arroba sa zaoberal výkladom odpovede Signatúry
z trojakého aspektu: 1/ dovolenosť znaleckého vóta;
2/ problematika jeho potreby, 3/aké aspekty má sudca brať do úvahy pri hodnotení znaleckého vóta. Následne sa Arroba zaoberal jurisprudenciou Rímskej
Roty bezprostredne spred obdobia odpovede Apoštolskej signatúry39 a urobil analýzu 19 rotálnych rozsudkov. Veľmi často tam sú spomínané rozsudky coram Faltin, ktoré určite bude potrebné bližšie analyzovať, keďže ide o Slováka v službách Rímskej Roty.
Na tomto mieste azda stačí vyhodnotiť rotálnu jurisprudenciu v tom zmysle, že ide v línii Kódexu kánonického práva pokiaľ ide o potrebu znalca v procese
manželskej nulity a nerobí rozdiel pri hodnotení znaleckého posudku a znaleckého úsudku v tom zmysle,
žeby znaleckému úsudku prikladali menší dôkazný
význam, než znaleckému posudku.40 Iste, vždy to závisí od okolností a sudca to musí vyhodnotiť.
Záver
Na záver sa žiada uviesť niekoľko poznámok v súvislosti s interpretáciou kán. 1095 Kódexu kánonického práva. Predovšetkým z interpretácie uvedených
relevantných autorov sa ukazuje jasné odlíšenie bodu
1 a bodu 2 kán. 1095 od bodu 3 kán. 1095: body 1-2 sa
vzťahujú bezprostredne na rozum a vôľu vzhľadom
na akt uzavretia manželstva (Pompedda tu zaraďuje
aj emocionálnu nezrelosť resp. psychologickú neslobodu človeka), kým bod 3 sa vzťahuje bezprostredne
a priamo na predmet manželstva, na spôsobilosť jeho

38. Tamtiež, s. 43-45.
39. Decisiones Rímskej Roty sú publikované asi s 9-10
ročným oneskorením. Arroba publikoval knihu v roku 2008
a teda nemal k dispozícii rotálne rozsudky vydané po roku
1998.
40. Porov. M. J. Arroba Conde, Prova e difesa nel processo di nullitá matrimoniale canonico. Temi controversi. Lugano-Varese 2008, s. 121-167.
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plnenia vzhľadom na manželstvo ako životný stav. Na
druhej strane, v prípade bodov 1-2 kán. 1095 to ešte
neznamená, že sa neberie do úvahy aj manželstvo
ako životný stav, pretože manželský súhlas musí byť
primeraný stupňu manželstva ako životného stavu.
Pri hodnotení, aký má byť stupeň primeranosti poznania (rozumu) a slobody (vôle) vzhľadom na úkon
uzavretia manželstva, zdá sa, že ostáva neprekonaná
dištinkcia sv. Tomáša Akvinského, ktorý tento stupeň vymedzil zhora i zdola: zhora ide o súhlas in futurum, ktorý je na nižšom stupni ako súhlas, ku ktorému človek inklinuje svojou prirodzenosťou (on hovorí o súhlase k rehoľnému sľubu), zdola ide o súhlas,
ktorý stojí na vyššom stupni, ako súhlas k úkonu in
praesens a v tomto prípade hovorí o súhlase k ťažkému
hriechu. Tento aspekt zdôrazňuje najmä José Castano. Manuel Arroba síce zdôrazňuje personálny aspekt, ktorý chápe ako vyšší stupeň, v rámci ľudského úkonu, v tradičnej schéme: 1. skutok človeka; 2.
ľudský skutok; 3. personálny skutok. Interpretácia
Manuela Arrobu azda viac zodpovedá súčasnej dobe
a azda sa približuje aj k chápaniu sv. Tomáša Akvinského. Podľa našej mienky, sv. Tomáš Akvinský ostáva vo svojej dištinkcii kresťanskej antropológie azda
neprekonaný.
Na tomto mieste sa ukazuje legitímne si postaviť
otázku, či pri kán. 1095 musí sa jednať nevyhnutne
o psychickú chorobu človeka. V kán. 1095 v bodoch
1-2 sa nespomínajú ani len psychické príčiny, ktoré
sa spomínajú výslovne iba v bode 3. Autori, aj keď to
v tejto štúdii azda dôsledne nerezonovalo, hovoria
skôr o „poruchách“, než o „chorobách“. Azda jasnejšie to zaznelo u Burkeho, ktorý pekne odlíšil, v čom
môže spočívať bod 2 kán. 1095: v tom, že človek ešte
nedosiahol dostačujúci stupeň užívania rozumu, alebo, z nejakým príčin, stratil už dosiahnutý primeraný
stupeň užívania rozumu. Napr. strata už dosiahnutého primeraného stupňa užívania rozumu môže byť
aj dočasná, napr. užitím alkoholu alebo inej omamnej látky. Pompedda zase hovorí o relatívnosti interpretácie kán. 1095. Z tohto dôvodu sa ukazuje ako
vhodnejšie používať pojem „porucha“, lebo tento pojem zahŕňa aj chorobu, ktorú chápeme ako čosi stabilné a azda aj nezvratné, kým porucha môže byť aj
prechodným stavom. Na druhej strane každá choroba je v istom zmysle „poruchou“.
Z procesného hľadiska cirkevný sudca nech neočakáva, že mu rozhodnutie „prinesie“ znalecký posudok, resp. znalecký úsudok. Cirkevný sudca musí ostať
„peritus peritorum“. Nie znalec, ale sudca rozhoduje
v kauzách manželskej nulity a je povinný interpretovať kán. 1095 a aplikovať ho na konkrétny prípad.
Preto sudca nech neprenecháva rozhodnutie znalcovi v tom zmysle, že očakáva od znalca, aby sa vyjadril
jasne o nespôsobilosti subjektu k manželstvu. A to sa
žiada zdôrazniť aj napriek tomu, že výklad kán. 1095
je náročný a cirkevný sudca by si to rád uľahčil práve
jasným a výslovným stanoviskom znalca v prospech
alebo proti nulite manželstva.
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J ozef U ram

Ľudská duša
a jej nesmrteľnosť v myslení
Maxa Schelera a Edity Steinovej
J. Uram: Human Soul and the Question of Immortality in the philosophy of Max Scheler and Edith Stein
Max Scheler attempted to ‘demonstrate’ the immortality of human soul. His view of the human person, however, poses several
questions, one of which is that according to Scheler, the soul belongs to objects. Moreover, in his later works, individuality and the
spiritual dimension of human being poses even more questions. On the other hand, Edith Stein in her writings is much more consistent in both her description of human soul and the question of immortality of the soul.

Výber autorov a prístup k téme
V nasledovnej štúdii sa budeme zaoberať jednou
z dôležitých antropologických tém a to ľudskou dušou
a možnosťou jej posmrtnej existencie. Keďže touto témou sa zoberali takmer všetci myslitelia, náš výber sa
zúži na dvoch autorov: Maxa Schelera a Editu Steinovú. Hoci obidvaja kresťanskí filozofi sú predstaviteľmi nemeckej fenomenológie – ako uvidíme – predsa
ich pohľad na danú problematiku sa v mnohých bodoch odlišuje.
Nielenže sa naši myslitelia vzájomne poznali, ale aj
ich osobná história skrýva podobné črty: obidvaja boli
židovského pôvodu a taktiež obidvaja konvertovali na
katolícku vieru - Scheler vo veku dospievania, vo svojich pätnástych rokoch, Steinová až v zrelom veku, keďže od svojho štrnásteho až do dvadsiateho prvého roku
života sa považuje za ateistku.
Za povšimnutie tu stojí skutočnosť, ako sa k spoločnej téme – teda k téme ľudskej osoby a jej podstatných
dimenzií dostávajú jednotliví autori. Hoci Scheler neskôr povie, že pod filozofickou antropológiou rozumie
vedu o esencii a o eidetickej štruktúre človeka [Wesenaufbau des Menschen]1, predsa k osobe sa spočiatku
dostáva akoby okľukou: cez etiku hodnôt spracovanú
vo svojom rannom diele Der Formalismus in der Ethik
und die materiale Wertethik. Rozlišuje tu medzi hodnotami vecnými a osobnými - patriacimi bezprostredne
samotnej osobe -, čoho najjasnejším príkladom je prípad dobra a zla.2 Steinová sa ku tematike osoby dostáva cez štúdium empatie a či vcítenia sa do prežívania
druhej osoby, opísanom vo svojej doktorskej práci Zum
Problem der Einfühlung. Teda vytvorenie vzťahu s druhým sa tu stáva odrazovým mostíkom nielen pre skúmanie podstatných dimenzií človeka ale aj pre pochopenie našej vlastnej osoby.
Už v samotnej metóde filozofovania, teda v pochopení fenomenológie vidieť určité rozdiely, pravdepo1. Porov. Scheler, M.: Philosophische Weltanschau-

ung (1929). In: ID: Späte Schriften, (GW IX). Bern:
Francke Verlag 1976, s. 120.
2. Porov. Scheler, M.: Der Formalismus in der Ethik
und die materiale Wertethik (1913/16), (GW II). Bonn:
Bouvier Verlag 2000, s. 49-50.117.

dobne motivované už predbežným odlišným pohľadom na človeka. Pre Schelera východiskom uvažovania o človeku sú rozličné pocity, radikálne oddelené
od rozumového poznávania (keďže rozum je voči hodnotám slepý)3 a práve analýzou rozličných druhov pocitov (zmyslových, vitálnych, psychických a duchovných)4 mníchovský filozof priamo odhaľuje rozličné
dimenzie ľudského bytia. Steinová však podobne ako
jej majster Husserl podstatnú štruktúru človeka skúma na základe toho, čo vstupuje do ľudského vedomia
– teda metodologicky hneď na začiatku už predpokladá duchovný rozmer človeka.
My si najprv všimneme chápanie ľudskej duše
u Schelera a uvidíme, nakoľko sa tento obraz duše
v jeho vízii otvára pre nesmrteľnosť. Mysliteľ sa otázkou nesmrteľnosti vyslovene zaoberal v spise Tod und
Fortleben. Následne rovnakú problematiku budeme
analyzovať aj v diele Steinovej, hoci táto nesmrteľnosti duše nevenovala osobitný spis. Našu štúdiu uzavrieme vzájomným porovnaním a čitateľovi prenecháme
úsudok, ktorý obraz ľudskej duše je prijateľnejší, viac
zodpovedajúci našej skúsenosti a zároveň vytvárajúci
priestor pre nesmrteľnosť.
Duša a jej nesmrteľnosť v diele Maxa Schelera
Aby sme sa dostali k tomu, ako Scheler chápe dušu,
v krátkosti bude potrebné načrtnúť si jeho celkovú víziu človeka a osoby. Počas svojho „katolíckeho obdobia“ náš mysliteľ tvrdí, že živý Boží obraz – čiže ľudská osoba – je rovnako nedefinovateľná ako Boh sám.5
Zatiaľ čo v tejto fáze filozofovania sa snaží človeka pochopiť vo svetle Boha, uvidíme, že neskôr „v panteistickej perspektíve“ túto pozíciu podstatne mení. My začneme tými dimenziami človeka, ktoré podľa Schelera osobu charakterizujú v najmenšej miere.

3. Porov. Scheler, M.: Der Formalismus in der Ethik und
die materiale Wertethik, s. 261.
4. Porov. Scheler, M.: Der Formalismus in der Ethik und
die materiale Wertethik, s. 334.
5. Porov. Scheler, M.: Zur Idee des Menschen (1914). In: Id:
Vom Umsturz der Werte, (GW III). Bern: Francke Verlag,
1955, s. 186-187.
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Zmyslové, ale hlavne vitálne pocity nás privádzajú k poznaniu vlastného tela. Aby sme pochopili, že
máme telo a že nie sme anjelmi, k tomu nepotrebujeme nejakú induktívnu úvahu.6 Taktiež skúsenosť studu a či hanby poukazuje na to, že človek ako duchovná
skutočnosť (presahujúca akúkoľvek živočíšnosť), predsa je len viazaný k telu, k jeho impulzom a vitálnym
pocitom. Totiž ani Boh, ale ani zviera nemôžu prežívať stud. Len človek môže zakúsiť akúsi nerovnováhu a či „disharmóniu“ medzi duchovným významom
svojej osoby a jej telesnými potrebami, blízkymi živočíšnej existencii.7 Prekvapujúce je však, že naše oživené telo [Leib] podľa Schelera nepatrí ešte do sféry osoby – čiže do sféry činov, ale je iba súčasťou sféry predmetov [Gegenstandsphäre].8 Podľa Francesca Bosia už
tu možno sledovať rozlíšenie medzi „človekom“ a „osobou“, dualizmus, ktorý sa stane ešte omnoho zreteľnejším v neskoršom autorovom diele. „Človek je jednoduchou psychofyzickou jednotou, zatiaľ čo osoba je jej duchovným princípom.“9 Scheler túto svoju teóriu podporí témou posmrtného života: podľa neho naše telo je
koniec koncov iba javiskom a či divadlom [Schauplatz], kde sa osoba prejavuje; jedná sa len o akúsi nutnú
účasť na svete fyzických telies [Körperwelt]. A tak vyhasnutie prejavov nášho tela vlastne nedokazuje nič
proti možnosti posmrtného života. Inými slovami,
keďže telo ešte nemá dočinenia s osobou, jeho prejavy nehovoria nič o jestvovaní a či nejestvovaní osoby.
Zaiste – podľa Schelera – nejedná sa tu o dôkaz [Beweis], ale iba o poukázanie na možnosť pokračujúceho života [Fortleben].10
V citovom živote hlbšie siaha sféra psychických pocitov a či pocitov duše [seelische Gefühle]. Tieto sú zo svojej prirodzenosti kvalitou nášho ja, a to bez minimálneho sprostredkovania nášho tela (hoci ho vnímam ako
„moje“ telo). Sú to psychické pocity (nie iba pocity vitálne), ktoré nám umožňujú poznať našu dušu, naše
„ja“.11 Hoci sa tu dostávame ku k pojmu duše, ako
poznamenáva Claudia Mariéle Wulf, pre čitateľa „je
takmer nemožné u Schelera rozlíšiť medzi pojmami duše
a psyché, nakoľko tieto nie sú obsahovo jasné“.12
Základnou charakteristikou psychiky je teda jej bezprostredný vzťah k nášmu „ja“. Skrze akt vnútorného
vnímania je naše „ja“ určené ako predmet – teda „ja“
nie je aktom, ktorý ako jediný patrí do sféry osobnej,
6. Porov. Scheler, M.: Tod und Fortleben (1911-1914). In:
Id: Nachlass, Bd. 1, (GW X). Bern: Francke Verlag 1957,
s. 49.
7. Scheler, M.: Über Scham und Schamgefühl (1913). In:
GW X, s. 67-69.
8. Porov. Scheler, M.: Der Formalismus in der Ethik und
die materiale Wertethik, s. 397.
9. Porov. Bosio, F.: L’idea dell’uomo e la filosofia nel pensiero
di Max Scheler. Roma: Edizioni Abete 1976, s. 95-96.
10. Porov. Scheler, M.: Tod und Fortleben, s. 59-61.
11. Porov. Scheler, M.: Der Formalismus in der Ethik und
die materiale Wertethik, s. 344.
12. Porov. Wulf, C.M.: Freiheit und Grenze. Edith Steins
Anthropologie und ihre erkenntnistheoretischen Implikationen.
Vallendar-Schönstatt: Patris Verlag 2005, s. 115.
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a teda do roviny duchovnej. Samotný akt alebo čin sa
však nikdy nestáva čírym predmetom vďaka inému
ľudskému aktu, ktorý by tým bol v istom zmysle retrospektívnym. Samotný akt – teda to jediné, čo patrí
do osobnej sféry – nie je predmetom ani vonkajšieho,
ale ani vnútorného vnímania, ako je tomu v prípade
nášho „ja“.13 Z toho vyplýva, že naše ja a s ním i ľudská
duša môžu byť považované iba za „vec“, nikdy však za
počiatok našich činov.14 Podľa Schelera to dosvedčuje
aj naše vyjadrovanie sa, keď povieme, že osoba napríklad koná a či ide na prechádzku; nie je to „ja“, ktoré
koná a či ide na prechádzku.15 Teda ani „ja“, ani duša
nie sú tým, čo plne charakterizuje človeka. Má to potvrdiť mienka nášho mysliteľa, podľa ktorej dokonca
aj zvieratá disponujú akousi formou ega.16
Napokon sa dostávame ku duchovným pocitom, ktoré sú omnoho hlbšie ako pocity psychické; tieto totiž nezahŕňajú v sebe žiadnu možnosť objektivizácie.
„Akýkoľvek spôsob bytia nášho ja sa javí ako vyhasnutý,
kde sa objaví autentická blaženosť [Seeligkeit] a autentické
zúfalstvo [Verzweiflung].“17 Jedná sa o pocity, ktoré charakterizujú bytie a hodnotu osoby ako takej, nezávisle od nášho správania sa a či zásluh. Hypnóza a sugescia nám môžu ukázať rozdiel medzi dušou a duchom:
všetko, čo možno usmerňovať hypnózou a sugesciou,
to je duša; to však, čo nemožno manipulovať druhým
ľudským „ja“, to je duch. U Schelera možno nájsť základnú rovnosť medzi pojmami osoby [Person] a ducha
[Geist]. Bytie osoby ostáva vzhľadom na akúkoľvek psychológiu transcendentné.18 Nasledovný príklad by to
mal objasniť: Ak mi niekto vyrozprával aj podivuhodnú historku, zachovávam si voči nemu naďalej „chápajúci postoj“. Avšak po informácii „Tento človek je blázon“, sa môj postoj zmení. Namiesto predpokladaného duchovného centra nastupuje prázdno; namiesto
kontextu naplneného významom nastupuje kauzalita
obsahujúca psychické udalosti a stimuly z prostredia.19

13. Porov. Scheler, M.: Der Formalismus in der Ethik und
die materiale Wertethik, s. 374.
14. Porov. Scheler, M.: Der Formalismus in der Ethik und
die materiale Wertethik, s. 376.380.
15. Porov. Scheler, M.: Der Formalismus in der Ethik und
die materiale Wertethik, s. 389.
16. Porov. Scheler, M.: Der Formalismus in der Ethik und
die materiale Wertethik, s. 469.
17. Scheler, M.: Der Formalismus in der Ethik und die
materiale Wertethik, s. 344.
18. Porov. Scheler, M.: Der Formalismus in der Ethik

und die materiale Wertethik, s. 386; porov. Scheler, M.:
Die Stellung des Menschen im Kosmos (1928). In: Id:
Späte Schriften, (GW IX). Bern: Francke Verlag 1976,
s. 39.

19. Porov. Scheler, M.: Der Formalismus in der Ethik und
die materiale Wertethik, s. 470-472. Osoba v etickom kontexte
u Schelera zahŕňa aj duševné zdravie, zrelosť a vládu nad svojím telom. Avšak takéto poňatie osoby – vypracované s úmyslom
zabrániť spredmetneniu osoby – ak nie je vzaté v celom kontexte autorovho diela, v perspektíve bioetiky by predstavovalo nemalé ťažkosti.
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Na rozdiel od vitálneho centra našej psychiky, duchovné centrum osoby sa nachádza mimo času a mimo
miesta [ortlos und überzeitlich].20 Osoba teda nemusí
v sebe nevyhnutne zahŕňať časové trvanie, aby si napriek vnútorným zmenám zachovala identitu. Identita individuálnej osoby spočíva iba v jej kvalitatívnom
nasmerovaní počas toho, ako sa stáva inou. Jednotlivý
čin sa stáva konkrétnym (nie iba abstraktným) vďaka
tomu, ako je prežívaný danou osobou.21 Ak napríklad
dve osoby študujú tú istú matériu alebo recitujú tú istú
modlitbu, budú to robiť s odlišným osobným postojom.
Na spomínané kvalitatívne nasmerovanie poukazuje aj skúsenosť vhĺbenia sa do seba samého pred nejakým dôležitým rozhodnutím. Tu prestáva hrať rolu tá
či oná prežitá skúsenosť: všetko je tu naraz prítomné
a zároveň spolu účinné.22 Posledný a autentický princíp individualizácie musí spočívať v duchovnom charaktere osoby; individualita u človeka – podobne ako
je tomu v prípade anjela – je úplne odlišná od tej, akú
nachádzame vo veciach.23 Scheler osobnú individualitu
označuje termínom „osobná spása“ [Persönliches Heil].24
Tento termín, hoci má určité etické zafarbenie, v tomto kontexte však nemá dočinenia s náukou katolíckeho náboženstva. Ako upozorňuje Karol Wojtyła, pod
„spásou“ tu nemôžeme myslieť, žeby sa jednalo o nadprirodzené spojenie ľudskej osoby s Bohom ako nekonečným Dobrom.25
Scheler sa „za každú cenu“ chce vyhnúť metafyzickému chápaniu osoby, kdeby táto bola predstavovaná ako
substancia. Bojí sa, žeby osoba bola zredukovaná iba
na niektorú z funkcií, hoci by bola nazývaná aj rozumným bytím.26 Zatiaľ čo osoba je jednotou všetkých skutkov, naše „ja“ je jednoducho súhrnom funkcií; osoba
môže kedykoľvek spredmetniť svoje funkcie. Náš autor taktiež nesúhlasí s gréckym chápaním osoby, kde
eminentná sféra ducha bola logos a či phronesis. Tu by
vraj citový život, ako aj láska boli potichu vytláčané do
nižšej sféry vzhľadom na duchovno.27
Scheler teda na jednej strane zavrhuje „substanciálnu“ teóriu, kde by osoba bola stotožnená s dušou, ponímanou ako podstata. Na druhej strane sa však sna-

ží vyhnúť aj aktualizmu. Veď ak by sa osoba vyčerpávala len v jednotlivých činoch, situovaných v čase, po
ukončení týchto činov by aj osoba musela úplne zmiznúť.28 Aktualistická teória osoby ďalej predpokladá vedomie seba, prítomné v každom jednom skutku. Týmto spôsobom jednota tohto sebavedomia je nanovo prenesená do časovej následnosti. Identita môjho „ja myslím“ by obsahovala formu každého súdu a sprevádzala
by všetky kategórie. A tak koniec koncov ani aktualistická teória osoby sa úplne nevymaňuje zo substanciálneho modelu veci, ktorá sa mení v čase.29
Scheler teda hľadá „strednú cestu“ medzi scholastickým chápaním osoby ako podstaty – operari sequitur
esse – a aktualistickým ponímaním osoby – ex operari
sequitur esse.30 Tomu zodpovedá aj nová terminológia,
aplikovaná na osobu: podstata aktu [Aktsubstanz].31 Tu
si môžeme položiť dve otázky. Chápal Scheler naozaj
správne scholastické ponímanie osoby, kde táto je definovaná ako podstata? Neskĺzol nakoniec on sám do
aktualizmu? Vo svojej už neukončenej Filozofickej antropológii tvrdí, že duch je bytie-čin [Akt-Sein] (“creatio continua”, “causa sui”), duch však už nemá priamy
vplyv ani na psyché, ani na telo.32 Zdá sa, že postupne
sa vytráca akákoľvek jednota ľudskej bytosti a nastupuje tu akýsi nový dualizmus života a ducha.33
V poslednej fáze svojho uvažovania (v roku 1928)
Scheler označuje osobu takmer výlučne termínom
duch, avšak už v panteistickej perspektíve. Osobu chápe ako centrum skutkov, v ktorom sa duch konkrétne
prejavuje v konečnom bytí.34 Tu sa nakoniec stráca nielen ľudská individualita, ktorú sa náš mysliteľ predtým
tak úmorne snažil zdôvodniť, ale vytráca sa aj osobné božské bytie. Zatiaľ čo v počiatočnej fáze Scheler
hľadí na človeka ako na osobné bytie vo svetle Božej
idey – človek je „bytie, ktoré sa modlí a hľadá Boha“ [das
Wesen, das betet und Gott sucht]35 – v záverečnej fáze zastáva mienku, že Boh a človek sa pre svoju existenciu
už od počiatku navzájom potrebujú.36 A my sa pýtame: Hoci Scheler vyslovene spomína posmrtný život,
ostáva v jeho filozofii vôbec ešte nejaký priestor pre
individuálnu nesmrteľnosť v kresťanskom ponímaní?

20. Porov. Scheler, M.: Philosophische Anthropologie. In:
Id: Schriften aus dem Nachlass, Bd. 3, (GW XII). Bonn: Bouvier Verlag 1987, s. 175-176.181-182.
21. Porov. Scheler, M.: Der Formalismus in der Ethik und
die materiale Wertethik, s. 383-385.
22. Porov. Scheler, M.: Der Formalismus in der Ethik und
die materiale Wertethik, s. 417.
23. Porov. Scheler, M.: Wesen und Formen der Sympathie
(1912, 1922), (GW VII). Bonn: Bouvier Verlag 2005, s. 128131.
24. Porov. Scheler, M.: Der Formalismus in der Ethik und
die materiale Wertethik, s. 481.
25. Porov. WojtyŁa, K.: Valutazioni sulla possibilitá di costruire l’etica cristiana sulle basi del sistema di Max Scheler. In:
ID: Metafisica della persona umana. Tutte le opere filosofiche
e saggi integrativi. Milano, Bompiani 2003, s. 424.
26. Porov. Scheler, M.: Zur Idee des Menschen, s. 175.
27. Porov. Scheler, M.: Die Stellung des Menschen im Kosmos, s. 11.

28. Porov. Scheler, M.: Tod und Fortleben, s. 58.
29. Porov. Scheler, M.: Der Formalismus in der Ethik und
die materiale Wertethik, s. 384-385.
30. Porov. Leonardy, H.: Liebe und Person. Max Schelers
Versuch eines Phänomenologischen Personalismus. The Hague,
M. Nijhoff 1976, s. 136.
31. Porov. Scheler, M.: Wesen und Formen der Sympathie,
s. 131.219.
32. Porov. Scheler, M.: Philosophische Anthropologie. In:
Id: Schriften aus dem Nachlass, Bd. 3, (GW XII). Bonn: Bouvier Verlag 1987, s. 160. 182.
33. Porov. Scheler, M.: Philosophische Anthropologie, s.
143-144.
34. Porov. Scheler, M.: Die Stellung des Menschen im
Kosmos, s. 32.
35. Scheler, M.: Zur Idee des Menschen, s. 186.
36. Porov. Scheler, M.: Die Stellung des Menschen im
Kosmos, s. 62.70-71.
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Kresťanské krédo okrem života večného ďalej vyznáva aj vieru v „spoločenstvo svätých“. Je spoločenstvo tak, ako ho vidí Scheler, kompatibilné s týmto krédom? Najdokonalejším spoločenstvom je podľa neho
takzvaná kolektíva osoba [Gesamtperson], ďaleko prevyšujúca masu i spoločnosť. Filozof jej pripisuje tie isté
charakteristiky ako osobe individuálnej. Všetci jednotlivci sú tu vlastne spoluzodpovední za kolektívnu
osobu. Avšak subjektom slobody a zodpovednosti na
prvom mieste je spoločenstvo a nie indivíduum: je to
totiž práve kolektívna osoba, ktorá udeľuje zodpovednosť všetkým jednotlivcom. 37 Porovnajúc takéto zidealizované spoločenstvo s realitou, Scheler rozširuje svoju
teóriu a pomerne umelo do nej dopĺňa tzv. spoločenstvo
života [Lebensgemeinschaft]. Tu však chýba rozlišovanie
zážitkov vlastných a cudzích, preceňuje sa dimenzia
psychická a následne sa vytráca aj každá skutočná zodpovednosť.38 Zatiaľ čo v rámci kolektívnej osoby hrozí,
že jednotlivec bude pohltený spoločenstvom, v spoločenstve života zasa mizne nielen individualita jednotlivca ale aj jeho duchovná dimenzia, nevyhnutná pre
jestvovanie akékoľvek spoločenstva. Načo by človeku
bola posmrtná existencia, ak by v spoločenstve blažených neba nakoniec tak či tak stratil seba samého?
Duša a jej nesmrteľnosť v diele Edity Steinovej
Opäť budeme vychádzať z obrazu ľudskej duše, tento krát z toho, ktorý nám vykreslila Edita Steinová.
Hoci popisuje ľudskú bytosť už pred svojou konverziou, predsa jej životné dielo predstavuje určitú kontinuitu. Inými slovami, dielo sestry Terézie Benedikty z Kríža neprotirečí tomu, čo napísala niekdajšia
Husserlova žiačka.
Už pri opise tela sa nachádzajú zjavné odvolávky na
dušu. Podstatnou známkou živého tela u ľudskej osoby je schopnosť vyjadriť vnútorný život, hoci naše telo
prejavuje akúsi „lenivosť“ vyjadriť všetko to, čo prežívame vo vnútri.39 Teda „nielen matéria sa stáva živým
telom, preniknutým duchom, ale aj duch sa stáva materializovaným a organizovaným.“40
Čo sa týka duše, táto stojí v centre záujmu našej mysliteľky. Táto píše Romanovi Ingardenovi: „Zaiste, milujem skutočnosť, ale nie ako takú, skôr však jeden jej aspekt zvláštnym spôsobom: ľudskú dušu, dušu jednotlivcov
ako aj národov.“41 V počiatočnom štádiu týmto termínom označuje psyché. Až neskôr postupne spolu s psy-

37. Porov. Scheler, M.: Der Formalismus in der Ethik und
die materiale Wertethik, s. 522.
38. Porov. Scheler, M.: Der Formalismus in der Ethik und
die materiale Wertethik, s. 515-516. 642-643.
39. Porov. Stein, E.: Einführung in die Philosophie (ESGA
VIII). Freiburg im Breisgau: Herder 2004, s. 122.141-142.
40. Porov. Stein, E.: Der Aufbau der menschlichen

Person. Vorlesungen zur philosophischen Anthropologie,
(ESGA XIV). Freiburg im Breisgau: Herder 2004,
s. 107.

41. Stein, E.: Selbstbildnis in Briefen III. Briefe an Roman
Ingarden, (ESGA IV). Freiburg im Breisgau: Herder, 2005,
s. 118; 62/10.12.18.
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ché do pojmu duše zahŕňa aj ducha.42 Dôkazom toho
sú aj korekcie v rukopise Úvod do filozofie: dodatočne
tu opravuje výraz „duša“ a nahrádza ho výrazom „psyché“. Tu už jasne vidí rozdiel medzi nimi: „Duša, chápaná v zmysle psychológie, prichádza k bytiu spolu s existenciou živej bytosti, ktorej patrí a končí sa jej smrťou. [...]
Môže jestvovať len v skutočnom spojení s telom a prestáva,
len čo toto telo stratí svoju vitalitu a zostane tak ako obyčajné hmotné teleso. V protiklade k tomuto chápaniu, v zmysle nábožensko-metafyzickom sa hovorí, že duša je nesmrteľná, spája sa s oživeným telom, avšak nepotrebuje ho ku
svojej existencii, je jednoduchou skutočnosťou (neprechádza vývinom, v ktorom by nadobúdala svoje vlastnosti).“43
Na rozdiel od kauzality čisto psychickej, duchovný život sa riadi zákonmi zmyslu. Teda „motivácia podriaďuje
psyché nadvláde rozumu.“44 „Duch je spolu rozum a vôľa;
poznanie a chcenie sú vo vzťahu vzájomnej závislosti.“ 45
Napriek potrebnému odlíšeniu psyché od duchovnej
duše nejedná sa tu o dve realiter oddelené formy, akoby v jednom indivíduu jestvovala jedna forma univerzálna a druhá singulárna.46 O substanciálnej jednote
formy sa presviedčame aj v každodennom živote: vitálna sila [Lebenskraft], vlastná pre psyché, je potrebná pre akúkoľvek činnosť môjho „ja“ (v stave telesného
vyčerpania mi chýba entuziazmus pre akúkoľvek činnosť); a naopak, vôľa motivovaná a podriadená zákonu
zmyslu, dokáže ovplyvniť dokonca aj psychickú kauzalitu (napriek únave sa prinútim čítať náročnú knihu, ak viem, že ma zajtra čaká skúška).47 Duša sa teda
môže povzniesť do žiarivej ríše ducha bez toho, aby
prestala byť akýmsi skrytým prameňom. „Tento skrytý prameň je niečím duchovným v zmysle odlíšenia matérie a ducha, a čím hlbšie sa duša doň ponára, zakotviac tak
vo svojom strede, tým slobodnejšie sa môže povzniesť nad
seba samu a oslobodiť sa z väzenia hmoty: až po pretrhnutie zväzku medzi dušou a pozemským telom – čo sa udeje
pri smrti, ale istým spôsobom už v extáze – až po premenenie «živej duše» na «život udeľujúceho ducha».“48
Steinová odlišuje psychiku od vedomia, ktoré je povahy duchovnej: život nášho „ja“ „je tokom, v ktorom sa
formujú stále nové jednoty prežitých skúseností.“49 Schelerovi vyčíta, ako môže hovoriť o prežitej skúsenos-

42. Porov. Stein, E.: Einführung in die Philosophie, s.124.
43. Stein, E.: Einführung in die Philosophie, s.145.
44. Stein, E.: Beiträge zur philosophischen Begründung der
Psychologie und der Geistwissenschaften. Tübingen: Max
Niemeyer Verlag 1970, s. 106.
45. Stein, E.: Der Aufbau der menschlichen Person, s.

81.

46. Porov. Stein, E.: Potenz und Akt. Studien zu einer Philosophie des Seins (1931), (ESGA X). Freiburg im Breisgau:
Herder 2005, s. 167.
47. Porov. Stein, E.: Beiträge zur philosophischen Begründung der Psychologie und der Geistwissenschaften, s. 19.76.
48. E. Stein, Die Seelenburg. In: Id : Endliches und ewiges
Sein. Versuch eines Aufstiegs zum Sinn des Seins (ESGA XI/
XII). Freiburg im Breisgau: Herder 2006, s. 525.
49. Stein, E.: Endliches und ewiges Sein, s. 52.
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ti, v ktorej by chýbalo naše „ja“.50 Mysliteľka nachádza toto „ja“ v ľudskej duši, ktorú chápe priestorovo:
„Duša je «priestorom» uprostred celku, zloženého z tela, psyché a ducha; ako zmyslová duša prebýva v tele, vo všetkých
jeho údoch a častiach, od neho dostáva, zároveň ho stvárňuje a udržiava; ako duchovná duša sa povznáša nad seba
samú, hľadí na svet, nachádzajúci sa mimo nej – na svet
vecí, osôb, udalostí – vstupuje do inteligentného kontaktu s ním a od neho prijíma; ako duša vo vlastnom zmysle však prebýva u seba samej, v nej osobné «ja» je doma.“51
Naše „ja“ sa môže v duši takpovediac pohybovať smerom dovnútra alebo naopak zostať na okraji. „Kto prevažne alebo výlučne žije na povrchu, nevlastní to, čo patrí
hlbším vrstvám. Tieto sú prítomné, avšak nie aktualizované, tak ako by mohli a či mali byť.“52 „Osobné «ja» je úplne doma v najvnútornejšej časti duše. Ak žije tu, potom má
k dispozícii všetku silu duše a môže ju slobodne použiť.“53
Nie náhodou, pri opise duše, Edith Stein používa obraz hradu s mnohými komnatami a nádvoriami. Tento
obraz preberá z hlavného mystického diela sv. Terézie
Avilskej Hrad duše: „Telo označuje ako obvodové hradné
múry, zmysly a duchovné schopnosti (pamäť, rozum a vôľu)
raz ako obranné valy, inokedy ako strážcov alebo jednoducho ako obyvateľov. [...] Mimo obvodových múrov sa rozprestiera vonkajší svet, v najvnútornejšej komnate prebýva
Boh. Medzitým (čo zaiste nemožno rozumieť priestorovo)
sa nachádza šesť komnát, ktoré obklopujú tú najvnútornejšiu (siedmu) komnatu.“ 54 Obvodové hradné múry predstavujú vnímanie. Zmysly sa nachádzajú v kontakte
s vonkajším svetom: môžeme zostať stáť tu alebo vstúpiť dnu – všetko závisí od nášho rozhodnutia. Žiaľ sú aj
obyvatelia, ktorí nepoznajú vlastný dom. Prvá komnata, do ktorej sa dostávame cez bránu, je sebapoznanie.
Jedná sa tu vlastne o prvý krok fenomenológie, ktorý
vôbec nie je jednoduchý – uvedomujeme si totiž našu
nízkosť. Napriek tomu tento krok je rozhodujúcim
pre naše stretnutie sa s Bohom: „Poznanie Boha a sebapoznanie sa navzájom podporujú. Skrze poznanie seba
sa približujeme Bohu. Preto nikdy nebude nadbytočným,
a to i vtedy, keď sa dostaneme do vnútorných komnát.“55
Jadro duše [Kern der Seele] (ktoré je vždy pozitívne)
vyjadruje „to, čo kvalifikuje ľudskú dušu – nie ako dušu vo
všeobecnosti, ani nie ako ľudskú dušu vo všeobecnosti, ale
ako dušu tejto ľudskej bytosti.“56 Či už túto skutočnosť nazveme jadrom duše, siedmou komnatou, Božím chrámom alebo spolu s Pascalom použijeme termín srdce,
vždy sa jedná sa o to, čo je ľudskej osobe najvlastnejšie.
Naša fenomenologička práve tu nachádza individualitu osoby, na mieste, kde človek vníma Božiu prítomnosť: práve na osobnom vzťahu k Bohu sa zakladá naša
individualita, ktorú mysliteľka nazýva tiež povolaním.

50. Porov. Stein, E.: Zum Problem der Einfühlung. München: Kaffke 1980, s. 32.
51. Stein, E.: Endliches und ewiges Sein, s. 317.
52. Stein, E.: Der Aufbau der menschlichen Person, s. 86.
53. Stein, E.: Endliches und ewiges Sein, s. 370.
54. E. Stein, Die Seelenburg, s. 502.
55. E. Stein, Die Seelenburg, s. 503.
56. Stein, E.: Potenz und Akt, s. 171.

Edith Stein pri pohľade na ľudskú dušu nachádza
v nej obraz Najsvätejšej Trojice: „Otcovi, prvému Stvoriteľovi, z ktorého všetko pochádza a ktorý je sám zo seba,
by zodpovedalo bytie duše; Synovi ako «zrodenej» forme bytie telesné; slobodné a nezištné vychádzanie by si v zvláštnom zmysle však ešte raz zasluhovalo meno «duch».57 Zatiaľ čo Tomáš Akvinský považoval telo iba za Božiu
stopu (vestigia), pre našu mysliteľku Božiemu obrazu
zodpovedá človek v celej svojej komplexnosti.58 Úloha
duše je teda trojaká: formuje seba samú, nakoľko rozvíja svoju vlastnú esenciu; dáva formu telu; vystupuje nad seba samú, aby sa zjednotila s Bohom.59 Zaiste sa tu nejedná o rozšírenie vlastností Božského Bytia na bytosť ľudskú v absolútnom zmysle, akoby Božské Bytie emanovalo do sveta.60 Naša mysliteľka si je
vedomá ohraničenosti trojičného obrazu v nás: „To,
čo v stvorení zachytávame ako obraz Božských osôb, nie sú
osoby. Sú to iba rozličné prvky v jednej osobe (alebo v neosobnom výtvore), ktoré možno dať do vzťahu s tou a či onou
Božskou osobou.“61
Zaiste, v spisoch Edity Steinovej nájdeme aj náznaky tzv. metafyzického dôkazu nesmrteľnosti ľudskej
duše, ktorý poznáme z diela sv. Tomáša Akvinského.
Subjekt, ktorému je vlastný duchovný život, je vlastne
duchovnou podstatou, teda tým, čo nie je v inom ale
v sebe samom a čo pretrváva napriek zmenám.62 Duša
je substanciálnou formou, úplne jednoduchou a preto
žije naďalej i po telesnej smrti.63 Pre židovskú mysliteľku táto skutočnosť predstavovala radikálnu novosť,
vlastnú kresťanstvu: v židovstve totiž nepoznala vieru
v posmrtný život duše, tam sa počítalo iba so vzkriesením z mŕtvych na konci sveta. Veď zatiaľ čo živá duša
(ψυχη ζωσα) je charakteristikou prvého Adama, oživujúci duch (πνεύμα ζωοποιουν) je vlastnosťou nového Adama, alebo lepšie, nového človeka vykúpeného
v Kristovi. Kristov duch ho robí nesmrteľným a slávnym už tu v jeho telesnej dimenzii.64
Istota ohľadom posmrtného života duše u Edity Steinovej je obdivuhodná. Vo svojom Konečnom a večnom
bytí ju vyjadruje nasledovne: „Viem, že som zachovávaná v bytí a preto som pokojná a istá: nie je to sebavedomá
istota človeka, ktorý svojou vlastnou silou stojí na pevnej
pôde, ale je to sladká a blaživá istota dieťaťa, ktoré je nesené silným a pevným ramenom, istota, ktorú keď ponímame
objektívne – nie je o nič menej rozumnou istotou. Alebo, bolo
57. Stein, E.: Endliches und ewiges Sein, s. 308; porov.
Stein, E.: Endliches und ewiges Sein, s. 390.
58. Porov. Heimpel, J.: Il rapporto tra la persona e la comunitá nella visione cristiana di Edith Stein, Roma Morena:
Edizioni OCD 2005, s. 213.
59. Porov. Stein, E.: Endliches und ewiges Sein, s. 387.
60. Porov. del Gaudio, D.: A Immagine della Trinitá. L’antropologia trinitaria e cristologia di Edith Stein. Roma Morena:
Edizioni OCD 2004, s. 114.
61. Porov. Stein, E.: Endliches und ewiges Sein, s. 392.
62. Porov. Stein, E.: Endliches und ewiges Sein, s. 193; porov. Stein, E.: Potenz und Akt, s. 85.
63. Porov. Stein, E.: Der Aufbau der menschlichen Person,
s. 94-96.
64. Porov. Stein, E.: Endliches und ewiges Sein, s. 388.
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by «rozumné» také dieťa, ktoré by žilo neustále v strachu,
že matka by ho mohla nechať padnúť?“65 A krátko pred
svojím zatknutím a cestou do koncentračného tábora
vo Vianočnom tajomstve vyznáva: „Trpieť a umrieť je údelom každého človeka. Ak je však živým údom mystického
tela Kristovho, aj jeho utrpenie a smrť skrze božstvo Hlavy
nadobúdajú vykupiteľskú silu.“66
Záver
Hoci sa Max Scheler vo svojich spisoch pokúša
zdôvodniť nesmrteľnosť ľudskej duše na viacerých
miestach, predsa však jeho celkové poňatie duše nenecháva veľa priestoru pre posmrtnú existenciu.
Edita Steinová sa o nesmrteľnosti ľudskej duše vyjadruje pomerne skromne, predsa však jej chápanie
duše je pre túto skutočnosť úplne otvorené. A potom
sa tu natíska ešte jedna otázka: Odkiaľ táto mysliteľka
berie takú neochvejnú vieru v život duše, pokračujúci
i po smrti tela? Myslím, že Husserlova žiačka získala
túto istotu na základe logiky, ktorú nájdeme na stranách evanjelia, keď Pán Ježiš hovorí saducejom: „Pokiaľ ide o vzkriesenie, nečítali ste v Mojžišovej knihe o horiacom kre, ako povedal Boh Mojžišovi: Ja som Boh Abraháma, Boh Izáka a Boh Jákoba? Veď Boh nie je Bohom
mŕtvych, ale živých! Veľmi sa mýlite!“ (Mk 12, 26-27) Ak
teda nekonečný Boh vstúpi do vzťahu s ľudskou osobou, ak ju volá po mene, táto sa už viac nemôže rozplynúť v nič. Zaiste, zo strany človeka si to vyžaduje úsilie, takpovediac odpoveď: „To, čím je duša sama v sebe
– nakoľko to je istým spôsobom možné – má byť aktualizované a habituálne zachované; ak sa to udeje, tak je to získané pre večnosť.“67
Edita Steinová od svojej konverzie neprestala žiť
spoločenstve s Najvyšším, až po úplné zasvätenie sa
mu. Z tohto vzťahu sa rodí aj spomínaná istota ohľadom večného života; istota, ktorá nie je vystavaná iba
na pocitoch, istota viery, ktorej nechýba potrebná racionalita.
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Biblicko-teologický
pohľad na homosexualitu
2.
Civilné zákony v prospech homosexuality
Koncom minulého storočia začala veľká aktivita za
legálne uznanie homosexuálnych zväzkov a za možnosť homosexuálnych partnerov adoptovať si deti.
V Európskom parlamente bola 8. februára 1994 odsúhlasená veľmi rozsiahla rezolúcia v tomto zmysle. Mnohé krajiny už schválili aj vlastné zákony, ktoré sú, viac či menej, otvorené voči homosexuálnym
zväzkom. Cirkev bola povinná zaujať postoj aj k takémuto k civilnému zákonodarstvu.
Ján Pavol II. 20. februára v príhovore na Anjel Pána
odsúdil túto rezolúciu: „Myšlienky tu vedú k nedávnej a dobre známej rezolúcii, ktorú schválil Európsky
parlament. [...] Morálne je neprípustné právne schválenie homosexuálnych praktík. [...] Parlament udelil neoprávnene právnu hodnotu deviantnému konaniu, nezlučiteľnému s Božím plánom. [...] Nemôže
utvoriť skutočnú rodinu zväzok dvoch mužov alebo
dvoch žien. [...] Dúfame, že parlamenty jednotlivých
európskych krajín sa budú v tomto bode dištancovať
a [...] budú chrániť rodiny.“1
Už v roku 1992 bol uverejnený článok kardinála Jozefa Ratzingera v Ľ Osservatore Romano, v ktorom píše:
„Nedávno na rôznych miestach boli predložené návrhy
zákonov, ktoré by vyhlasovali za nelegálnu diskrimináciu na základe sexuálnych sklonov. V niektorých mestách autority mesta sprístupnili mestské byty, okrem
iného rezervované pre rodiny, homosexuálnym partnerom (a nezosobášeným heterosexuálom). Takéto iniciatívy aj tam, kde chcú skôr ponúknuť pomoc a chrániť základné občianske práva a nejde v prvom rade
o benevolentnosť voči homosexuálnym aktivitám alebo štýlu homosexuálneho života, môžu mať negatívny
dopad na rodiny a spoločnosť. [Preto] sú oblasti, v ktorých nie je nespravodlivou diskrimináciou, ak sa majú
na pamäti sexuálne sklony, napríklad pri dávaní detí
na adopciu alebo do opatery, pri prijímaní vyučujúcich
alebo trénerov do zamestnania alebo pri prijímaní do
vojenskej služby. Homosexuálne osoby, keďže sú ľudskými osobami, majú tie isté práva ako všetci ostatní,
vrátane práva na to, aby sa s nimi nezaobchádzalo spôsobom, ktorý by urážal ich ľudskú dôstojnosť. Medziiným, všetci ľudia majú právo na prácu, bývanie atď.
Napriek tomu tieto práva nie sú absolútne. Môžu byť legitímne limitované z dôvodu objektívne nezriadeného
vonkajšieho správania. To je niekedy nielen dovolené,
1. Ján Pavol II., Angelus, Domenica, 20 febraio 1994,
in http://www.vatican.va/holy_father/john_paul_ii/angelus/1994/documents/hf_jp-ii_ang_19940220_it.html
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ale aj záväzné, a to nielen v prípade zavinene nezriadeného správania, ale aj nezavinene, ako je to v prípade
osôb fyzicky alebo mentálne chorých. Tak isto sa akceptuje, že štát môže obmedziť práva, napríklad v prípade nakazených osôb alebo mentálne chorých z dôvodu ochrany spoločného dobra. Zahrnúť „homosexuálne sklony“ medzi činitele, na základe ktorých je
diskriminácia nezákonná, môže ľahko viesť k prijatiu
homosexuality ako pozitívneho zdroja ľudských práv,
napríklad vo vzťahu k tzv. „affirmative action“ (zvýhodňovaniu menšín) alebo k zvýhodňovaniu pri prijímaní do zamestnania. Je to ešte zhubnejšie, keď si uvedomíme, že neexistuje právo na homosexualitu, ktorá
by preto nemala byť základom pre právne vymáhanie.
Prechod k uznaniu homosexuality za základ nezákonnej diskriminácie môže ľahko viesť, ak nie automaticky, k legislatívnej ochrane a podpore homosexuality.
To by umožnilo odvolávať sa na homosexualitu nejakej osoby pri dokazovaní diskriminácie, a tak obhajovanie práv by sa uskutočňovalo prostredníctvom homosexuálnych predpokladov, a nie prostredníctvom
porušenia základných ľudských práv.“2
V novembri 2004 sa kardinál Jozef Ratzinger vyjadril k práve schválenému španielskemu zákonu: „Predovšetkým musíme mať veľký rešpekt voči týmto osobám, ktoré aj trpia, a ktoré chcú nájsť správny spôsob
života. Z druhej strany, vytvoriť právnu formu istého
druhu homosexuálneho manželstva, v skutočnosti nepomáha týmto osobám.“ Pokračovala otázka: „Teda
považujete rozhodnutie v Španielsku za nesprávne?“
Kardinál odpovedal: „Áno, pretože je deštruktívne pre
rodinu a spoločnosť. Právo ovplyvňuje morálku alebo istú formu morálky, pretože bežní ľudia všeobecne
považujú to, čo povoľuje zákon aj za morálne dovolené. A ak by sme považovali tento zväzok viac či menej
rovnoprávny s manželstvom, mali by sme spoločnosť,
ktorá už viac nepozná špecifickosť ani základný charakter rodiny, čiže to, čo je vlastné bytiu muža a ženy,
ktorý má za cieľ zabezpečiť ľudstvu kontinuitu – nie
iba v biologickom zmysle. Dôvod, prečo rozhodnutie
v Španielsku neprináša skutočné dobro týmto osobám
je ten, že takýmto spôsobom ničíme základné prvky
právneho poriadku.“3
2. J. R atzinger, in Dag Tessore, Introduzione a Ratzinger. Le posizioni etiche, politiche, religiose di Benedetto XVI.,
Isola del Liri 2005, s. 133-134.
3. J. R atzinger, Il laicismo nuova ideologia, ľ Europa non
emargini Dio, rozhovor s Marcom Politim, in La Republika, 19. november 2004.
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Kardinála Ratzingera veľmi znepokojila otázka Marca Politiho: „Eminencia, niekedy Cirkev hovorila všetkému nie a išla v ústrety porážke. Nebol by možný aspoň pakt solidarity medzi dvoma osobami, aj homosexuálnymi, uznaný a chránený zákonom?“ Kardinál odpovedal: „Ale inštitucionalizáciu podobnej dohody – či to zákonodarca chcel alebo nie – by verejná
mienka vnímala ako iný druh manželstva a relativizovaniu manželstva by sa nedalo vyhnúť. Nezabúdajme
potom, že týmito rozhodnutiami, ku ktorým sa teraz
v úpadku – povedzme – Európa nakláňa, sa oddeľuje
od všetkých veľkých kultúr ľudstva, ktoré vždy poznali
vlastný význam sexuality: to znamená, že muž a žena
sú stvorení, aby boli spoločne garanciou budúcnosti
ľudstva. Nielen fyzickou garanciou, ale aj morálnou.“4
V otázke diskriminácie je postoj Katolíckej cirkvi
konzistentný. Je treba eliminovať v legislatíve eventuálnu nespravodlivú diskrimináciu vo vzťahu k homosexuálnym občanom (napríklad v oblasti dedičstva, svedeckých výpovedí, bývania a zamestnania), ale nie je
možné akceptovať zrovnoprávnenie manželstva s homosexuálnymi zväzkami a už vôbec nie je prijateľné
priznať homosexuálnym párom právo na adopciu detí.
Kardinál Jozef Ratzinger jasne rozlišuje: „«Sexuálnu
náklonnosť» nejakej osoby nemožno prirovnať k nejakej rase, pohlaviu, veku atď., aj z iného dôvodu, ktorý si zasluhuje pozornosť, okrem vyššie spomenutého.
Sexuálna náklonnosť nejakej osoby nie je vo všeobecnosti známa iným, iba ak by ona sama verejne oznámila tieto svoje sklony alebo keby to nejakým vonkajším
správaním dala najavo. Spravidla väčšina osôb s homosexuálnymi sklonmi, ktoré sa snažia žiť čistým životom, nezverejňuje svoju sexuálnu náklonnosť. Z toho
vyplýva, že k problému diskriminácie, v rámci práce,
ubytovania atď., spravidla neprichádza.“5
Adopcia sa uskutočňuje, v rámci zákonodarstva,
kvôli prvotnému dobru samotného dieťaťa. Na základe súčasných psychicko-pedagogických faktov, dieťa potrebuje otca a matku (rodičov odlišného pohlavia), aby mohlo harmonicky rozvíjať svoju psychickú a sexuálnu identitu. V dokumente Úvahy o návrhoch na právne uznanie zväzkov medzi homosexuálnymi
osobami Kongregácia pre náuku viery, odvolávajúc sa
na vieru a rozum, píše: „Bolo by veľkou a vážnou nespravodlivosťou obetovať spoločné dobro a spravodlivé právo rodiny dosiahnuť dobrá, ktoré môžu a musia byť zaručené spôsobmi, ktoré všeobecne neškodia spoločnosti.“6
Dokument tiež uvádza: „Ako ukazuje skúsenosť,
absencia sexuálnej bipolarity vytvára prekážky na
normálny vývoj detí, ktoré by sa prípadne stali súčasťou homosexuálnych zväzkov. Týmto zväzkom chý-

4. Tamže.
5. J. R atzinger, in Dag Tessore, Introduzione a Ratzinger. Le posizioni etiche, politiche, religiose di Benedetto XVI.,
Isola del Liri 2005, s. 134.
6. Kongregácia pre náuku viery, Úvahy o návrhoch na
právne uznanie zväzkov medzi homosexuálnymi osobami, č. 9,
in http://kbs.sk/?cid=1116971316
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ba skúsenosť materstva alebo otcovstva. Začleniť deti
do homosexuálnych zväzkov prostredníctvom adopcie znamená, dopúšťať sa na nich násilia v tom zmysle, že sa zneužíva ich slabosť, pričom sú umiestnené
do prostredia, ktoré nepomáha ich plnému ľudskému rozvoju.“7 Z toho vyplýva, že „takéto zväzky sú
pre správny vývoj ľudskej spoločnosti škodlivé, najmä vtedy, ak by vzrástol ich reálny vplyv na sociálnu
štruktúru.“8 V skutočnosti, „keďže manželské páry plnia pri zabezpečovaní pokračovania ďalších generácií
dôležitú úlohu, nachádzajú sa v centre spoločenského
záujmu a občianske právo im priznáva status inštitúcie. Homosexuálne zväzky si však nevyžadujú osobitnú pozornosť zo strany právneho poriadku, lebo túto
úlohu v prospech spoločnosti neplnia.“9
Keďže Cirkev bráni skutočné dobro detí a rodín, list
Pastoračná starostlivosť o homosexuálne osoby potvrdzuje jej jasné rozhodnutie odporovať „silným tlakom“
na Cirkev i vnútri Cirkvi, ktoré by chceli donútiť ju
„akceptovať homosexualitu, akoby nebola niečím neusporiadaným a legitimovať homosexuálne skutky.“10
Dokument hovorí o skutočne prebiehajúcich pokusoch v niektorých štátoch „manipulovať Cirkev získaním si podpory, často v dobrej viere, od jej pastierov“11 na zmenu civilnej legislatívy a pripustiť homosexuálne praktiky ako „rovnocenné alebo aspoň rovnako akceptovateľné ako sexuálny prejav manželskej
lásky.“12 Je tu poukázané na taktiku, ktorú používajú homosexuálne združenia, ktoré predstavujú „akúkoľvek kritiku alebo výhrady voči homosexuálnym
osobám, ich aktivite a ich štýlu života“ ako „nespravodlivú formu diskriminácie“13, zatiaľ čo odsúdenie
správania neznamená, že Cirkev by nemala rešpekt
voči konkrétnej osobe.14
Úloha kresťanov v spoločnosti a v politike
Keďže tí, čo presadzujú nemorálne zákony sa často
odvolávajú na toleranciu, kresťan je povolaný „odhaliť ideologické alebo účelové zneužívanie takejto tolerancie; jasne pomenovať nemorálny charakter takéhoto zväzku; pripomenúť štátu nutnosť udržať tento jav v takých hraniciach, aby neohrozoval verejnú
morálku, no predovšetkým by štátne orgány nemali dovoliť, aby mladí ľudia boli vystavení pomýlenej
predstave o sexualite a manželstve, ktorá by ich zbavila nevyhnutných zábran a navyše by prispela k rozšíreniu tohto fenoménu. Tým, ktorí chcú od tejto tolerancie postúpiť k zákonnému uznaniu osobitných
práv homosexuálnych osôb žijúcich spoločne, je po7. Tamže, č. 7.
8. Tamže, č. 8.
9. Tamže, č. 9.
10. Kongregácia pre náuku viery, Lettera sulla cura pastorale delle persone omosessuali, č. 8, in http://www.vatican.va/
roman_curia/congregations/cfaith/documents/rc_con_cfaith_doc_19861001_homosexual-persons_it.html
11. Tamže, č. 9.
12. Tamže.
13. Tamže.
14. Porov. tamže, č. 10.
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trebné pripomenúť, že tolerovať zlo je niečo úplne iné,
ako ho schvaľovať či legalizovať. V prípade právneho
uznania homosexuálnych zväzkov alebo ich zákonného zrovnoprávnenia s manželstvom spolu s priznaním práv patriacich výhradne manželstvu sa tiež treba jasne a účinne postaviť na odpor. Je nevyhnutné
vyvarovať sa akéhokoľvek typu formálnej spolupráce pri promulgácii alebo aplikácii takýchto závažne
nespravodlivých zákonov, ako aj pokiaľ je to možné,
materiálnej spolupráce na úrovni uplatňovania takéhoto zákona. V tejto veci každý môže využiť právo
na výhradu vo svedomí.“15 Poukazuje sa na vážnosť
problému. Odvolať sa na výhrady vo svedomí v podstate znamená povzbudenie veriacich k neuposlúchnutiu zákonov štátu v miere, v akej tieto odporujú zákonu Kristovmu a zákonom Cirkvi.
Argumentácia dokumentu sa odvoláva aj na zdravý
rozum, ktorý je v súlade so zdravou vierou a používa
logické argumenty: „Právne normy priaznivo naklonené homosexuálnym zväzkom sa protivia zdravému
rozumu, lebo priznávajú zväzku dvoch osôb rovnakého pohlavia obdobné právne záruky ako manželskej
inštitúcii. Po zvážení hodnôt, ktoré sú tým ohrozené, nemôže štát legalizovať tieto zväzky a zároveň si
plniť svoju povinnosť podporovať a chrániť základnú inštitúciu spoločného dobra, ktorou je manželstvo
[...] Občianske zákony sú štrukturálnymi princípmi
života človeka uprostred spoločnosti, či už pre jeho
dobro alebo jemu na škodu. Zohrávajú veľmi dôležitú, niekedy rozhodujúcu úlohu v procese vytvárania
určitého zmýšľania a určitých mravov. Formy života a vzory, ktoré ukotvujú zákony, nielenže zvonka
formujú život spoločnosti, ale majú aj tendenciu meniť chápanie a hodnotenie modelov správania sa novej generácie. Legalizácia homosexuálnych zväzkov
by teda mala za následok zahmlené chápanie niektorých základných morálnych hodnôt a znehodnotenie
inštitúcie manželstva.“16
Pre katolíkov v politike je tu zaväzujúce napomenutie: „Ak sú všetci veriaci povinní postaviť sa proti právnemu uznaniu homosexuálnych zväzkov, katolícki politici – sú vzhľadom na zodpovednosť, ktorá im prináleží – viazaní touto povinnosťou ešte väčšmi. Pri predkladaní návrhov zákona priaznivo naklonených homosexuálnym zväzkom treba mať na pamäti nasledujúce etické ustanovenia: V prípade, že sa
v parlamente prvý raz predkladá návrh zákona podporujúceho homosexuálne zväzky, má katolícky poslanec morálnu povinnosť jasne a otvorene vyjadriť
svoj nesúhlas a hlasovať proti takémuto návrhu zákona. Dať svoj hlas legislatívnemu textu, ktorý poškodzuje dobro spoločnosti, predstavuje ťažký nemorálny čin. V prípade, že zákon podporujúci homosexuálne zväzky je už v platnosti, katolícky poslanec sa
má dostupnými spôsobmi postaviť proti nemu a dať
15. Kongregácia pre náuku viery, Úvahy o návrhoch na
právne uznanie zväzkov medzi homosexuálnymi osobami, č. 5,
in http://kbs.sk/?cid=1116971316
16. Tamže, č. 6.

najavo svoj nesúhlas: ide o povinnosť svedčiť pravde. Ak by nebolo možné zákon takéhoto typu úplne
zrušiť, môže poslanec, odvolávajúc sa na odporúčania vyjadrené v encyklike Evagelium vitae, «podporiť návrhy, cieľom ktorých je obmedzenie škodlivosti takéhoto zákona a zmenšenie jeho negatívnych dôsledkov na poli kultúry a verejnej mravnosti», s podmienkou, aby bol «jeho osobný absolútny nesúhlas»
so zákonom, ktorý už bol schválený «jasný a všetkým
známy» a aby nevzniklo nebezpečenstvo pohoršenia.
To však neznamená, že reštriktívnejší zákon o tejto problematike môže byť považovaný za spravodlivý alebo aspoň prijateľný; ide skôr o legitímny a potrebný pokus o aspoň čiastočné zrušenie nespravodlivého zákona, pokiaľ úplné zrušenie nie je v danom
okamihu možné.“17 Ide o ten istý postoj, aký sú katolíci v politike povinní zaujať aj v prípade potratu
alebo eutanázie.
Prenasledovanie kresťanov
Zákonodarstvo zvýhodňujúce homosexuálne osoby vedie k tomu, že kresťania majú čoraz väčšie ťažkosti pri praktizovaní svojej viery na verejnosti, ako
je zrejmé z mnohých prípadov, ktoré sa nedávno stali. Spomenieme iba niektoré.
V Novom Mexiku odvolací súd stanovil, že odmietnutie, zo strany fotografického štúdia, fotografovať pár rovnakého pohlavia je porušením Human
Rights Acts (porov. Albuquerque Journal, 5. jún 2012).
V roku 2006 Vanessa Willock žiadala od fotografky Elaine Hugueninovej z Elane Photography, aby
urobila fotografie „same-gender ceremony” (fotografie z uzavretia partnerstva rovnakého pohlavia). Dostala odpoveď, že štúdio sa zaoberá iba „tradičnými
manželstvami“. Štúdio prehralo aj predchádzajúce
kauzy proti Komisii ľudských práv mesta Nové Mexiko v roku 2008 a proti krajskému magistrátu Alan
Malott v roku 2009. Právnici fotografického štúdia argumentovali, že odmietnutie fotografovať manželskú
ceremóniu homosexuálov nebola žiadna forma diskriminácie, ale že to bolo z morálnych a náboženských
dôvodov majiteľov štúdia. Sudcovia však rozhodli, že
v rámci podniku, ktorý poskytuje služby verejnosti, štúdio nemôže odmietnuť poskytnúť svoje služby
nielen na základe rasy, náboženstva, národnosti alebo farby pleti, ale ani na základe pohlavia, sexuálnej
orientácie alebo rodovej identity.
Aj v Anglicku je problém kresťanov a homosexuálnych párov veľmi pálčivý, keďže vláda zvažuje, či má
alebo nemá legalizovať homosexuálne manželstvá.
Kresťania sa tam nachádzajú v ťažkostiach pri obrane svojich postojov.18
V marci 2011 si jedna záujmová skupina, Christian
Concern, rezervovala miestnosti na vlastnú konferen17. Tamže, č. 10.
18. Porov. J. Flynn, I cirstiani pagano le conseguenze della
loro opposizione alle unioni omosessuali. In vari paesi le leggi
sulľ uguaglianza sono usate per discriminare, in http://www.
zenit.org/article-31150?l=italian
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ciu u Law Society (v právnickej spoločnosti). Toto
rezervovanie miestností im zrušili 11. mája z dôvodu ich opačného postoja k manželstvám medzi osobami rovnakého pohlavia. Záujmová skupina si teda
rezervovala miestnosti u Queen Elizabeth Conference Center (v konferenčnom centre kráľovnej Alžbety)
a znova ich objednávku vyškrtli, pretože „udalosť by
bola v protiklade s našou politikou rozdielnosti“. Veľa
kresťanských a židovských komunít a takmer všetci
mohamedáni skutočne veria, že sexualita je dovolená iba v rámci heterosexuálneho manželstva. Môžeme sa teda pýtať, či rozdielnosť sa už tohto nedotýka?
Waleské katolícke školy mali problémy, keď ich informovali, že porušili zákon, pretože žiakov vyzvali, aby podpísali petíciu proti vládou predkladanému zákonu o legalizácii homosexuálnych manželstiev (porov. The Telegraph, 9. máj 2012). Leighton Andrews, minister školstva waleskej vlády potvrdil, že
vyzvanie odporovať navrhnutej zmene zákona môže
byť „politickým“ aktom, a to zakazuje zákon o vzdelávaní z roku 1996. Minister nielen povzbudil školy, aby poskytli svojim žiakom „vyvážené“ informácie o homosexuálnom manželstve, ale im aj prikázal, aby informovali svojich žiakov o tomto nariadení. „Náš postoj sa nemení: ide o náboženský postoj,
a nie politický“, vyhlásil pre časopis Telegraph Maeve McCormack, zodpovedný za politiku katolíckeho vzdelávania.
Slobodný názor na homosexualitu bol ostro napadnutý aj v Anglicku. Adrian Smith prehral svoj spor
na súde, keď sa odvolal proti rozhodnutiu z roku 2011
potom, ako jeho podriadený žiadal jeho degradáciu
z dôvodu niekoľkých komentárov, ktoré uverejnil na
svojom facebooku. V istom čase tam totiž vyjadril svoj
nesúhlas s plánom vlády povoliť manželstvá homosexuálov v kostole. Názor, ktorý bol dostupný iba jeho
priateľom na facebooku, podnietil Trafforda Housinga Trusta znížiť jeho plat z 31 tisíc libier za rok na 21
tisíc libier za rok (porov. The Telegraph, 24. október
2011). Následne, 21. marca 2011, Christian Institute
(kresťanský inštitút) oznámil, že súd vydal rozhodnutie, že Smith nemôže použiť argument ľudských práv
v kauze proti svojmu podriadenému. On však chce
pokračovať v súdnom procese. Jeho prípadom sa súd
bude zaoberať v nastávajúcich mesiacoch.19
Rozhodnutie prišlo po inej kauze, ktorú na odvolacom súde prehrali majitelia hotela Peter a Hazelmary Bullovci na poloostrove Cornwall. Títo manželia,
ktorí sú už prastarými rodičmi, sa živia tým, že prenajímajú turistom sedem izieb vo svojom hoteli. Od
roku 1986 spoločné izby prenajímajú iba heterosexuálnym zosobášeným párom. Keď ich navštívili registrovaní partneri Martin Hall a Steve Preddy a chceli
si prenajať spoločnú izbu, Bullovci to odmietli. Títo
partneri podali na súd žalobu a požadovali odškodnenie päťtisíc libier. Súd rozhodol, že Bullovci majú
zaplatiť registrovaným partnerom Martinovi Hallovi
a Stevenovi Preddymu každému po 1800 libier. Spo19. Porov. tamže.
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lu je to 3600 libier. Bullovci podali proti rozhodnutiu svoju sťažnosť na odvolací súd. Aj na odvolacom
súde kauzu prehrali (porov. BBC, 10. február 2012).
Následne, 12. marca, BBC oznámila, že manželia sa
odvolali na najvyšší súd.
Lord Carey, bývalý arcibiskup Canterbury, nedávno povedal: „V krajine, kde kresťania môžu byť prepustení z práce preto, že navonok prejavia svoju vieru
a sú verejne očierňovaní štátnymi inštitúciami, žijú
v strachu z možných represálií alebo dokonca zatknutí
z jednoduchého dôvodu, že vyjadria svoj postoj k sexuálnej etike.“ Výstraha lorda Careya bola pripojená k odvolaniu sa na Európsky súd pre ľudské práva, pokiaľ ide o kauzu, ktorú by mal riešiť v septembri 2012 (The Telegraph, 13. apríl 2012). Súd sa bude
zaoberať viacerými prípadmi, medzi ktorými bude
aj prípad manželského poradcu, ktorý sa vyjadril, že
sa necíti dobre, ak má predpisovať sexuálne terapie
homosexuálnym párom a tiež prípad štátneho úradníka, ktorý je kresťan, a ktorý odmietol asistovať pri
civilných „partnerských obradoch“. Lord Carey povedal, že britské tribunály, „aplikovali zákon o rovnosti, aby okázalo diskriminovali kresťanov“. Takáto situácia nie je iba v Británii, ale aj inde sa bleskurýchlo šíri.20
Podľa niektorých štúdií výchova dieťaťa homosexuálnym párom zvyšuje pravdepodobnosť toho, že
i z dieťaťa vyrastie homosexuál, hoci iné to popierajú. Autorov takých štúdií obvykle postihne hnev ideológov, ktorí tvrdia, že žiadna taká pravdepodobnosť
neexistuje. Autor takej štúdie Walter Schumm hovorí o úplnom spolitizovaní výskumu: „Profesori, ktorí robia výskum v tejto oblasti, musia byť veľmi opatrní, aby sa nedotkli tých nesprávnych ľudí, lebo čo
i len falošné obvinenie niekoho, že je «homofóbny,
môže uňho viesť k nepriaznivému kariérnemu vývoju, bez ohľadu na iné profesionálne kritériá. Keď
je časopis ochotný publikovať výsledky nepriaznivé
pre rodičovstvo gayov, lesbičiek a bisexuálov, riskuje, že bude vyhlásený za «nevedecký». Čiže vydavatelia časopisov musia mať nesmiernu odvahu, aby čelili súčasnej politickej korektnosti a umožnili férové
zverejnenie takého výskumu.“21
Christofer Kempling, doktor psychológie a učiteľ
na strednej škole v Quesneli v Britskej Kolumbii,
bol zástancom terapie konverzie, ktorá homosexuálom pomáha zbaviť sa sexuálnej náklonnosti voči osobám rovnakého pohlavia a stať sa normálne sexuálne orientovaným. Je faktom, že mnohé známe osoby terapiu úspešne podstúpili. Pre tento svoj postoj
sa stal obeťou perzekúcie. Koncom 90. rokov začal
o tom písať do miestnych novín články, pre ktoré sa
dostal do sporu s odborovou organizáciou Federácia
učiteľov Britskej Kolumbie a so Združením učiteľov
Britskej Kolumbie BCCT, ktoré ho na mesiac suspen20. Porov. tamže.
21. W. Schumm, citované z: V. Palko, Levy prichádzajú.
Prečo Európa a Amerika smerujú k novej tyranii, Prešov 2012,
s. 264-265.
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dovala. Kempling sa pustil do dlhoročného namáhavého právneho zápasu, ale neuspel. Po opakovaných
suspendovaniach v roku 2009 rezignoval a školstvo
opustil. Roky zápasu boli nesmierne vyčerpávajúce
pre neho i pre jeho rodinu.22
Dnes je dokonca snaha úmyselne pôsobiť na mládež takým spôsobom, aby čím viacerí podľahli homosexuálnym praktikám a aby sa stali na nich „závislými“. Ak by sa potom chceli z toho vyliečiť, budú mať
problém, pretože sú tlaky, aby bola zakázaná (aj zákonom) liečba homosexuálov. Inak povedané, sú snahy dostať ľudí do klietky závislosti na homosexualite
a zároveň je snaha zakázať terapiu, ktorá by ich z tej
klietky dokázala oslobodiť.23
Pastoračný prístup
Humánne a bio-medicínske vedy ešte nenašli spoločnú odpoveď o motiváciách homosexuality a jej
možnom liečení. Z morálneho hľadiska je nevyhnutné rozlišovať medzi náklonnosťou a skutkom, objektívnou normou a subjektívnou zodpovednosťou, odmietnutím homosexuálneho správania a rešpektom
voči osobe. Komplexnosť tejto otázky je dôvodom
pastoračnej náročnosti, ktorú sprevádza starostlivosť o tieto osoby.
K tomu sa pripája fakt, že aj medzi kresťanmi sa
vyskytujú homosexuáli, ktorí často prežívajú svoju
homosexualitu úzkostlivo a konfliktne, a ktorí majú
strach z toho, že ich náklonnosť vyjde najavo, a že sa
ocitnú na okraji kresťanskej spoločnosti. U mnohých
týchto osôb sa homosexualita vyskytuje v neurotických formách, pričom odmietajú homosexuálnu náklonnosť a cítia nenávisť voči homosexuálnym praktikám, dokiaľ, podnecovaní silnými popudmi, neupadnú do praktizovania homosexuality v rámci tajných a anonymných stretnutí, za čím nasledujú mučivé pocity viny. Najskôr teda treba uznať svoju neusporiadanú náklonnosť a uveriť, že je možné žiť v slobode Božích detí.
Tí, čo sa im v pastorácii venujú, sa musia cítiť slobodní voči tomuto problému. Musia prekonať predsudky, ktoré nie sú vedecky podložené. Musia byť
schopní správať sa k nim ohľaduplne, obozretne a úctivo. Prvý krok spočíva v úsilí pochopiť danú osobu,
jej nepríjemnú situáciu, jej postoj voči iným ľuďom.
Môže byť užitočné odporučiť im, aby išli na test umožňujúci im hlbšie poznanie seba samých alebo prípadne aby absolvovali psychoterapiu. Pri prechodných
formách homosexuality rozumná edukácia alebo primeraná psychoterapia môže prispieť k veľmi dobrému
definovaniu osobnosti. Psychoterapia môže v niektorých prípadoch modifikovať homosexuálnu orientáciu na heterosexuálnu a v každom prípade môže byť
22. Porov. V. Palko, Levy prichádzajú. Prečo Európa
a Amerika smerujú k novej tyranii, Prešov 2012, s. 276-277.
23. Porov. C. R isé, Il cambiamento del rapporto tra uomo e
donna, in L. Scaraffia (ed.), Custodi e interpreti della vita. Attualitá delľ enciclica Humanae vitae, Cittá del Vaticano 2010,
s. 111.

veľmi užitočná pre zmiernenie pnutia u tých, ktorí
odmietajú vlastnú homosexualitu, a u ktorých sa vyvinuli silné vnútorné konflikty s rizikom autodeštrukčného správania.
Pastoračné sprevádzanie musí byť spojené s ohlasovaním zdravej kresťanskej náuky o láske, sexualite,
manželstve. Je potrebné ponúknuť kresťanský pohľad
na človeka a rodinu. Je nevyhnutné vyviesť homosexuálnu osobu z izolácie, aby nadobudla úctu a dôveru
k sebe samej. Ale ako? Iste netreba nikdy odporúčať
uzavrieť manželstvo, ak homosexuál nie je skutočne
schopný prežívať trvalý a uspokojivý heterosexuálny
vzťah. Veľmi pravdepodobne by uvrhol do nešťastia
seba i manželku, pretože homosexuál je psychicky neschopný utvoriť manželstvo a v ňom žiť. Spolupráca
so skupinami dobrovoľníkov, predovšetkým v charitatívnych aktivitách, je možná.
Homosexuál, ako už bolo povedané, je povolaný žiť
zdržanlivo, v čistote, čo si vyžaduje náročnú cestu,
ktorá smeruje k tomu, aby úplne dokázal ovládať nemorálne podnety.24 Páter Kiely komentoval, v Ľ Osservatore Romano, list Pastoračná starostlivosť o homosexuálne osoby, pričom podčiarkol, že „pred slabosťou,
ktorá sa môže vyskytnúť u niektorých homosexuálnych osôb (ako aj u iných osôb), je užitočné pamätať
na ideu «zákona postupnosti».“25 Treba teda chrániť
osobu, aby neupadla do malomyseľnosti, keďže cesta k životu v čistote je náročná a môžu sa na nej vyskytnúť opakované zlyhania.
Samozrejme zákon postupnosti, ktorý vyjadruje konkrétne požiadavky rastu, krok za krokom a často s ťažkosťami, k plne morálnemu životu, sa nesmie zamieňať s postupnosťou zákona, akoby pre každého platil iný
morálny zákon. Pre zmysluplné sprevádzanie homosexuálnej osoby je potrebné byť skutočne presvedčený, že každý, vychádzajúc z vlastnej reality, môže nastúpiť na cestu duchovného rastu a autentickej kresťanskej svätosti. Dôležité je neočakávať výsledky príliš rýchlo, ale ani nestratiť dôveru v schopnosti osoby a v silu milosti, modlitby a sviatostí.26 Katechizmus
Katolíckej cirkvi tiež naznačuje, veľmi múdro, že aj nezištné priateľstvo môže pomôcť: „Čnosťami ovládania sa, ktoré vychovávajú k vnútornej slobode, niekedy aj pomocou nezištného priateľstva, modlitbou
a s pomocou sviatostnej milosti sa môžu a majú postupne a rozhodne približovať ku kresťanskej dokonalosti.“27 Okrem toho je nevyhnutné vyhýbať sa príležitostiam k hriechu.
V žiadnom prípade nie je morálne, a ani to neosoží, schvaľovať spôsob konania homosexuála a vyhlasovať ho v jeho prípade za dovolený. Veľmi pravdepodobne vybadá, že také schvaľovanie je mylné, pre-

24. Porov. M. P. Faggioni, Sessualitá, matrimonio, famiglia, Bologna 2010, s. 284-287.
25. B. Kiely, La cura pastorale delle persone omosessuali.
Nota psicologica, in Ľ Osservatore Romano, 14. 11. 1986.
26. M. P. Faggioni, Sessualitá, matrimonio, famiglia, Bologna 2010, s. 284-286.
27. Katechizmus Katolíckej cirkvi, č. 2359.
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tože väčšina homosexuálov si viac-menej uvedomuje svoje nemorálne náklonnosti a svoj spôsob konania, ináč by sa nedalo vysvetliť, prečo by pre ne trpeli. Bolo by znakom povrchnosti tvrdiť vo všeobecnosti, že také depresie závisia od prísnych mienok
blížneho. V každom prípade schvaľovanie by hneď
od začiatku paralyzovalo vôľu premáhať a sublimovať takú tendenciu.28
Dôležitú vec riešil kardinál Jozef Ratzinger ako prefekt Kongregácie pre náuku viery v roku 1999, keď vyzýval k poslušnosti voči katolíckej náuke dvoch amerických rehoľníkov, rehoľnú sestru Gramick a patra Nughenta, ktorí sa venovali pastorácii homosexuálnych
osôb, ale vychádzali pritom z relativistických morálnych princípov, ktoré neboli v súlade s náukou viery. Vo vyhlásení sa píše: „Naďalej predstavovali náuku Cirkvi ako možnú alternatívu medzi inými a ako
otvorenú pre podstatné zmeny.“29 Vyhlásenie uvádza
komunikáciu medzi Učiteľským úradom cirkvi a týmito dvoma rehoľnými osobami, ktoré aj po upozornení odmietli prijať náuku Cirkvi. Záver vyhlásenia
preto znie: „Keďže neboli úspešné opakované pokusy predstaviteľov legitímnej autority Cirkvi vyriešiť problémy, ktoré spôsobili publikácie a pastoračné
aktivity spomenutých dvoch osôb, Kongregácia pre
náuku viery je povinná vyhlásiť, pre dobro katolíckych veriacich, že názory sestry Jeannine Gramickovej a pátra Robert Nugenta, čo sa týka vnútorného zla
homosexuálnych skutkov a objektívnej neusporiadanosti homosexuálnej náklonnosti, sú doktrinálne neprijateľné, pretože netlmočia verne jasné a stále učenie Katolíckej cirkvi o tejto veci. Pater Nugent a sestra Gramick často tvrdili, že sa snažia, v súlade s náukou Cirkvi, starať sa o homosexuálne osoby «s úctou, súcitom a jemnocitom». Avšak šírenie omylov
a nejasností nie je v súlade s kresťanským postojom
skutočného rešpektu a súcitu: osoby, ktoré zápasia
s homosexualitou majú, nie menej ako iné, právo počuť autentické učenie Cirkvi od tých, ktorí sa o nich
v pastorácii starajú. Nejasnosti a omyly, ktoré hlásali páter Nugent a sestra Gramick zapríčinili zmätok
medzi katolíkmi a poškodili spoločenstvu Cirkvi.
Z týchto dôvodov je sestre Jeannine Gramickovej,
SSND a pátrovi Robertovi Nugentovi, SDS, natrvalo zakázaná pastoračná činnosť v prospech homosexuálnych osôb a nie sú spôsobilí na neurčité obdobie
zastávať nejaký úrad v ich rehoľných inštitútoch.“30
List Pastoračná starostlivosť o homosexuálne osoby upozorňuje všetkých biskupov: „Boh, ktorý je zároveň
pravda i láska, povoláva Cirkev, aby slúžila všetkým
mužom, ženám a deťom s takou starostlivosťou ako
náš milosrdný Pán. V tomto duchu Kongregácia pre

náuku viery sa obracia s týmto listom na vás, biskupov Cirkvi, s nádejou, že vám pomôže vo vašej pastoračnej starostlivosti o osoby, ktorých utrpenie môže
byť mylnými a uľahčujúcimi náukami, na rozdiel od
slova pravdy, iba zväčšené.“31
Na pastoračnú a výchovnú starostlivosť upozorňuje aj Kongregácia pre katolícku výchovu v dokumente
O ľudskej láske z roku 1983. Najskôr konštatuje neusporiadanosť homosexuality: „Homosexualita, ktorá
prekáža človekovi dosiahnuť svoju sexuálnu zrelosť,
je z hľadiska individuálneho i medziosobného problémom, ktorý musí subjekt i vychovávateľ, keď sa vyskytne, brať so všetkou objektívnosťou. V pastoračnej službe treba homosexuálov prijímať s porozumením a treba v nich udržiavať nádej, že prekonajú svoje osobné i spoločenské ťažkosti. Ich vinu treba posudzovať rozvážne, no nemožno použiť nijakú pastoračnú metódu, ktorá by tieto akty mravne ospravedlnila ako zodpovedajúce stavu základnej a nevyhnutnej norme.“32
Rodiny a vychovávatelia by mali poznať príčiny,
ktoré môžu chlapca alebo dievča priviesť k homosexualite, nemajú všetko redukovať na psychologický
problém, ale majú mať na pamäti, že hriech môže spôsobiť aj zvrátenosť v sexuálnej oblasti: „Je úlohou rodiny a vychovávateľa usilovať sa predovšetkým zistiť
činitele, ktoré nutkajú k homosexualite: či ide o činitele fyziologické alebo psychologické, či je výsledkom
nesprávnej výchovy alebo nedostatočného sexuálneho vývoja, či má svoj pôvod v návyku alebo v zlom
príklade alebo v iných činiteľoch. A ešte ďalej v hľadaní príčin tohto neporiadku rodina a vychovávateľ
musia pamätať na základné kritériá, ako ich predkladá Magistérium, a môžu si poslúžiť aj inými vednými
odbormi. Treba zhodnotiť aj iné činitele: nedostatok
citu, nezrelosť, obsesné, nutkavé impulzy, zvádzanie,
spoločenské osamotenie, mravnú skazu, neviazanosť
rozličných predstavení a publikácií. Jednako však za
tým všetkým, tam v hĺbke, je vrodená slabosť človeka
ako následok dedičného hriechu. Táto slabosť môže
vyústiť do straty zmyslu Boha a človeka a môže zasiahnuť sexuálnu oblasť.“33
Ak by išlo o stabilnú orientáciu, ponúka formy pomoci: porozumenie, dôveru, povzbudzovanie v zápase o ovládanie seba samého, morálnu podporu v úsilí o konverziu a lásku k Bohu a k blížnemu, lekársko-psychologickú asistenciu zo strany lekára, ktorý dbá o učenie Cirkvi a rešpektuje ho: „Keď rodina
a vychovávateľ zistili a pochopili príčiny, poskytujú
v procese integrálneho rastu účinnú pomoc. To značí prijímať s porozumením, utvárať ovzdušie dôvery,
pomáhať oslobodzovať sa a povzbudzovať v pokroku

28. Porov. A. Günthör, Morálna teológia III/b, Trnava
2010, s. 375-376.
29. Kongregácia pre náuku viery, Notificazione a P.
Nugent e sr. Gramick, in http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/documents/rc_con_cfaith_
doc_19990531_gramick-nugent-notification_it.html
30. Tamže.

31. Kongregácia pre náuku viery, Lettera sulla cura pastorale delle persone omosessuali, č. 18, in http://www.vatican.va/
roman_curia/congregations/cfaith/documents/rc_con_cfaith_doc_19861001_homosexual-persons_it.html
32. Kongregácia pre katolícku výchovu, O ľudskej láske.
Výchovné smernice, Trnava 1997 č. 101.
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ovládať sa, podporovať pravé morálne úsilie o konverziu k láske k Bohu a k blížnemu, poradiť – ak je
to potrebné – obrátiť sa na lekára a psychológa, ktorí dbajú na učenie Cirkvi a ho rešpektujú.“34 Homosexuál potrebuje zrelú osobu, ktorej sa môže zdôveriť, a ktorá je schopná ho oslobodiť od jeho nebezpečného osamotenia. Otvorený dialóg už môže zmierniť
silu inštinktu. Zatiaľ, čo vnútorná samota a nutnosť
musieť všetko skrývať sú terénom, na ktorom homosexualita môže prekvitať.
Pri svätej spovedi treba rozlišovať medzi: 1. príležitostnými homosexuálmi, ktorí nie sú homosexuálmi
vo vlastnom zmysle slova, ale sa ocitli v takých okolnostiach, že uskutočnili homosexuálne skutky alebo ktorí, hoci majú homosexuálne sklony, obvykle
žijú v zdržanlivosti; 2. habituálnymi homosexuálmi,
ktorí z dôvodu vnútornej patologickej štruktúry (habitus) majú náklonnosť k homosexuálnym skutkom,
do ktorých aj často upadajú, ale sa usilujú oslobodiť
od tejto závislosti: 3. recidívnymi homosexuálmi, ktorí majú náklonnosť k homosexuálnym skutkom z dôvodu vnútornej patologickej štruktúry alebo pre nadobudnutú neresť, ale nepovažujú to za neusporiadanosť či aspoň nedokonalosť a nič nerobia preto, aby
nad tým zvíťazili. Pri príležitostných homosexuáloch netreba vec dramatizovať, pri habituálnych treba mať veľkú pastoračnú múdrosť a vedieť rozlišovať
a pri recidivistoch, ktorí nie sú dostatočne disponovaní na prijatie sviatosti, prvou úlohou spovedníka je
osvietiť ich svedomie a začať ich privádzať k pravde.35
Pokiaľ ide o zasvätený život, treba mať na pamäti,
že homosexualita nie je sama o sebe zneplatňujúcou
podmienkou pre takýto život, ale pre nebezpečenstvo pohoršenia nesmú byť prijatí tí, ktorí nedokážu
ovládať svoju homosexuálnu náklonnosť. „Ovládať“
sa chápe v plnom zmysle, nielen ako úsilie vôle, ale
ako postupné oslobodzovanie sa voči samotným sklonom, v srdci, v mysli, vôli i túžbach. Dokument, ktorý hovorí o formovaní pre zasvätený život, napomína aj tých, ktorí, odvolávajúc sa na ľudskú krehkosť
a Božie milosrdenstvo, si myslia, že je možné osvojiť si tretiu cestu, ktorou by bol nejasný stav medzi
celibátom a manželstvom.36 Dokument Nové povolania pre novú Európu poznamenáva, že ak sa u niekoho objavuje nestálosť v citovo-sexuálnej oblasti (už
aj vo všeobecnosti), je dôležité „overiť si, že dokáže
ovládať tieto slabosti a verí v ich prekonanie, pretože im podlieha stále zriedkavejšie, a aj preto, že tieto sklony stále menej narúšajú jeho život (aj psychický) a umožňujú mu vykonávať bežné povinnosti bez

34. Tamže, č. 103.
35. Porov. M. P. Faggioni, Sessualitá, matrimonio, famiglia, Bologna 2010, s. 287.
36. Kongregácia pre inštitúty zasväteného života, Direttive sulla formazione negli istituti religiosi, č. 39, in http://
www.vatican.va/roman_curia/congregations/ccscrlife/documents/rc_con_ccscrlife_doc_02021990_directives-on-formation_it.html

vytvárania nadmerného tlaku či nevhodného zaberanie jeho pozornosti.“37
Na úrovni formačnej a na úrovni rozlišovania treba poznamenať, že zatiaľ čo heterosexuálna orientácia je predpokladom zdravého psychického a citového
dozretia, naopak, homosexualita je predpokladom, že
takýto kandidát alebo kandidátka je nevyrovnaný/á,
psychicky a citovo nezrelý/á.38 Za rozhodnutím pre
čistotu sa nezriedka skrýva dynamika po sebapotrestaní, ba nedá sa ani vylúčiť, že úzkosť z vlastného stavu môže vyvolať túžbu utiecť do prostredia, ktoré poskytuje väčšiu ochranu, ktoré sa však naopak, pre takúto osobu, často stáva málo uspokojivým, a keďže sú
v ňom iba osoby jedného pohlavia, vystavuje to takúto osobu nevernosti.
Inštrukcia Kongregácie pre kresťanskú výchovu o kritériách rozlišovania, vzhľadom na prijatie do seminára, ukladá ešte rozhodnejšie limity pre tých, u ktorých sa objavujú známky zakorenenej homosexuality,
zvlášť ak boli priaznivo naklonení ku hnutiam gayov.
V prípadoch, kedy je možné prekonať danú situáciu
prostredníctvom psychoterapeutickej liečby, je možné pripustiť ku kňazskej vysviacke, ale iba po istom
čase (predpokladajú sa aspoň tri roky), ktorý umožní zhodnotiť stálosť dosiahnutých výsledkov. V centrálnej časti tejto inštrukcie, po predchádzajúcom
zhrnutí hlavných bodov kresťanskej náuky, sa píše:
„Po dohode s Kongregáciou pre Boží kult a disciplínu sviatostí toto dikastérium považuje za potrebné
jasne stanoviť, že Cirkev, hoci hlboko rešpektuje dotyčné osoby, nemôže pripustiť do seminára a na vysviacky tých, ktorí praktizujú homosexualitu, prejavujú hlboko zakorenené homosexuálne sklony alebo podporujú tzv. homosexuálnu kultúru. Spomínané osoby sa skutočne nachádzajú v situácii, ktorá im
vážne bráni nadväzovať správne vzťahy s mužmi i so
ženami. Nemožno prehliadať negatívne následky,
ktoré môžu vyplynúť z vysvätenia osôb s hlboko zakorenenými homosexuálnymi sklonmi. Ak však ide
o homosexuálne sklony, ktoré boli iba prejavom prechodného problému ako, napríklad ešte neukončenej adolescencie, musia byť minimálne tri roky pred
diakonskou vysviackou jednoznačne prekonané.“39

37. Pápežské dielo pre cirkevné povolania, Nové povolania pre novú Európu, Trnava 1998, č. 37.
38. Direktívy podčiarkujú, že je dôležité overiť „efektívnu rovnováhu a zvlášť sexuálnu rovnováhu, ktorá predpokladá akceptovanie iného, muža alebo ženy, rešpektujúc
jeho odlišnosť; ak to bude nevyhnutné, treba uskutočniť
psychologický test, rešpektujúc právo každého na zachovanie jeho intimity.“ (Kongregácia pre inštitúty zasväteného života, Direttive sulla formazione negli istituti religiosi, č.
43, in http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/
ccscrlife/documents/rc_con_ccscrlife_doc_02021990_directives-on-formation_it.html).
39. Kongregácia pre katolícku výchovu, Inštrukcia o kritériách rozlišovania povolania, pokiaľ ide o osoby s homosexuálnymi sklonmi, vzhľadom na ich prijatie do seminára a na pripustenie do posvätného stavu, Trnava 2006, č. 2.
N ové H orizonty

195

články

Verejné vyhlásenia
Tí, ktorým je zverený Učiteľský úrad v Cirkvi, sú
čoraz častejšie vyzvaní zaujať postoj k rôznym pochodom homosexuálov. Zvažujú pritom, kedy a ako
sa vyjadriť, aby ich slová neboli zneužité a aby boli
čo najúčinnejšie. Uvedieme tu dve vyhlásenia, ktoré
boli aj dobre načasované a veľmi vyvážené.
Pápež Ján Pavol II. počas modlitby Anjel Pána, na
Námestí Svätého Petra, zaplnenom veriacimi, ktorí tam prišli v nedeľu 9. júla 2000, veľmi jasne a rozhodne vyslovil to, čo v duši prežívali mnohí veriaci
po manifestácii „svetová gay pride“. Vo svojom príhovore povedal: „Považujem za svoju povinnosť vyjadriť sa k dobre známym manifestáciám, ktoré sa konali v Ríme v predchádzajúcich dňoch. V mene rímskej Cirkvi nemôžem nevyjadriť horkosť nad nepríjemnosťou spôsobenou Veľkému jubileu dvetisíc a nad
urážkami kresťanských hodnôt mesta, ktoré je tak
drahé srdcu katolíkov celého sveta. Cirkev musí hlásať pravdu, pretože inak by nebola verná voči Bohu
Stvoriteľovi a nepomohla by v rozlišovaní dobra od
zla. Chcel by som sa v tomto ohľade obmedziť na prečítanie toho, čo hovorí Katechizmus Katolíckej cirkvi,
ktorý potom, ako poukazuje na to, že homosexuálne
skutky sú v rozpore s prirodzeným zákonom, sa vyjadruje takto: «Nemalý počet mužov a žien má hlboko zakorenené homosexuálne sklony. Táto objektívne nezriadená náklonnosť je pre väčšinu z nich skúškou. Treba ich prijímať s úctou, súcitom a jemnocitom a vyhýbať sa akémukoľvek náznaku nespravodlivej diskriminácie voči nim. Aj tieto osoby sú povolané plniť vo svojom živote Božiu vôľu a, ak sú kresťanmi, spájať s Pánovou obetou na kríži ťažkosti, s ktorými sa môžu stretnúť v dôsledku svojho stavu» (Katechizmus Katolíckej cirkvi, 2358).“40
Predseda Konferencie biskupov Slovenska Mons.
Stanislav Zvolenský vydal 6. júna, pred plánovanou
akciou homosexuálov v Bratislave, toto vyhlásenie:
„Pod záštitou primátora Bratislavy Milana Ftáčnika
má byť 9. júna 2012 predstieraný sobáš osôb rovnakého pohlavia. Vyjadrujem hlboké poľutovanie nad
týmto zámerom, ktorým sa relativizuje právny poriadok Slovenskej republiky a usiluje sa o zmenu definície manželstva. Snahy postaviť iné typy vzťahov na
úroveň manželstva a rodiny odporujú prirodzenosti ľudskej spoločnosti a vedú k narušeniu jej základov. Vyzývame všetkých ľudí dobrej vôle k podpore
manželstva a rodiny ako zväzku jedného muža a jednej ženy. Prirodzené manželstvá a rodiny prispievajú jedinečným a nenahraditeľným spôsobom k dobru
spoločnosti a sú podmienkou jej existencie.“41
Život s otcom homosexuálom
Namiesto záveru je tu jedno svedectvo. Dawn Stefanowiczová vyrozprávala veľmi úprimne a jasne svoj
40. Ján Pavol II., in Antropologia cristiana e omosessualitá, Cittá dal Vaticano 2003, s. 168-169.
41. S. Zvolenský, in http://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20120606011
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vzťah k otcovi, ktorý bol homosexuálom, pričom jasne rozlišoval medzi osobou a sexuálnymi sklonmi.
V úvode svojej knihy La mia vita con un padre gay (Môj
život s otcom, ktorý bol gay) píše: „Túto knihu som napísala, aby som nefalšovaným, úprimným a vyrovnaným spôsobom vyrozprával, čo to znamená vyrastať
pri homosexuálnom otcovi a slabej a poddajnej matke.
Už odmala som sa veľmi namáhala, aby som zvládla
všetky konflikty a konfúzie, vyvolané mojimi hlboko prežívanými skúsenosťami s výslovne sexuálnym
základom, spôsobené mojím rodinným prostredím.
Informujúc sa o týchto veciach som spoznala ľudí
v Severnej Amerike, ktorí vyrastali u rodičov s homosexuálnymi náklonnosťami a zverejnili niektoré
aspekty svojich zážitkov. Hovorili o ťažkostiach, ktoré toto rodinné prostredie spôsobilo pre ich rast. To,
v čom je moja história jedinečná, je rozhodnutie, že
vyrozprávam všetko, bez obmedzení.
Chcem však predovšetkým zdôrazniť, že voči môjmu otcovi prechovávam lásku. Vždy ho budem mať
rada. Predišiel ma do večnosti najlepším spôsobom
a veľmi mi chýba. Niekedy by som chcela, aby sme sa
stretli, aby sme spolu zažili niečo zábavné, alebo aby
sme sa iba tak pozhovárali, zasmiali, alebo aby sme
iba ticho sedeli jeden vedľa druhého. Pokiaľ bol na
tejto zemi, nemali sme veľa príležitostí na toto všetko, pretože sa venoval stále buď robote alebo svojim
mimorodinným vzťahom. Viac, ako čokoľvek iné, ako
dieťa a potom dospievajúce dievča, chcela som, aby
bol s nami a aby bol pre mňa silnou mužskou oporou, skutočným ochrancom.
Ako otec mi odovzdal silný zmysel pre povinnosť,
prácu a schopnosť podnikať. Tiež mi vštepil istý druh
zrelej zodpovednosti a schopnosti znášať ťažkosti, čo
umožňuje prekonávať problémy. Ako akýkoľvek iný
otec, nebol vždy príkladom a dôsledný vo všetkom.
Aj tak, však, istým druhom učenia opakom ma naučil, ako sa mám správať. Zanechal mi, ako dedičstvo,
uprostred ťažkostí, odvážne rozhodnutie žiť svoj život naplno a čestne.
Keďže veľa očakával od mojej študijnej a profesionálnej kariéry, postavil predo mňa veľké ciele. Zdieľa som mnou aj kultúrne, intelektuálne a morálne
hodnoty, hoci v tom nebol stály. Bol a bude vždy mojím otcom. Píšuc túto knihu, vôbec nechcem pošpiniť jeho meno alebo jeho povesť, ale chcem predstaviť obraz nášho rodinného života úprimne a nefalšovane. Chcem sa podeliť o moje okamihy radosti a zápasov, bolesti, strachu a zmätenosti takým spôsobom,
aby čitateľ mohol ľahko pochopiť, aký vplyv majú rodičia a rodina na deti.
Ak by som mala možnosť tu priviesť svojho otca,
urobila by som to. Nezamenila by som ho za nikoho.
Urobil, čo najlepšie mohol, dnes to viem. Nechcel mi
vedome spôsobovať zlo svojimi životnými rozhodnutiami a ani ma nechcel zbaviť toho, aby som prežívala
skutočnú lásku. Ale jeho schopnosť venovať deťom tú
pozornosť a tie city, ktoré si zaslúžili, bola oslabená,
pretože on sám ich toľko potreboval a ešte stále hľadal otca, ktorý by ho mal rád, ktorý by mu dôvero-

články

val a podporoval. To, po čom túžil viac, ako po čomkoľvek inom bolo, aby bol prijatý a aby niekomu patril. Túžil po takej mužskej spoločnosti a láske, ktorú
ako chlapec nikdy nepoznal. Ale starajúc sa o zadosťučinenie svojich citových potrieb, prostredníctvom
homosexuality, často ignoroval legitímne požiadavky svojich detí. Počas opisu týchto skutočností som
neustále musela odpúšťať svojmu otcovi, aby ma nepremohla nezahojiteľná trpkosť.
Nenapísala som túto knihu z hnevu, ale z túžby
vyjsť von z tmy sexuálnej zmätenosti, aby som dosiahla slobodu prostredníctvom pravdy, aby som pomohla iným deťom, ktoré trpeli v rodine ako bola moja.
Azda im moja kniha pomôže vyriešiť ich problémy.
Počas detstva a dospievania som veľa klamala, aby
som zakryla pred inými môj osobný život, bola som
znepokojená tým, aby som neurazila nielen môjho
otca, ale ani jeho partnerov a priateľov. Bála som sa,
že moji spolužiaci a kolegovia v práci by sa ma stránili, ak by poznali, aký život vedie môj otec a ako veľa
sexuálnych partnerov má. Dlhé roky som znášala napätie nepovedať prakticky nič nikomu o mojich trápeniach, strachu a dokonca teraz, keď opisujem svoj život sa cítim vinná, ako by som zrádzala svojich rodičov a mojich súrodencov, keď všetkým hovorím o našich rodinných tajomstvách. Zvažovala som následky rozhodnutia vyrozprávať pravdu, pričom som na
misku váh dala najvyšší cieľ, ktorý sledujem: ukázať
všetkým, ako rodičovské a rodinné štruktúry môžu
negatívne vplývať na rozvoj detí. Dúfam, že tým povzbudím rozvoj spoločnosti, v ktorej všetky deti budú
žiť v istote v rodinách, ktoré sa budú skutočne starať o ich dobro a ktoré uspokoja ich reálne potreby.
Niekto povedal, že veľkosť spoločnosti treba hodnotiť
predovšetkým podľa toho, nakoľko chráni svojich najslabších. Deti, prirodzene, patria do tejto kategórie.
Dúfam, že tí, čo sú zodpovední za národné politiky, nedovolia, aby vlastné záujmy nejakých jednotlivých skupín nepošliapali dobro alebo záujmy našich
detí, ktoré by mali predstavovať budúcnosť každej
spoločnosti a národa.
V istom okamihu mi otec povedal, ako vyrastal
v katastrofálnej rodine, kde boli porušované sexuálne hranice a dochádzalo k incestným vzťahom. Táto
devastácia, táto trauma nezničila život iba jemu, ale
aj jeho rodine a deťom. Napriek tomu všetkému, môj
otec mal silný duchovný základ, ktorý odovzdával
svojim deťom. Ako mladík sa dokonca angažoval vo
farnosti a zatiaľ, čo z jednej strany počas toľkých rokov nechcel a nedokázal nasledovať vo svojom živote biblické učenie, z druhej strany odovzdal toto učenie vlastným deťom. Neskôr, keď každý z nás zápasil,
ako najlepšie vedel, so svojimi problémami a zmätenosťou, ktorú toto všetko spôsobovalo v našich vzťahoch i v našom vnútornom živote, boli to práve viera
a biblické učenie, ktoré mi pomohli znášať to temné
obdobie môjho života a ktoré mi tiež umožnili premeniť ho na príležitosť rastu.
Pri písaní, o mojom živote a o mojich rodinných
skúsenostiach, ma viedli moje najlepšie spomienky

na osoby, okolnosti, pocity, postoje, motivácie, pozorovateľné dôsledky a časový kontext, s ktorým to
bolo spojené. Niektorí členovia mojej rodiny by boli
radšej, keby som nepísala o ničom, čo sa týka mojej rodinnej skúsenosti. Zvažujúc ich znepokojenie
som sa rozhodla zmeniť mená osôb, okrem verejne
známych mien. Uvedomujem si tiež, že hoci som sa
snažila odovzdať moju skúsenosť čo najdelikátnejšie
a najvyváženejšie, čitateľ sa nebude možno cítiť dobre pri niektorých aspektoch môjho života. Hovorím
otvorene, že niektoré fakty, ktoré opisujem, sú skôr
hororom. Ostatne, ak chcem byť verná pravde, bojím
sa, že je to nevyhnutné.
Skutočnosť, že chcem postaviť pred oči všetkých
hrôzu mojej formácie a zároveň vyzdvihnúť manželstvo, ako ideálne miesto na plodenie detí, nie je ukazovateľom zaslepenosti alebo pokrytectva, ani ovocím pocitu viny. Je to skôr znakom môjho presvedčenia, že to je najlepší spôsob života.
Iste, rodiny a deti sú dôležité. Mám nádej, že, poznajúc históriu môjho života, všetci čitatelia, a zvlášť
tí, ktorí zastávajú vplyvné miesta, budú lepšie informovaní a vedení pri svojich rozhodnutiach, ktoré môžu hlboko vplývať na naše rodiny a deti, ktoré
sú nádejou a budúcnosťou nasledujúcich generácií.“42
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Správa o činnosti Svätej stolice za rok 2011. V závere júla publikovalo vatikánske vydavateľstvo Libreria Editrice Vaticana súhrnnú, vyše tisíc tristostranovú správu s názvom „Činnosť Svätej stolice za rok
2011“. Spomedzi informácií nachádzajúcich sa v nej
zaujme napr. fakt, že disciplinárne oddelenie Kongregácie pre náuku viery otvorilo celkovo 599 nových
spisov. Z nich 440 sa týkalo tzv. delicta graviora, čiže
najzávažnejších prečinov v oblasti viery a morálky.
Počas uplynulého roka bolo Benediktovi XVI. doručených celkovo 125 žiadostí o prepustenie z klerického stavu a 135 žiadostí o dišpenz od povinného celibátu. Zo správy ďalej vyplynulo, že Kongregácia pre
inštitúty zasväteného života a spoločnosti apoštolského života schválila v r. 2011 na základe platných noriem prestup piatich osôb z manželského stavu s doposiaľ žijúcim partnerom do stavu zasväteného života.
Správa priniesla aj údaje o počte rozsudkov vatikánskeho tribunálu (spolu 179), počte pokút za dopravné
priestupky na území Mestského štátu Vatikán (spolu
96) i celkovom počte vatikánskych občanov k 31. 12.
2011. Išlo spolu o 594 osôb, z ktorých bolo 71 kardinálov, 307 duchovných – diplomatov, 51 ďalších duchovných, 109 členov Švajčiarskej gardy, jedna rehoľníčka a 55 laikov.
Elektrický papamobil. Začiatkom augusta venovala firma Renault prostredníctvom svojho generálneho riaditeľa Benediktovi XVI. nový papamobil. Nové pápežské vozidlo je poháňané elektrinou.
Jeho konštrukcia vychádza z typu Renault Kangoo
vo verzii Maxi. Jeho motor má 60 koní a ako akumulátor dovoľuje prejsť 170 km bez dobíjania. Do
ekologickej aktivity sa zapojil aj taliansky energetický koncern Enel, ktorý na území Vatikánu a letného pápežského sídla v Castel Gandolfo nainštaloval osem staníc na dobíjanie akumulátorov. Podobné vozidlo, aké dostal pápež, bolo do užívania odovzdané aj vatikánskemu polícii.
Nový vatikánsky finančný poradca. Švajčiarsky
právnik René Brülhart začal 11. IX. na pozvanie Svätej stolice svoju misiu ako expert na zvýšenie transparentnosti finančných tokov, boj proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu. Svätá stolica týmto krokom reagovala na odporúčania správy, ktorú v júli 2012 vydal špeciálny výbor expertov
Rady Európy, tzv. Moneyval. R. Brülhart pôsobil 8
rokov ako riaditeľ Financial Inteligence Unit v Lichtenštajnsku a od roku 2010 zároveň ako viceprezident
skupiny Egmont. Jeho mandát vo Vatikáne nie je časovo obmedzený. Krátko po nástupe do funkcie vydal
vyhlásenie, v ktorom priznal, že vatikánsky finančný
systém predstavuje v medzinárodnom kontexte istý
unikát, no zároveň vyvrátil mediálne mýty vykresľujúce Vatikán ako finančnú mocnosť.
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Apoštolská cesta do Libanonu. V dňoch 14.-16.
septembra absolvoval Benedikt XVI. svoju 24. zahraničnú apoštolskú cestu. Po stopách svojich predchodcov Pavla VI. a bl. Jána Pavla II. navštívil Libanon. Hneď v prvý deň návštevy podpísal v hlavnom meste Bejrúte posynodálnu apoštolskú exhortáciu Ecclesia in Medio Oriente. Medzi ďalšie body
jeho programu patrilo stretnutie s predstaviteľmi
politického a kultúrneho života krajiny, vystúpenie
pred diplomatickým zborom, návšteva arménskeho
a maronitského patriarchátu, stretnutie s približne
30 tisíc mladými ľuďmi z Libanonu a okolitých krajín a stretnutie s katolíckymi patriarchami Libanonu. Na záver návštevy slávil Eucharistiu za účasti
asi 350 tisíc ľudí.
Laureáti Ratzingerovej ceny 2012. Koncom septembra boli zverejnené mená držiteľov Ratzingerovej ceny za rok 2012. Stali sa nimi francúzsky profesor stredovekej a arabskej filozofie Rémi Brague (nar.
1947) a americký jezuita, páter Brian E. Daley (nar.
1940), profesor teológie na Univerzite Notre Dame
v štáte Indiana. Cenu si za účasti Benedikta XVI.
laureáti prevzali v Klementínskej sále Apoštolského
paláca 20. októbra.
Biskupská synoda o novej evanjelizácii. V dňoch
7.-28. októbra sa vo Vatikáne uskutočnilo XIII. riadne generálne zhromaždenie synody biskupov na
tému „Nová evanjelizácia ako nástroj na odovzdávanie kresťanskej viery“. Synoda sa v prvý deň začala
slávnostnou liturgiou, počas ktorej Benedikt XVI.
vyhlásil sv. Jána z Avily a sv. Hildegardu z Bingenu
za učiteľov cirkvi. Tento akt bol v ten istý deň potvrdený aj vydaním apoštolských listov s rybárskou pečaťou, znenie ktorých následne publikoval denník
L´Osservatore Romano. Synody sa zúčastnilo celkovo 262 synodálnych otcov, čo je najviac v doterajšej
histórii synod. Hlavným relátorom bol kardinál Donald W. Wuerl. Synodálnych zasadaní sa zúčastnilo
45 prizvaných odborníkov, 49 audítorov a delegátov
15 cirkví a náboženských spoločností, medzi ktorými boli anglikánsky arcibiskup z Canterbury Rowan
D. Williams, ekumenický konštantinopolský patriarcha Bartolomej I. či predstavený Komunity Taizé,
brat Alois. Celkový počet účastníkov presiahol 400
osôb. V závere synody sa pápež stretol s niekoľkými
doposiaľ žijúcimi koncilovými otcami.
Otvorenie Roku viery. Presne 50 rokov od začiatku II. vatikánskeho koncilu otvoril Benedikt XVI. 11.
októbra Rok viery, trvanie ktorého bolo vymedzené
24. novembrom 2013. Spomienku na koncil znázorňovalo viacero symbolických prvkov, napr. slávnostná procesia biskupov, použitie rovnakého evanjeliára ako pri otvorení koncilu alebo večerný fakľový
sprievod od Anjelského hradu na Námestie sv. Petra na záver prvého dňa tematického roku. Vo svojej
homílii počas otváracej sv. omše pápež uviedol: „Ak
dnes cirkev vyhlasuje nový Rok viery a novú evanjelizá-

ciu, potom nie preto, aby si uctila nejaké výročie, ale preto, lebo ju potrebuje ešte viac, než pred 50 rokmi“. Na záver improvizovaného príhovoru účastníkom večerného fakľového sprievodu sa Benedikt XVI. inšpiroval svojím predchodcom bl. Jánom XXIII., keď povedal: „Keď prídete domov, dajte deťom pusu a povedzte im, že je od pápeža“.
Sedem nových svätých. V nedeľu 21. X. kanonizoval Benedikt XVI. počas slávnostnej liturgie na Námestí sv. Petra v Ríme sedem svätcov pochádzajúcich zo šiestich národov. Stali sa nimi: sv. Jacques
Berthieu, sv. Pedro Calungsod, sv. Giovanni Battista Piamarta, sv. Maria del Carmelo Sallés y Barangueras, sv. Marianna Cope, sv. Kateri Tekakwitha,
sv. Anna Schäffer. Sv. omše, ktorú spolu s pápežom
koncelebrovalo 262 biskupov, sa zúčastnilo približne 80 tisíc veriacich. Po jej skončení pozdravili Benedikta XVI. delegácie ôsmych štátov (Filipíny, Kanada, USA, Francúzsko, Taliansko, Nemecko a Madagaskar), ktoré majú vzťah k spomínaným svätcom.
Liturgia obsahovala oproti predchádzajúcim niekoľko noviniek, napríklad vykonanie samotného obradu
kanonizácie ešte pred začiatkom sv. omše, trojité petitio, teda prosbu prefekta Kongregácie pre kauzy svätých adresovanú pápežovi, aby obrad mohol pokračovať. Vypustené boli aj čítanie životopisov nových
svätých, s ktorými veriacich oboznámil sám pontifik počas svojej homílie i jeho osobný pozdrav s postulátormi procesov, ktorý sa uskutočnil po sv. omši
v sakristii Baziliky sv. Petra.
Dva rozsudky v kauze Vatileaks. Vo veci úniku
súkromných dokumentov pápeža a rozličných dikastérií Rímskej kúrie boli vyhlásené dva rozsudky. 6.
októbra bol za ich krádež odsúdený bývalý komorník Benedikta XVI. Paolo Gabriele. Udelený mu bol
trest 18 mesiacov odňatia slobody nepodmienečne,
na ktorý nastúpil v závere mesiaca. 10. novembra bol
na dva mesiace podmienečne s odkladom na 5 rokov
za napomáhanie trestnému činu odsúdený aj počítačový technik Claudio Sciarpelletti. Okrem toho
ho súd zaviazal uhradiť všetky súdne trovy i kauciu vo výške tisíc eur. V oboch prípadoch rozhodoval trojčlenný senát pod vedením sudcu Giuseppe
Dalla Torreho.
Svätá stolica pozorovateľom v centre medzináboženského dialógu. Svätá stolica prijala rolu pozorovateľa v „Medzinárodnom centre pre medzináboženský a interkultúrny dialóg kráľa Abdulláha bin Abdulazíza“. Jej zástupcom v ňom sa stal Miguel Angel
Ayuso Guixot, sekretár Pápežskej rady pre medzináboženský dialóg. Centrum vzniklo koncom novembra vo Viedni na podnet saudskoarabského kráľa Abdulláha, ktorý o svojom zámere informoval Benedikta XVI. počas svojej návštevy Vatikánu ešte v novembri 2007. V správnej rade organizácie sú okrem katolíckeho zástupcu prítomní aj predstavitelia judaizmu, islamu, hinduizmu a budhizmu.
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Nový pápežský almužník. Mons. Guido Pozzo,
ktorý počas ostatných troch rokov viedol Pápežskú
komisiu Ecclesia Dei pri Kongregácii pre náuku
viery, bol Benediktom XVI. vymenovaný za nového almužníka Jeho Svätosti. Zároveň bol povýšený
do hodnosti titulárneho arcibiskupa Bagnioreggia.
Vo funkcii nahradil španielskeho arcibiskupa Felixa Del Blanco Prieta, ktorý už dovŕšil kánonický
vek. Úlohou pápežského almužníka, ktorý je súčasťou tzv. pápežskej domácnosti, je distribuovať menšie finančné sumy v podobe bezprostrednej hmotnej pomoci pre osoby a rodiny v núdzi, ktoré o ňu
požiadajú. Zároveň sa zúčastňuje všetkých slávení
a audiencií pápeža súčasne s prefektom Prefektúry
pápežského domu.
Kompetenčné zmeny v Rímskej kúrii. Začiatkom
novembra sa zlúčili Pápežská komisia pre kultúrne
dedičstvo cirkvi a Pápežská rada pre kultúru. Zmeny avizoval ešte 30. júla Benedikt XVI. vo svojom
motu proprio Pulchritudinis fidei. V čele oboch stál
kardinál Gianfranco Ravasi, ktorý zostal vo funkcii
aj po zlúčení úradov. V posledný deň rokovania biskupskej synody o novej evanjelizácii zároveň pápež
ohlásil ďalšie zmeny. Rozhodol sa presunúť kompetenciu týkajúcu sa seminárov z Kongregácie pre katolícku výchovu na Kongregáciu pre klerikov. Zároveň presunul kompetencie vzťahujúce sa na katechézu z Kongregácie pre klerikov na Pápežskú radu na
podporu novej evanjelizácie.
Sýrska misia kardinála Saraha. Dlhodobá občianska vojna v Sýrii podnietila Benedikta XVI. spolupodieľať sa na mierovom úsilí. Z tohto dôvodu bol pápežom v dňoch 7.-10. XI. mierovou misiou poverený
kardinál Robert Sarah, predseda Pápežskej rady Cor
Unum. Z bezpečnostných dôvodov nerezidoval v samotnej Sýrii, ale v Libanone. Navštívil tam vojnových utečencov, stretol sa s predstaviteľmi kresťanských cirkví a predsedal koordinačnému stretnutiu
katolíckych charitatívnych organizácií. Zároveň odovzdal pápežov dar vo výške 1 milión amerických dolárov. Benedikt XVI. pôvodne uvažoval vyslať do Sýrie viacčlennú delegáciu, pozostávajúcu z predstaviteľov Svätej stolice a biskupov rôznych svetových diecéz, a to ešte počas trvania zasadania biskupskej synody. Tieto plány však zhatila zložitá bezpečnostná
situácia v regióne.
Vznikla nová pápežská akadémia. Svojím motu
proprio Lingua Latina zo dňa 10. XI. založil Benedikt XVI. novú Pápežskú akadémiu latinských štúdií (lat. Pontificiam Academiam Latinitatis). Jej zmyslom má byť „podpora a docenenie latinského jazyka
a latinskej kultúry najmä v katolíckych vzdelávacích
inštitúciách“. Týmto dňom zároveň zanikla Nadácia
Latinitas, ktorú v r. 1976 založil Pavol VI. Jej kompetencie prevzala nová pápežská akadémia, ktorej bol
udelený vlastný štatút platný na prechodnú dobu piatich rokov. Za predsedu akadémie bol vymenovaný
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profesor Ivano Dioinigi, jej sekretárom sa stal salezián Roberto Spataro.
Minister Lajčák na návšteve Vatikánu. V dňoch
13. a 14. XI. absolvoval minister zahraničných vecí
a európskych záležitostí SR Miroslav Lajčák oficiálnu návštevu Mestského štátu Vatikán. Uskutočnila
sa pri príležitosti 1 150. výročia príchodu sv. Cyrila
a Metoda na územie Slovenska a 20. výročia nadviazania diplomatických stykov SR so Svätou stolicou.
Medzi hlavné body jeho programu patrili: audiencia
u Benedikta XVI., stretnutie so sekretárom Svätej
stolice pre vzťahy so štátmi Dominiquom Mambertim, návšteva redakcie slovenského vysielania Vatikánskeho rozhlasu, návšteva Pápežského slovenského kolégia sv. Cyrila a Metoda a Pápežského slovenského ústavu sv. Cyrila a Metoda, stretnutie s rektorom kolégia a ústavu Vladimírom Stahovcom, prednáška na tému „Budúcnosť EÚ – perspektívy európskeho projektu“ na pôde Pápežskej univerzity sv. Tomáša Akvinského, stretnutie s jej rektorom Miroslavom Konštancom Adamom a stretnutie s kardinálom Jozefom Tomkom, emeritným prefektom Kongregácie pre evanjelizáciu národov a arcibiskupom
Cyrilom Vasiľom, sekretárom Kongregácie pre východné cirkvi.
Nový šéf vatikánskeho protokolu. Benedikt XVI.
vymenoval dňa 14. XI. nového šéfa Protokolu Vatikánskeho štátneho sekretariátu. Stal sa ním Portugalčan José Avelino Bettencourt, ktorý v diplomatických službách Svätej stolice pôsobí od r. 1999. Vo
funkcii nahradil Nigérijčana Fortunatusa Nwachukwa, ktorý bol dva dni predtým menovaný za apoštolského nuncia v Nikarague.
Vymenovaní noví kardináli. Počas konzistória
v predvečer sviatku Krista Kráľa, v sobotu 24. XI.,
kreoval Benedikt XVI. šiestich nových kardinálov.
Stali sa nimi: James Michael Harvey, prefekt Prefektúry pápežského domu, ktorý bol zároveň menovaný
arcikňazom Baziliky sv. Pavla za hradbami; Béchara
Boutros Raï, maronitský patriarcha Antiochie, ktorý je zároveň predsedom Synody maronitskej cirkvi,
prezidentom Zhromaždenia katolíckych patriarchov
a biskupov Libanonu a prezidentom Rady katolíckych
patriarchov Orientu; Baselios Cleemis Thottunkal,
sýrsko-malankarský veľký arcibiskup indického Trivandrumu; John Olorunfemi Onaiyekan, arcibiskupmetropolita nigérijskej Abudže; Jesús Rubén Salazar
Gómez, arcibiskup-metropolita kolumbijského hlavného mesta Bogotá a Luis Antonio Gokim Tagle, arcibiskup-metropolita filipínskej Manily.
Marián Sekerák
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T radične moderná C irkev .
V ízia používania elektronických

služieb v  K atolíckej cirkvi na

Keď som pracoval pred ôsmymi rokmi ako kaplán
v Kežmarku, čiže ako kňaz, ktorý pomáha svojmu
nadriadenému, ktorým bol farár, často sme sa v kancelárii stretávali s ľuďmi, ktorí žiadali rôzne dokumenty. Predovšetkým krstný list je dokumentom, ktorý je v Katolíckej cirkvi nevyhnutný pri vykonávaní všetkých podstatných náboženských úkonov, najmä pri vysluhovaní sviatostí. A tak na faru prichádzali mnohí ľudia, aby tento dokument získali. Neraz sa stávalo, že prichádzali zďaleka. Z jednej strany sme si veľmi vážili, že boli ochotní vziať si hoci aj
dovolenku, aby prišli a tak sprostredkovali sebe alebo
svojim deťom veľké duchovné dobro. Na strane druhej
mi bolo ľúto, že im nevieme pomôcť iným spôsobom.
Cirkev – to je pojem, ktorý zahŕňa charizmu aj inštitucionálny rozmer. Nakoľko je ohlasovateľkou nemenných hodnôt, posolstvo, ktoré hlása, zostáva nemenné. No spôsob je dynamický, mení sa v konfrontácii s prostredím. Aby bola Cirkev stále rovnaká,
musí sa stále meniť. Prvoradým poslaním Cirkvi je
ohlasovať evanjelium – radostnú zvesť, na to ju Ježiš
Kristus ustanovil. Ohlasovanie je úloha pre všetkých
členov Cirkvi, tých, ktorí sú súčasťou jej hierarchie
no aj tých, ktorí sa nestali kňazmi alebo biskupmi
alebo nenosia rehoľný odev. Inštitucionálny rozmer
Cirkvi existuje vo funkcii k ohlasovaniu dobrej zvesti. Jednou z oblastí, ktoré charakterizujú inštitucionálny rozmer Cirkvi sú administratívne procesy, nevyhnutné na vytvorenie prostredia pre ohlasovanie,
teda pre jej charizmatický rozmer. Tento druhý treba
neustále podporovať a ten inštitucionálny stále viac
zušľachťovať, aby čím vernejšie odpovedal na potreby ohlasovania.
Katolícka cirkev čelí v súčasnosti mnohým výzvam. Z kultúrno – civilizačného hľadiska je najväčšou z nich sekularizácia, ktorá vo svojich extrémnych
podobách robí z náboženstva len súkromnú záležitosť
a nemá nijako ovplyvňovať život spoločnosti. Človek
je tvorom náboženským a my sme hlboko presvedčení, že náboženské argumenty patria do verejnej diskusie. Veľkými výzvami sú kultúrno – spoločenské
zmeny, ktoré výrazne ovplyvňujú život vo farnostiach.
V čase globalizácie už niet izolovaného miesta, všetci
máme takmer v rovnakom čase prístup k tým istým
informáciám. Aj starostlivosť o veriacich, ktorú nazývame pastoráciou, čelí novým a novým otázkam. Ako
katechizovať deti a mládež, ktoré v rodinách nedostávajú náboženskú výchovu? Ako pomáhať snúbencom, aby sa dobre pripravili na sviatosť manželstva?
Čo môžeme spraviť pre rodiny, ktoré sú v kríze? Ako
uľahčiť život starším ľuďom? Jedným z najdôležitejších faktorov, ktorý podmieňuje našu situáciu a často ju neuľahčuje, je migrácia. Mládež cestuje do škôl,
mnohí mladí ľudia, ba aj ich rodičia za prácou. Keď
cestujem v piatok z Bratislavy a vraciam sa v nedeľu
popoludní, mám pocit, že som na jednosmernej ces-

S lovensku .

te. Avšak rozšírená migrácia prináša nielen výhody
v podobe lepšie platenej práce, alebo nadobudnutého
vzdelania. Pobyt mimo domova nerozširuje len kultúrne obzory a vlastné skúsenosti. Migrácia je často
spojená so samotou, so životom v neznámom prostredí, kde poznáte len málokoho a musíte zostať ostražití. Migrácia môže spôsobiť aj duchovné i ľudské odtrhnutie sa od vlastných koreňov.
Odpoveďou Katolíckej cirkvi na súčasné výzvy je
reflexia nad troma slovami: komunikácia, služba a komunita. Cirkev je veľkým spoločenstvom a my, jej členovia veríme, že nie je len ľudskou inštitúciou, ale rovnako aj dielom samého Boha, ktorý je v nej stále prítomný a ju vedie. Cirkev disponuje kostolmi a farnosťami na celom Slovensku. Toto sú miesta, kde je vítaný každý človek, ktorý sa chce nielen modliť a prijímať sviatosti, ale rovnako hľadá aj ľudské a duchovné zázemie. Napríklad v mnohých bratislavských
farnostiach fungujú živé spoločenstvá, kde veriaci
ľudia z celého Slovenska nachádzajú svoj druhý domov. A rovnako sa stávajú miestom nových priateľstiev, ktoré neraz prerastú do lásky a túžby uzavrieť
sviatostné manželstvo. Farnosť je ideálnym miestom,
kde človek môže v spoločenstve rovesníkov prehĺbiť
vzťah k Bohu a ľuďom, byť evanjelizovaný a katechizovaný, prijímať osobitné znaky Božej lásky, ktoré
v Katolíckej cirkvi nazývame sviatosťami. Komunikácia, služba a komunita – na týchto troch slovách stojí
farský život. Chceme slúžiť, lebo služba je pre nás dôležitá. Chceme lepšie komunikovať, lebo len tak môžeme odovzdávať posolstvo evanjelia. A prostredníctvom služby a komunikácie chceme vytvárať komunitu, ktorá sprostredkúva svojim členom nadprirodzené dobrá, najmä večný život.
Komunikácia
Celé dejiny Božieho pôsobenia vo svete, tak ako ich
opisuje Biblia, nám hovoria, že komunikácia nikdy
nebola len o informáciách, ale najmä o vzťahoch. Keď
sa Boh zjavil praotcovi Abrahámovi a dal mu dve prisľúbenia, ktorým Abrahám uveril, tak ho vlastne presvedčil svojim prístupom a svojou láskou, že je pravým Bohom, ktorého hodno nasledovať. A Abrahám
tomu uveril. Od tých čias Boh dával neustále poznať
seba samého, odovzdával sa človeku tak, ako sa môže
odovzdať osoba osobe. Keď prišiel na tento svet Ježiš,
o ktorom my kresťania, veríme, že je Božím Synom,
zjavil nám v plnosti, kto je vlastne Boh.
Keď sa teda v dejinách zjavil Boh človeku, tak to
spravil preto, aby ho priviedol do plného spoločenstva s ním a tak mu odhalil pravý zmysel jeho života. Uvedomujeme si, aké je to pre nás dôležité, lebo
napriek našim schopnostiam a talentom sme smrteľní a nie sme pánmi našich životov. Od Ježišovho príchodu jeho nasledovníci zhromaždení v Cirkvi vždy
chápali, že komunikácia nie je len o informácii, ale
Nové Horizonty
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najmä o vzťahu, ktorý prináša nadprirodzené dobrá.
Súčasný pápež Benedikt XVI. vo svojej knihe Ježiš
Nazaretský v závere prvej časti si kladie otázku, čo
nám Ježiš vlastne priniesol. A odpovedá veľmi jednoducho, ale zároveň hlboko pravdivo. Ježiš nám priniesol Boha. I my, keď v Cirkvi komunikujeme medzi sebou, máme ambíciu a vynakladáme úsilie, aby
sme sebe i všetkým ľuďom dobrej vôle sprostredkovali to isté.
Služba
A Cirkev to vždy aj tak robila. Toto úsilie komunikovať sa už stáročia prejavovalo prostredníctvom
výnimočnej služby. Tou službou, nebola len charita,
starostlivosť o chorých či chudobných alebo vzdelávanie. Cirkev jedinečným spôsobom pomáhala spoločnosti vybudovať a udržiavať základnú informačnú a komunikačnú infraštruktúru. Prejavovalo sa to
najmä v dvoch oblastiach. Z dejín vieme, že až do 19.
storočia bola Cirkev jedinou inštitúciou, ktorá disponovala evidenciou obyvateľstva prostredníctvom
krstnej, sobášnej a pohrebnej matriky. A tak to robíme dodnes. Pohľad do archívov ukazuje, s akou dôslednosťou a presnosťou sa tieto práce vykonávali.
Cirkevné matriky sú i dnes jedinečným zdrojom informácii o našej vlastnej minulosti. Tou druhou oblasťou bolo ukladanie a overovanie významných listín a dokumentov. Môžeme povedať, že Katolícka cirkev už v rannom stredoveku na území Slovenska disponovala bodmi, ktoré môžeme nazvať kontaktnými
miestami. Išlo o sídla biskupstiev alebo prepošstiev.
Prepošstvá boli cirkevnými administratívnymi celkami, ktoré sa zriaďovali v diecézach s veľkou rozlohou a disponovali rozsiahlymi právomocami pri riadení Cirkvi. V stredovekom Uhorsku boli tieto hodnoverné miesta (lat. loca credibilia) verejné právnické inštitúcie. Ich vznik sa datuje do 11. storočia, ale
formálne boli ustanovené Zlatou bulou Ondreja II.
z roku 1231. Vlastnili jedinečnú pečať a na základe
príkazu cirkevnej alebo svetskej vrchnosti, na požiadanie stránok vykonávali splnomocnenie alebo
inú úradnú činnosť platnú v oblasti civilného práva.
Po roku 1351 na základe rozhodnutia kráľa Ľudovíta
I. Veľkého z Anjou boli na dnešnom území Slovenska hodnovernými miestami len tri inštitúcie: Bratislavská kapitula s pôsobnosťou pre územie súčasného západného Slovenska a severozápadného Maďarska, Nitrianska kapitula s pôsobnosťou pre časť západného Slovenska a stredné Slovensko a Spišská kapitula pre severné a východné Slovensko. Neskôr sa hodnovernými miestami stali aj niektoré rehoľné domy,
tzv. konventy. K povinnostiam hodnoverných miest
patrila starostlivosť o im zverené písomnosti, vyhotovovanie a vydávanie overených odpisov dokumentov. Kapituly vykonávali prácu hodnoverných miest
až do prijatia zákona o kráľovských verejných notárstvach v roku 1874, ktorý spôsobil ich zánik. Ich archívy obsahujú veľmi cenný písomný materiál k dejinám Slovenska. Treba zdôrazniť, že hodnoverné mies-

202

N ové H orizonty

ta boli zvláštnosťou stredovekého Uhorska a nemali
obdobu v žiadnom inom európskom štáte.
Komunita
Služba, ktorá má slúžiť našim veriacim, nie je samoúčelná, ale je súčasťou komunikácie, ktorá napomáha
vytvoriť komunitu. I keď využívame moderné technológie, začínajúcim projektom Ecclesia nesledujeme
len zrýchlenie komunikácie a primárne ho nerobíme
ani kvôli zlepšeniu obehu dokumentov.
Našou hlavnou motiváciou je spraviť všetko, aby
sme našim veriacim sprostredkovali nadprirodzené
dobrá, ktorým je Boh sám. Nejde nám o krstný list,
ale o krst, ktorý je z pohľadu kresťana nevyhnutnou
podmienkou k spáse a bez ktorého nie je možné prijať žiadne ďalšie sviatosti. Nejde nám o samotný doklad o sobáši, ale o sviatosť manželstva, ktorá je základom stabilnej rodiny a Božím prostriedkom k naplneniu života.
Na záver
Keď predstavujem projekt Ecclesia, prichádzam
s výbornou správou, ktorá hovorí, že sme v rámci pilotného projektu medzi dvoma najväčšími biskupstvami – Bratislavskou a Košickou arcidiecézou naštartovali proces, vďaka ktorému spojíme východ
so západom. Realizáciou tohto projektu dosiahneme dva dôležité ciele: umožníme členom Katolíckej
cirkvi komfortnejší prístup k vybraným dokumentom, ktoré umožňujú rozvíjanie duchovného i spoločenského života v tomto spoločenstve a vytvoríme
vnútornú sieť, ktorá nám umožní efektívnejšie medzi sebou navzájom komunikovať. Našou víziou pri
využívaní elektronických služieb je postupne vytvoriť takú infraštruktúru pre elektronickú komunikáciu v Katolíckej cirkvi, aby sa jej súčasťou v blízkom
čase stali všetky diecézy a mohli sme veriacim zjednodušiť prístup k vybraným dokumentom.
Projekt Ecclesia chápeme ako veľkú príležitosť
k sprostredkovaniu mnohých duchovných dobier.
Preto sme do neho vstúpili a z týchto dôvodov ho už
v pilotnom projekte realizujeme s nádejou, že v krátkom čase sa k trom diecézam pripoja aj všetky ostatné. Už dvetisíc rokov ohlasujeme radostnú zvesť o veľkom diele, ktoré Boh spravil pre človeka, aby mu pomohol prekonať dve, z ľudského pohľadu, neprekonateľné prekážky: hriech a smrť. V tomto zmysle je Cirkev tradičnou inštitúciou a takou aj zostane. Ale rovnako je moderná, lebo je vždy pripravená využiť moderné prostriedky, ktoré napomáhajú pri sprostredkovaní duchovných dobier. Katolícka cirkev zostáva
tradične modernou inštitúciou.
Anton Ziolkovský
(Odznelo na konferencii ITAPA
dňa 24. 10. 2012 v Bratislave)

recenzie

J ozef T rstenský :
O činnosti Cirkvi v dnešnom svete
Ružomberok : Verbum 2011, 148 strán, ISBN 978-80-8084-726-5.

„Na ostrove Reichenau vznikol rukopis evanjeliára
so vzácnymi ilustráciami, datovaný do 11. storočia.
Medzi mnohými ilustráciami sa nachádza aj iluminácia uzdravenia malomocného. Iluminátor zobrazil
postavy neobyčajne dynamicky: Ježiš schádza zhora,
za ním sú dvaja muži, ktorí sa pozerajú do svojich dlaní, na konci zástupu sú ľudia, ktorí sa svojím oblečením odlišujú od biblických postáv. Pred nich v sklonenej polohe predstupuje malomocný.“
Týmito slovami v úvode začína autor Jozef Trstenský svoju publikáciu O činnosti Cirkvi v dnešnom svete.
Prečo rozbor tejto iluminácie, ktorá sa zároveň stala aj obrazom na obálke knihy, je pre autora to, čím
začína svoje dielo? Aký to má súvis s pastorálnou teológiou? Sám Trstenský si v úvode kladie základnú
otázku pastorálnej teológie: Čo je vzorom činnosti pre
Cirkev dnes? Odpoveď je jednoduchá. Tým vzorom je
konanie Ježiša. A práve činnosť Ježiša, jeho pôsobenie na malomocného, je hlavnou témou iluminácie.
Ak sa ale pozrieme pozornejšie na obraz, vysvetľuje
autor, všimneme si, že činnosť Ježiša nie je jedinou
témou. Dôležité je aj to, čo robí skupina ľudí idúca za
Ježišom, nezávisle na tom, v akom je oblečení. Všetci
totiž pozerajú na svoje ruky, akoby sa pýtali, čo majú
s nimi robiť. Je to obraz kresťana každej doby. Byť
kresťanom, byť Cirkvou, to je predsa ísť za Ježišom,
a pritom pozerať na jeho ruky, konať tak, ako Kristus.
Jozef Trstenský prednáša na Katolíckej univerzite
v Ružomberku, kde pôsobí na Katedre religionistiky
a náboženskej výchovy Filozofickej fakulty ako docent. Na univerzite v Ľubline získal roku 1997 licenciát z katolíckej teológie a o štyri roky neskôr doktorát. V roku 2005 sa habilitoval na Katolíckej univerzite v Ružomberku.
Publikácia Jozefa Trstenského analyzuje činnosť
Cirkvi z hľadiska pastorálnej teológie. Veľmi hutným
štýlom autor približuje perspektívy pastorálnej teológie v siedmych častiach. V prvej časti skúma podstatu pastorálnej teológie. Hovorí, že pastorálna teológia chce byť priestorom komunikácie medzi teológiou a cirkevnou praxou. Pri definovaní pastorálnej teológie však autor naráža na jeden problém, ktorý sa objavil pri používaní názvu. Pastorálna teológia alebo praktická teológia? Ktorý názov je správny? Odpoveď má zásadný význam pre správne pochopenie tejto disciplíny. Po historickom prehľade vzniku tohto problému, autor prichádza k záveru, že nejednotnosť v používaní názvu pretrváva, hoci oficiálne dokumenty používajú len jedno označenie: pastorálna teológia.
V druhej kapitole je poukázané na miesto pastorálnej teológie v systéme vied. Žiadna veda nemôže považovať svoj postup a metódy za jediný spôsob hľada-

nia pravdy. Preto každá vedecká disciplína musí byť
otvorená na výsledky výskumu iných vied. Trstenský uvádza, že pastorálna teológia realizuje vedecký
výskum na základe výsledkov teologického výskumu
ako aj na základe empirických vied. Ak by sa zbavila
jedného, či druhého prvku, viedlo by to k ochudobneniu či odtrhnutiu pastorálnej teológie od života.
Špeciálne sa zaoberá jej vzťahom k psychológii a sociológii náboženstva.
Dnešný stav pastorálnej teológie, ako autor spomína na začiatku tretej kapitoly, je v úzkom vzťahu s jej
historickým rozvojom, ktoré je možné rozlíšiť na dve
základné obdobia. Prvé obdobie je časom pred osamostatnením pastorálnej teológie. Autor v zaujímavom prehľade vyzdvihuje podstatu pastorácie v jednotlivých obdobiach od apoštolských čias, cez kresťanský starovek, stredovek až po tridentskú pastoráciu. Zlomovým je rok 1777 kedy sa pastorálna teológia osamostatnila. Toto obdobie je charakterizované
rozmanitosťou jej koncepcií. Okrem iných autor uvádza projekt F. S. von Rautenstraucha, ktorý kládol
dôraz na vonkajšiu činnosť kňaza a jeho prispôsobenie sa štátnej moci. Keďže pastorálna teológia musí
postupovať v súlade so zásadami a pravdami Zjavenia, vznikla biblicko-teologická koncepcia. V 19. storočí sa podstata pastorálnej teológie sústredila okolo pojmu pastier, čo spôsobilo, že za najdôležitejšie sa
považovalo pastoračné svedectvo kňaza. V pokoncilovej dobe veľký vplyv na rozvoj pastorálnej teológie
mali zmeny v samotnej Cirkvi. Špecifikum pastorálnej teológie spočíva v teologickej analýze ekleziálnej
situácie. Veľmi zaujímavou koncepciou, ktorú autor
uvádza, je koncepcia F. Klostermanna. On ako prvý
použil koncept spoločenstva ako východiskový bod
pastorálnej teológie. Trstenský sa po charakterizovaní mnohých pokoncilových koncepcií dostáva k súčasným, ktoré sú reprezentované dvoma významnými teológmi S. Lanzom a P. M. Zulehnerom.
V štvrtej kapitole sa autor zaoberá metódou pastorálnej teológie, kde opisuje, že počas historického vývoja bola jej metóda rôznym spôsobom chápaná a používaná. Autor uzatvára, že metóda pastorálnej teológie je problémom. Treba ešte veľa času, kým dôjde
k prijatiu vo všeobecnosti uznávaných postupov výskumu ako všeobecne akceptovateľných v pastorálnej teológii. Aktuálny stav metódy pastorálnej teológie za skladá z troch etáp, a to kriteriologickej, sociologickej a strategickej.
Piatou kapitolou sa autor dostáva k jadru veci a analyzuje podstatu a poslanie Cirkvi, vychádzajúc z koncilového pohľadu. Štruktúra Cirkvi je pluralistická.
Jediná Cirkev sa realizuje v mnohosti drobných spoločenstvách a miestnych cirkvách. Trstenský vysvetN ové H orizonty
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ľuje všeobecne platnú zásadu, že Cirkev je súčasne
inštitúcia i spoločenstvo. Veľmi zaujímavo je opísaná činnosť Cirkvi ad intra, čo je pastorácia a ad extra,
čo sú misie. Autor sa tak dotýka dvoch pojmov: nová
evanjelizácia a reevanjelizácia.
Druhá časť kapitoly je venovaná často diskutovanému problému v pastorálnej teológii, a to stanovením tzv. základných funkcií Cirkvi. Problémom nie
je len ich počet, ale aj definovanie ich podstaty a rozsahu úloh. Po predstavení mnohých riešení, autor napokon urobí konklúziu názorov a za základné funkcie Cirkvi považuje triádu: martýria (ohlasovanie), liturgia a diakonia, ktorých cieľom je budovanie spoločenstva, teda koinonia. V závere poukáže na ich vzájomné vzťahy na základe niekoľkých modelov ich realizácie v praxi Cirkvi.
Predmetom záujmu pastorálnej teológie je činnosť Cirkvi v aktuálnej spoločenskej situácii. Tomuto problému sa autor venuje v predposlednej šiestej kapitole, kde skúma činnosť Cirkvi v jej základných prostrediach. Podľa koncilu, Boží ľud žije predovšetkým v spoločenstvách diecéznych a farských.
Autor uvádza, že pred koncilom nebolo teológie
miestnej cirkvi vo vlastnom slova zmysle. Všeobecná Cirkev predstavuje skutočnosť, ktorá sa sprítomňuje v celom svete a v každom čase cez miestne cirkvi
a v miestnych cirkvách. Osobitnou formou sprítomnenia Cirkvi sú hnutia, združenia, náboženské skupiny a spoločenstvá. Trstenský veľmi jednoducho
a jasne opisuje rozdiel medzi nimi a ich charakteristické vlastnosti. Venuje sa tiež rodine, kde bližšie analyzuje jej tri základné úlohy: prorockú, kňazskú a pastiersku.
Významnú úlohu v pastorácii v súčasnosti majú média. Autor uvádza niekoľko možností využitia masmediálnych prostriedkov, od preevanjelizácie, cez for-

máciu a rozvoj osoby kresťana až po vytváranie spoločenstva. Cirkev žije vo svete a chce slúžiť ľuďom aj
pri vyváraní sveta čoraz ľudskejšieho. Vstupuje tak do
dialógu so svetom, v ktorom neodmysliteľné miesto
majú naši rozdelení bratia či členovia iných náboženstiev. Autor jasne upozorňuje aj na nebezpečenstvá,
ktorým sa Cirkev pri komunikácii musí vyvarovať.
V záverečnej siedmej časti sa autor zaoberá pojmom
znamenia času a jeho vzťahu k pastorálnej teológii. Ponajprv robí historický prierez chápania tohto pojmu,
čiže ako ho chápe Sv. Písmo, teológia a v neposlednom rade Koncil spolu s jeho pápežmi. Rozpoznanie znamenia čias je dôležitou úlohou v živote a činnosti Cirkvi, kde ide o proces rozlíšenia hlasu Boha
uprostred javov a udalostí sveta. Autor uvádza šesť
kritérií, na základe ktorých sa majú udalosti skúmať
ako znamenia Božej prítomnosti. Nie je však možné
určiť presný návod rozoznávania znamení času a vnímať v nich pôsobenie Boha. Rozvoj teológie znamení
času je pre pastoračnú teológiu a celú Cirkev dôležitou
úlohou, lebo sa dotýka naplnenia jej poslania vo svete.
Dielo z pera Jozefa Trstenského chce poukázať na
aktuálnosť pastorálnej teológie. V dobe veľkých spoločenských zmien, ktoré sa dotýkajú aj Cirkvi a jej
činnosti, práve táto publikácia pomáha hlbšie sa zamyslieť nad tým, ako Cirkev môže osloviť ľudí dneška. Jasným a logickým spôsobom, vychádzajúc z histórie a ponúknutím viacerých pohľadov, autor rieši
problémy dialógu Cirkvi tak vo voči sebe samej, ako aj
voči svetu. Kniha je výbornou pomôckou pre kňazov,
ako aj laikov, ktorí sa snažia cítiť s Cirkvou a zachytiť ducha Koncilu, ktorý jasne hovorí, aby sme otvorili „dvere“ srdca a vyšli smerom k ľuďom, a tak ako
Ježiš Kristus, hľadali tých, ktorí sa stratili.
Lukáš Fejerčák

P eter S lepčan – R óbert L etz :
Krížom k svetlu: Život a dielo biskupa Michala Buzalku
Trnava : Dobrá kniha, 2011, 473 strán.

15. januára 2011 uplynulo už šesťdesiat rokov od tzv.
procesu proti vlastizradným biskupom Vojtaššákovi, Buzalkovi a Gojdičovi, ktorý bol ťažiskovým bodom komunistickej proticirkevnej propagandy. Tá už
v roku 1951 za účelom verejného skompromitovania
cirkevnej hierarchie vydala v slovenčine až 30. 000
kusov priebehu falošne vykonštruovaného súdneho
procesu. Dôležitosť tohto procesu pre komunistický
režim v Československu dosvedčuje aj fakt, že falošné svedectvá a rozsudky z procesu vyšli aj v poľskom,
anglickom a francúzskom jazyku. Odvtedy sa začalo
cieľavedomé ideologické prekrúcanie historickej pamäti na tieto tri piliere Katolíckej cirkvi na Slovensku XX. storočia s cieľom dosiahnuť ich izoláciu od
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veriacich, odsúdiť ich ako vojnových zločincov, špiónov imperializmu a jeho „spojenca“ Vatikánu, vlastizradcov do večného zabudnutia. Slovenskí katolíci aj napriek intenzívnej a rafinovanej komunistickej
kampani, úmyselnému vymazávaniu historickej pamäti a prekrúcaniu historických udalostí na svojich
mučeníkov za jednotu Cirkvi s pápežom nezabudli a ich životný príklad nepodrobiteľnej vnútornej
slobody a vytrvalosti v utrpení dodával slovenským
katolíkom vnútornú silu počas rokov komunistickej
totality prekonať obdobie silného prenasledovania
Cirkvi, akého nebolo obdoby v dejinách slovenského katolicizmu vôbec. Hoci v roku 1990 Krajský súd
v Košiciach všetkých troch plne rehabilitoval, pred-
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sa však potreba kritického a dôkladného historického spracovania týchto osobností sa ukazuje ako potrebná. Generácia, ktorá tieto osobnosti osobne poznala už odchádza a mladej generácii chýbajú potrebné argumenty pre zaujatie osobného stanoviska k falošným obvineniam, ktoré ani po roku 1990 napriek
súdnemu rozhodnutiu zo slovenskej postkomunistickej spoločnosti nevymizli a potreba zachovania neprekrútenej historickej pamäti na tieto mimoriadne
významné osobnosti slovenského katolicizmu nalieha. V snahe rehabilitovať aspoň jedného z trojice odsúdených v zmanipulovanom procese s tromi slovenskými biskupmi nechýbajú iniciatívy oddeliť jedného
z trojice odsúdených biskupov v snahe dokázať jeho
nevinnosť. Proces však treba brať komplexne ako útok
na cirkevnú hierarchiu vôbec, v ktorej sa všetci traja ukazujú ako obete komunistického režimu, v ktorom si aj napriek obrovskému fyzickému a psychickému nátlaku zachovali vlastnú tvár a vernosť Svätej
stolici, čím ukázali správny smer pre komunistickou
propagandou z časti zmätených katolíkov. Miestami
sa totiž objavujú sporadicky správy, z ktorých vychádza akoby jediná obeť komunistického režimu najúspešnejšie rehabilitovaný biskup, dnes už blahoslavený Pavol Gojdič, ktorého v septembri roku 2003 vyhlásil za blahoslaveného pápež Ján Pavol II. U biskupov Jána Vojtaššáka a Michala Buzalku tento proces
rehabilitácie, aj napriek ich nespravodlivému procesu a odsúdeniu, prebieha omnoho dlhšie a zložitejšie.
Monografia o biskupovi Pavolovi Petrovi Gojdičovi vyšla už v roku 1999 od autora Mariána Potáša
pod názvom Dar lásky. Monografia o biskupovi Jánovi Vojtaššákovi vyšla síce už v roku 1977 v slovenskom katolíckom exile pod názvom Biskup Ján Vojtaššák : mučeník Cirkvi a národa od autora Viktora Trstenského a v roku 1990 na Slovensku pod názvom
Sila viery, sila pravdy, ako aj mnoho štúdií a publikácií, vedecká monografia sa v tento rok len pripravuje do tlače. O biskupovi Michalovi Buzalkovi vyšlo
taktiež zopár štúdií, ale až teraz vyšla z pera postulátora kauzy blahorečenia Božieho sluhu biskupa Michala Buzalku Petra Slepčana a známeho slovenského historika Róberta Letza skutočne solídna monografia o jeho živote a diele. Táto monografia, zhrňujúca doterajšiu prácu historikov a teológov vyšla pri
príležitosti 50. výročia smrti Michala Buzalku a pri
60. výročí spomínaného zmanipulovaného súdneho
procesu s tzv. vlastizradnými biskupmi. Hneď v úvode knihy autori ponúkajú prehľad publikovaných prác
a štúdií zo života Michala Buzalku, čím ponúkajú čitateľovi základné informácie a možnosti na zorientovanie sa vo výsledkoch historického výskumu v tejto
oblasti. Keďže nie je z úvodu knihy známe, komu ide
o predstavenie osobnosti Buzalku, z pohľadu Katolíckej cirkvi v prehľade literatúry chýbajú niektoré klasické diela venujúce sa tejto problematike, z ktorých
je potrebné spomenúť komunistickou mocou propagované dielo Pavla Vranovského Zradcovia vlastného
ľudu a svojich veriacich z roku 1951, alebo aj dielo člena Pápežskej rady pre históriu Waltera Brandmülle-

ra Holocaust in der Slowakei und die Katholische Kirche z roku 2003. Rovnako vhodné by bolo uviesť prehľad najdôležitejších článkov v novinách a periodikách po roku 1990, ktoré vyjadrujú postoj k biskupovi Buzalkovi.
Monografia je rozdelená na desať kapitol, ktoré
zväčša chronologicky zachytávajú životnú cestu Božieho sluhu Michala Buzalku. Z metodologického
a odborného hľadiska tejto knihe nemožno nič vyčítať. Dielo je rozdelené do kapitol, ktoré sú rozsahovo vyvážené. Publikácii chýba prehľad publikačnej činnosti Michala Buzalku. Treba oceniť použitie
veľkého množstva archívnych prameňov z rôznych
archívov, z ktorých časť už bola uverejnená v kritickej podobe v publikácii Róberta Letza V hodine veľkej skúšky v roku 2007. Pri citovaní archívov Svätej
stolice sa nesprávne uvádza Archív Affari Ecclesiastici Straordinarii iba ako fond Tajného vatikánskeho archívu aj napriek tomu, že ide o samostatný archív. Nesprávne je aj citovanie vatikánskych archívov
a uvádzanie fondov, ktorým by sa autori v budúcnosti v budúcnosti vyhnúť konzultáciou s tými slovenskými historikmi, ktorí tieto archívy dobre poznajú. Vhodným oživením publikácie je bohatá obrazová príloha. Kniha pre svoju štruktúru a menný register je veľmi prehľadná a odborná. Napriek istým
nedostatkom je publikácia Petra Slepčana a Róberta
Letza vhodným a odborným exemplárom pre ďalšie
podobné spracovania života slovenských biskupov.
Práca prináša nové poznatky zo života tohto biskupa
a odvážne vstupuje do tém, ktoré nie sú ešte uzavreté
a vyčerpané, predsa ponúka komplexnejší pohľad na
túto vzácnu osobnosť slovenského katolicizmu XX.
storočia a ponúka solídny materiál na rehabilitáciu
nielen Božieho sluhu Michala Buzalku, ale aj Jána
Vojtaššáka a blahoslaveného Pavla Gojdiča. Smieme
dúfať, že táto publikácia prispeje k blahorečeniu spomínaných dvoch biskupov.
Ľuboslav Hromják
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A nton T yrol :
Od Písma k životu
Bratislava : Karmelitánske nakladateľstvo 2012, 85 strán, ISBN 978-80-8135-012-2.

Karmelitánske nakladateľstvo ako 3. zväzok svojej
edície „Autor – téma“, ktorá je zameraná na spiritualitu, prináša na knižne pulty publikáciu Od Písma
k životu. Jej ambíciou je priblížiť vybrané biblické texty a niektoré tajomstvá kresťanskej viery vzhľadom
na životné skúsenosti čitateľa. Rozsahom ide o útlu
knižku, avšak taký je aj zámer vydavateľstva, ktoré
v podobnom rozsahu vydalo v tejto edícii diela od
Vojtěcha Kodeta a Márie Svatošovej.
Anton Tyrol je profesorom na Teologickej fakulte Katolíckej univerzity, kde vyučuje biblické predmety Starého zákona a biblickú hebrejčinu. V rokoch 1999-2011 stál na čele Katolíckeho biblického
diela a zaslúžil sa o šírenie biblického apoštolátu vo
forme rôznych projektov (kurzy pre lektorov, prednášky vo farnostiach, vydávanie biblických publikácií, prezentácie Svätej zeme atď.). V súčasnosti je generálnym vikárom Spišskej diecézy. Najnovšia publikácia je výsledkom jeho osobného, odborného i duchovného vnímania Boha, seba i spoločnosti, s ktorým sa približuje k čitateľom.
Knižka obsahuje 40 krátkych zamyslení. Autor
v nich prechádza jednotlivé obdobia liturgického
roka, vysvetľuje niektoré cirkevné sviatky alebo biblické udalosti, pričom východiskovým bodom je vždy
biblický text a cieľom je osloviť človeka v jeho kon-
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krétnej životnej situácii, aby sa pod vplyvom Božieho slova rozhodol podľa neho konať. Anton Tyrol pôvodne zamýšľal dať svojej publikácii názov „Od života k Písmu, od Písma k životu“. Len z praktických
dôvodov sa rozhodol pre kratší názov. Inšpiráciou
mu bol vianočný príbeh mudrcov od východu v Mt
2,1-12. Mudrci nielen geograficky ale predovšetkým
bytostne putovali k tajomstvám Božieho Syna, aby sa
potom „inou cestou“ tzn. aj vnútorne zmenení vrátili domov. Duchovný život veriaceho človeka predpokladá, že prichádza k Božiemu slovu taký, aký je, aby
sa pod vplyvom stretnutia formoval a zmenený touto novou skúsenosťou s Bohom sa opäť vrátil do každodenného života. Kresťanstvo chápe každého človeka ako „homo – viator“, tzn. pútnika, ktorý kráča po
ceste životom s nádejou, že na nej sa stretne s Pánom.
Knižka Antona Tyrola pozýva človeka vnímať
vlastnú existenciu v prepojení s liturgickým obdobím a cirkevnými sviatkami, počas ktorých sa nám
Boh prihovára biblickými čítaniami, aby sme ich potom aplikovali na vlastný život. Krátke zamyslenia sú
vhodným duchovným programom vždy na začiatku
nového týždňa, ku ktorým sa v priebehu týždňa môžeme znova vrátiť a podľa Božieho slova korigovať
a usmerňovať naše správanie.
František Trstenský
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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 posiela na tento účet:
4390017104/3100.
Prosíme Vás taktiež, aby ste nás o svojom dare upozornili aj
prostredníctvom emailu, aby sme sa Vám mohli poďakovať.

Pokyny pre prispievateľov:
Štruktúra štúdie
Kvôli jednotnému charakteru časopisu je nevyhnutné rešpektovať nasledujúce pokyny. Štúdia musí začínať odstavcom s nadpisom Náčrt problému, v ktorom autor predstaví problematiku a najmä zreteľné vysvetlí, čomu sa v štúdii bude venovať a prečo je téma
zaujímavá. Nasleduje samotné jadro štúdie, ktorú je kvôli prehľadnosti potrebné členiť podnadpismi na menšie celky. Podnadpisy netreba číslovať. Stačí zvýrazniť tučným typom písma. Štúdiu je potrebné ukončiť záverečným odstavcom s nadpisom Záver, v ktorom
autor načrtne možné riešenia. Štúdia musí obsahovať poznámky
pod čiarou a bibliografiu za textom štúdie.
Pri písaní štúdie je potrebné brať do úvahy, že cieľovou skupinou
je katolícka inteligencia a čítajú ho najmä laici. Tomu je potrebné prispôsobiť vyjadrovacie prostriedky, rozsah štúdie a náročnosť
štylizácie. Poznámky pod čiarou je potrebné využiť na vysvetlenie
pojmov, ktoré nemusia byť jasné (napr. krátka charakteristika
osobnosti z danej oblasti, ktorá neodborníkovi nemusí byť známa).
Vzor celkovej štruktúry štúdie:
a) Názov štúdie v slovenčine
b) Názov štúdie v angličtine
c) Abstrakt v angličtine
d) Náčrt problému
e) Samotné jadro štúdie členené podnadpismi na menšie časti
f) Záver
g) Bibliografia
h) Meno a priezvisko autora, adresa pracoviska, e-mail
i) Profesný životopis
Formálna úprava textu:
Vzhľad stránky – okraje: horný 2,5 cm, dolný 2,5 cm, ľavý 2,5
cm, pravý 2,5 cm
Typ písma: Times New Roman
Veľkosť písma: 12
Riadkovanie: jednoduché
Rozsah: 4 – 8 strán
Všetky štúdie sú recenzované.

