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Ako vyliečiť frustráciu
Len nedávno bol publikovaný
prieskum verejnej mienky agentúry
FOCUS, podľa ktorého majú vo vekovej kategórii 18 – 39 rokov najväčšiu
podporu kotlebovci a Sulíkovi liberáli, vyše dvadsať percent. Štvrťstoročie
po novembrovej revolúcii už nemáme v slovenskom parlamente kresťanských demokratov. SDKU-DS de facto neexistuje, Sieť detto, KDH sa pokúša o reštart, ale k oživeniu má nateraz ďaleko. Preferencie Smeru – SD
klesajú a SNS je na vzostupe. Táto situácia nie je radostná, lebo ukazuje
nárast protestných subjektov na politickej scéne a vzostup radikálnej pravice. Napriek tomu aj v tomto vývoji možno nájsť určité charakteristiky,
ktoré samé o sebe dávajú nádej do budúcnosti.
Keď Svätý Otec František na začiatku svojho pontifikátu hovoril o nevyhnutnosti venovať viac pozornosť
chudobným, vzbudil síce pozornosť,
ale mnohí to považovali za povinnú jazdu akéhokoľvek pápeža, ktorý
by sa dostal na čelo Katolíckej cirkvi
z Latinskej Ameriky. Dnes sa zdá, že
jeho hlas bol naozaj prorocký. Čo on
tušil už vtedy, nám dochádza až teraz.
Parlamentné voľby na Slovensku nie
sú z globálneho hľadiska príliš dôležité, zato brexit a voľba Donalda Trumpa za amerického prezidenta rozhodne
áno. Keď uvažujeme nad týmito udalosťami, majú niečo spoločné: silnejúci pocit stále väčšej časti obyvateľstva,
že súčasný spoločenský systém s nimi
jednoducho neráta a necháva ich napospas osudu. Namiesto toho sa rieši
rodová rovnosť a podobné záležitosti.
Je málo pravdepodobné, že by niekedy
bola situácia lepšia. Vládnuce vrstvy
však zabudli na jednu podstatnú kultúrnu zmenu, ktorá sa v posledných
rokoch odohrala a nie je možné ju vrátiť späť. Globalizácia, nástup internetu a sociálnych sietí spôsobil, že sa tá
frustrovaná väčšina prostredníctvom
týchto nástrojov dokáže spájať a organizovať. Len pre zaujímavosť, kotle-

bovci a sulíkovci majú najaktívnejších
užívateľov internetu.
Pápež František mal pravdu, keď
hovoril o nevyhnutnosti venovať sa
viac chudobným. Aby sme sa presvedčili o reálnosti tohto problému, nemusíme cestovať do upadajúcich priemyselných regiónov v Pensylvánii. Stačí si dobre všimnúť dianie na Slovensku. Najmenej polovica krajiny sa dlhodobo systematicky vyľudňuje. Zostávajú len dôchodcovia, sociálne slabé skupiny a Rómovia. Rodičia cestujú za prácou do väčších miest, neraz
aj do zahraničia, čo má dopad na súdržnosť rodín. Bežný obraz mnohých
dedín vyzerá asi tak, že na jednej strane je stále menšia skupina dôchodcov
a na strane druhej stále väčšia a mladšia populácia Rómov, ktorí však nie sú
integrovaní, žijú najmä zo sociálnych
dávok a vo väčšine prípadov nie sú pripravení viesť komunitu, kde sa stávajú väčšinou. Tento problém systematicky nikto nerieši. Viac policajtov situáciu nezachráni. Takéto regióny potrebujú program, ktorý dá ľuďom prácu, aby neodchádzali a zabezpečí reálnu inklúziu Rómov do majoritnej spoločnosti. V opačnom prípade nás rýchlo čaká nielen vyľudnenie, ale priam
úpadok celých oblastí.

cia ako hodnotový prúd, ktorý vychádza z princípov solidarity, subsidiarity, rovnováhy medzi dobrom jednotlivca a spoločným dobrom. V súčasnom parlamente je mnoho poslancov,
ktorí sú aktívnymi kresťanmi. Nateraz
však nemajú spoločnú platformu, ktorá by bola odrazovým mostíkom pre
ďalšie riešenia. Sú to práve oni, ktorí by v spolupráci s katolíckou inteligenciou mali definovať víziu spravovania spoločnosti na Slovensku. Pre
kresťanov je aktuálna situácia veľkou výzvou: ponúknuť dlhodobé riešenia problémov. Liekom na frustráciu
je prejaviť skutočný záujem o občana
a pomôcť mu žiť lepšie. Nájdu sa medzi kresťanmi vodcovia, ktorí to pochopia?

Súčasná situácia naznačuje, že
dnešná politika z pohľadu dopytu voličov by mala stáť na štyroch pilieroch: reálne riešiť sociálne problémy
v regiónoch, osobitne rómsku otázku; konečne zabezpečiť spravodlivosť
a potlačiť korupciu; posilniť národnú
identitu, aby sme si aj v EÚ zachovali niektoré dôležité kompetencie a zachovať našu kresťanskú a kultúrnu
identitu, ktorú ohrozujú najmä všelijaké ideologické experimenty.
Jestvuje riziko, že frustrovaní ľudia budú ochotní dať priestor aj extrémnejším riešeniam. Cítime, že medzi liberálmi a socialistami chýba zlatá stredná cesta: kresťanská demokra-
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Slovensko od júla na pol roka vedie Európsku úniu. Naše predsedníctvo poznačilo britské referendum, ktoré rozhodlo, že Veľká Británia toto spoločenstvo opúšťa. Nie však
len preto, chýba diskusia aká bola, je
a hlavne, aká má byť Európska únia
v budúcnosti. Únia sa zmenila za roky svojej existencie len na súbor výhod, dotácií, či množstvo nezmyselných nariadení. Dnešní lídri zabudli
na to, prečo vznikala a čo jej zakladatelia vkladali do vienka. To sa ukázalo

Milan Krajniak

aj pri schvaľovaní „európskej ústavy“,
keď presadenie zmienky o Bohu narazilo na neprekonateľný odpor.
Téme EÚ sa nevenujú ani slovenskí politici. Zdôrazňujú jej výhody
pre Slovensko v podobe dotácií voľného pohybu osôb, či tovaru. Pozornosť
Slovákov ešte upútajú škandály pri
čerpaní eurofondov. Tam to pre väčšinu z nás končí. Nie je to málo na to,
koľko úsilia stálo, aby sme sa do tohto
spoločenstva dostali? Dnes, keď mô-

žeme spolurozhodovať o jeho budúcnosti, mlčíme, ak ide o podstatné veci.
V parlamente som si vybral dvoch
politikov, ktorí sú ochotní zamyslieť
sa aj nad vážnymi témami. V mnohých veciach s nimi nemusíte súhlasiť. Ale majú vlastný názor, s ktorými
môžete polemizovať. Ján Podmanický
a Milan Krajniak.
Radovan Pavlík, novinár

Naša skúsenosť boja o slobodu
je pestrejšia ako na západe
Milan Krajniak je poslancom Národnej rady SR za hnutie Sme rodina. Zároveň je podpredsedom hnutia. Pokrstený bol až takmer ako dospelý, keď mal sedemnásť rokov. Sám sa označil za posledného križiaka.

Slovensko je dnes pod tlakom troch
strán. Nemôže byť však mostom medzi týmito tromi stranami, ale hrádzou. Zo západu sa sem tlačí civilizácia, ktorá nie je tradičná európska. Ja
ju volám eurojakobínska. To sú predstavy o tom, že treba všetky stereotypy z minulosti zničiť a postaviť lepší
svet. Myslia to totiž vážne, že by sme
mali mať v každej kaviarni tri WC. Jeden pre mužov, druhý pre ženy a tretí pre transgender ľudí. To je ale taká hovadina, že nad tým zostáva stáť
rozum. Voči tomu sa musíme brániť,
pretože prídeme o svoju identitu. Keď
aj Slovensko a stredná Európa prídu o svoju identitu, potom to, čo voláme západ, nič nezachráni. Ja by som
veľmi chcel, aby sme západ zachránili, pretože Slovensko je súčasťou západu, ale musí si uchovať vlastnú identitu, pretože inak neprežije ani Slovensko a nepomôže ani západu.
Z juhu sa sem zas tlačí islam, čo je
úplne iná civilizácia, o ktorej netreba
ani rozprávať. Z východu sa sem tla-
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čí pravoslávna civilizácia. Rusko je
veľmoc. Má svoje záujmy. Rusko chce
s nami spolupracovať na slovanskej
linke, ale ich predstava o spolupráci
je úplne iná, ako naša. Ich predstava
vždy bola a je, že by sme sa mala prispôsobiť my im. Rusi nás majú radi,
sú pripravení nás akceptovať, ale naše
predstavy o slobode, ako by mal fungovať štát v ľudských právach sú historicky iné, ako ruské. My sme teda teraz pod tlakom týchto troch strán. Sú
tu tri iné civilizácie. My si musíme povedať, či chceme zachovať našu civilizáciu a tým aj našu slobodu žiť podľa
spôsobu života, na ktorý sme zvyknutí.
Opakujem. Slovensko nemôže hrať úlohu mostu medzi týmito
tromi civilizáciami. Na to sme príliš
malý. Mosty sa navyše vyhadzujú do
vzduchu. Slovensko môže uspieť iba
vtedy, ak bude hrať rolu hrádze, ktorá sa bude snažiť odkloniť a vzdorovať megatrendom, ktoré sa na nás valia. V histórii bolo veľa neodvratných
megatrendov. Za Slovenského štátu si
slovenskí lídri mysleli, že Nemecko

vyhralo viacero vojen, tak rýchlo sa k
nemu treba pridať, lebo inak dopadneme zle. Po niekoľkých rokoch bol megatrend preč. Potom prišiel komunizmus. Znovu si mnoho lídrov povedalo, rýchlo sa pridajme k ruským komunistom, lebo inak bude so Slovenskom
zle. Ale ani komunizmus tu už nie je.
Pre Slovensko nie je ani cesta novodobých osvietenských bruselských eurojakobínov. To už vymiera. Máme šancu len tak, že si udržíme to svoje. Keď
sa budeme snažiť byť sami sebou.
Chrániť si to, čo je pre nás posvätné.
Chýba nám štátna idea,
ktorá by spájala
Slovensko by malo nájsť štátnu ideu.
Treba nájsť to, čo nás spája. Pomenujem to štátnou ideou, alebo poslaním,
ktoré Slovensko môže mať. Poslaním
Slovenska a územia, na ktorom žijeme v histórii vždy bolo a aj dnes je:
byť hrádzou proti barbarom a obrana
slobody. Musíme brániť slobodu indi-
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viduálnu, občiansku, ale aj národnú.
Sem sa tlačili Mongoli, Turci, komunisti, nacisti. Toto územie je teda bod,
kde sa vždy lámali expanzie rôznych
barbarských civilizácií, ktoré sa snažili toto územie zmeniť na svoj obraz.
Nikdy však nevydržali. Nikdy sa im to
dlhodobo nepodarilo. Výnimkou boli
len Maďari, ktorí prijali kresťanstvo.
Akceptovali súhrn hodnôt, ktorý je
viazaný na kresťanstvo.
Pápeža Františka mám rád a rešpektujem ho. Myslím si však, že v jednej
veci sa mýli. Šokovalo ma, keď v rozhovore pre francúzsky časopis povedal, že za snahou vnímať európske korene ako kresťanské, vidí postkolonializmus. František hovoril v časopise
o postupe Európy ako za čias pápeža
Gregora Veľkého, keď sa po konci Západorímskej ríše tlačili do Európy barbari. Tento veľký pápež vtedy donútil
spoločnosť, aby tých barbarov prijala a integrovala. František si myslí, že
by Európa dnes mala urobiť to isté. To
je obrovský omyl. Pápež Gregor nabádal, aby spoločnosť barbarov prijala
a integrovala. Podarilo sa to, pretože
prijali kresťanstvo. Prijali základ. Integrácia bola postavená na prijatí kresťanstva. My dnes prijímame barbarov
do Európy, ale nežiadame ich, aby prijali náš súhrn hodnôt. Tie eurojakobínske hodnoty, euroliberálno –LGBTI-ľavicové hodnoty, nestoja nikomu
za to, aby ich niekto potreboval brániť.
Európa je poznačená
príbehom Svätoplukovych synov
Problém Európy je dnes v tom, že
v nej vládne civilizácia Svätoplukových synov, ktorí keby držali spolu,
dokázali by veľké veci. Dnes však ľudia nemajú pocit, že ich niečo spája.
Pretože ideály eurojakobínov, ako sú
ľavicoví liberáli, LGBTI aktivisti, euronadšenci, neoslovujú skoro nikoho.
Sú založené len na čistom individualizme. Sú založené len na vlastnom ja.
Keď niekto chráni iba svoje vlastné ja,
tak nebude chrániť ja niekoho druhého. Každý má vlastné egoistické záujmy. Lenže taká civilizácia nemôže
prežiť. Veľké integračné snahy v Eu-

Milan Krajniak

rópe už v minulosti boli. Bola to ríša
Karola Veľkého. Pokúšali sa o to Napoleon, Hitler, Stalin. Nikdy to však
nefungovalo. Vždy sa takéto pokusy
rozpadli. Takáto idea si totiž nedokáže získať srdcia ľudí.
Západ je dnes na smiech. Slovensko a stredná Európa hovorili, že migračnej vlne treba zabrániť a že sa jej
dá zabrániť. Všetci nás vysmievali, že
to sa urobiť nedá. Zrazu stredná Európa, V4 s Rakúšanmi a Macedónčanmi zastavili celú balkánsku trasu. Zrazu sa ukázalo, že sa to dá. Vysmievali nás, keď sme hovorili, že treba strážiť hranice. Dnes už aj Rakúšania ktorí sa z toho vysmievali, stavajú ploty na hraniciach. Nie my sme boli na
smiech, ale oni. V tomto je šanca Slovenska. V tejto otázke sa všetky politické sily bez ohľadu na to, či z prava, alebo zľava, až na malé výnimky,
zjednotili. Tento postoj sa snaží chrániť bezpečnosť našich občanov a náš
spôsob života. V tom sme jednotní.
Poliačikovia sú extrémy v slovenskej
politike. Naša výhoda je, že ešte máme
nejaký zdravý pud sebazáchovy. Toto
je realizácia odkazu Jána Pavla II. Slovákom z jeho prvej návštevy. On počas prvej návštevy Slovenska povedal,
že Slovensko má osobitnú úlohu v dejinách Európy tretieho tisícročia. Neviem, či Ján Pavol II. ešte v nejakej
krajine povedal niečo také silné. Prečo
to povedal o malom Slovensku? Prečo
povedal niečo také závažné? Odpoveď
sa skrýva v jeho knižke Pamäť a identita. Západná Európa má skúsenosť
s bojom proti nacizmu, ale nemá skúsenosť so zápasom s islamom, ktorý tu
bol stáročia. Nemá však skúsenosť ani
so zápasom s komunizmom. My sme
to zažili na vlastnej koži. Naša skúsenosť boja za slobodu a čo všetko môže našu slobodu ohroziť je oveľa pestrejšia. Je vo vedomí nášho ľudu. Turčín Poničan: „Jajže, Bože, strach veliký, vpadli Turci na Poniky“. V nás toto povedomie stále je. Francúzi boli
spojenci moslimských Turkov. Švédi,
či Holanďania nikdy s nimi nebojovali. Preto sú teraz prekvapení, že sú iní,
že žijú iným spôsobom života.

Európska únia sa teraz pripravuje
na odchod Veľkej Británie. Ak by reakciou bola snaha o centralizáciu, bude treba tlačiť aj na vystúpenie Slovenska z únie. Zatiaľ sme neprekročili bod, kedy by bolo vystúpenie Slovenska z EÚ nevyhnutné. Ak však príde snaha o centralizáciu, v takom prípade už SR nebude môcť ovplyvniť
takmer nič, pretože nás vo všetkom,
ako malú krajinu prehlasujú. Vtedy
by Slovensko malo úniu opustiť. V životnom záujme Slovenska sú štyri slobody. Voľný pohyb osôb, kapitálu, firiem a služieb po Európe. Ak si Británia dokáže vybojovať uchovanie týchto štyroch slobôd pre vlastných občanov, potom nevidím dôvod, prečo
by sme mali nechať o sebe rozhodovať iných, keď si myslíme, že vieme
o sebe lepšie rozhodovať sami. Ak teda Británia dohodne zachovanie týchto štyroch slobôd, tak ktokoľvek ďalší, ktorí by chcel vystúpiť z únie, pôjde v zásade podľa tých istých podmienok. Nikomu sa nebude chcieť vyjednávať odznova o všetkom. Ak sa však
chce Slovenská republika správať zodpovedne, musí mať pripravené scenáre na fungovanie SR v EÚ, ale aj mimo nej. Aj bez nášho pričinenia sa môže stať, že EÚ sa rozpadne. Preto musíme mať pripravenú stratégiu v EÚ
i mimo únie.
Aká bude Európa?
O sto rokov nebude Európa moslimská, pretože ich populačná krivka bude kulminovať okolo roku 2050. Vtedy budú niektoré nemecké, francúzske, či anglické regióny väčšinou islamské. Ale nebude to tak, že by sa
presadila v niektorom štáte šaría demokratickým spôsobom. Podstatnejší
boj o našu budúcnosť sa odohrá v rovníkovej Afrike. V Nigérii žije 100 miliónov ľudí a z nich 60 percent má menej ako 18 rokov. Oni sa nebudú vedieť
uživiť vo svojej krajine. Takýchto krajín je však veľa. Európa preto nebude moslimská, ale čierna. Ak sa trendy nezmenia. Európa preto bude o sto
rokov veľkým múzeom, kde sa budú
živiť ako sprievodcovia po múzeách
a celý svet sa bude chodiť pozerať do
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Európy rovnako, ako sa dnes chodíme
pozerať do Grécka. Tomuto by som
chcel zabrániť.
V Európe sa tiež budeme musieť vysporiadať s čoraz častejšími teroristickými útokmi. Musíme si povedať,
či sa chceme zmieriť s tým, že nám
tu budú vybuchovať bomby, alebo že
tu budeme mať teroristické útoky na
dennej báze. Šéf francúzskej polície
pred útokmi v Nice povedal, že Fran-

Ján Podmanický

cúzsko je len krôčik od občianskej
vojny. Upozornil, že ľudia môžu začať brať situáciu do vlastných rúk. To
potom bude veľký problém. Slovensko
je v tejto situácii oázou pokoja. Malo
by byť našou základnou povinnosťou, uchovať Slovensko ako priestor,
kde bude za hrádzou kúsok bezpečia,
kde sa dá normálne žiť. Kde môže človek slobodne vyjadrovať svoje názory. Kde sa nemusí báť polemizovať. To
je veľká hodnota, ktorú môžeme Eu-

rópe poskytnúť. Najmä si však musíme uchovať vlastnú identitu, aby sme
vedeli, kto sme. Budeme bezpečným
ostrovom na rozbúrenom mori. Oázou
pokoja uprostred púštnych búrok. To
však nemusí byť len Slovensko, ale celá stredná Európa.
Milan Krajniak je poslanec NR SR
za hnutie Sme rodina

Smrť Európy?
Ján Podmanický je poslancom Národnej rady Slovenskej republiky za stranu Smer – sociálna demokracia.
V parlamente pôsobí od roku 2006. Zároveň je od roku 2003 starostom kysuckej obce Stará Bystrica. Vyštudoval
teológiu na Rímskokatolíckej bohosloveckej fakulte Univerzity Komenského. Zároveň ukončil štúdium na Právnickej fakulte Univerzity Komenského. V politike sa netají svojimi kresťanskými postojmi.
Ak by sme sa preniesli do rokov
po druhej svetovej vojne, tak hlavným
problémom, ktorý riešili noví architekti Európy, bola snaha zabrániť do
budúcnosti tomu, aby na starom kontinente opäť vypukol nový vojnový
konflikt. Predchádzajúce dva svetové konflikty vypukli najmä kvôli sporom Nemecka a Francúzska, preto sa
európski lídri snažili nájsť recept na
to, aby sa tieto dva veľké európske štáty historicky zmierili. Usúdili, že najlepším spôsobom urovnania sporov je
dobrá hospodárska spolupráca, z ktorej bude mať úžitok každý štát, a tak
vznikol prvý koncept budúcej Európskej únie. Menej sa však už vie o tom,
že hlavní protagonisti novovznikajúcich európskych spoločenstiev boli
kresťanskí politici, ktorí koncept spojenej Európy vnímali ako projekt kresťanskej Európy. Jednou z najdôležitejších postáv tohto procesu bol francúzsky minister zahraničia Robert Schuman, praktizujúci katolík, dlhoročný politik kresťanskej demokracie.
Ďalším hlavným aktérom bol nemecký kancelár Konrad Adenauer, opäť
praktizujúci katolík, a treticu kresťanských zakladateľov EÚ dopĺňal taliansky premiér Alcide De Gasperi, zno-
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va úprimne veriaci katolík a kresťanský politik. Európska únia tak do vienka nedostala len ekonomický rozmer,
ale aj kresťanskú dušu svojich zakladateľov.
Po mnohých desiatkach rokov dnes
vidíme, že Európska únia naozaj zabránila vypuknutiu ďalšieho obrovského vojenského konfliktu na svojom území, a rovnako vidíme aj to, že
ekonomická spolupráca priviedla štáty EÚ k blahobytu, aký tu doteraz nebol. Rovnako však vidíme aj to, že EÚ
sa potáca ako nikdy predtým. Odchod
Británie z EÚ a migračná katastrofa
sú len vrcholom ľadovca, varujúceho
pred kolapsom nielen Európskej únie,
ale čo je horšie, aj pred zánikom západnej Európy. Podľa môjho názoru,
za súčasnú situáciu môžu tri príčiny:
1. Európska únia sa z ekonomického projektu zmenila na projekt ekonomicko-ideologický, navyše protikresťanský. Hoci zakladatelia EÚ boli
kresťanskí politici, nikdy nepretláčali
do inštitúcii a politík európskych spoločenstiev nejakú prvoplánovú katolícku dogmatiku. Postupom času, pod
vplyvom ľavicových liberálov, sa však

únia zmenila na nástroj presadzovania extrémnych liberálnych hodnôt
v členských štátoch. Aj na Slovensku
sme svedkami, ako sa európske inštitúcie a európski politici usilujú zničiť
všetko, čo vychádza z našich národných a kresťanských tradícií. Toto posunutie dôrazu z ekonomických otázok na otázky ideové, navyše v rozpore s prirodzeným postojom drvivej
väčšiny ľudí, spôsobuje odcudzenie
miliónov ľudí od EÚ, a tým k jej oslabeniu. Ak sa ľudia prestanú identifikovať s nejakým projektom, ak sa dokonca začnú stavať proti nemu, tak je
to začiatok konca akéhokoľvek dobrého diela. Jedinou cestou je, aby predstavitelia a inštitúcie únie prestali riešiť rozličné uletené témy (ako napríklad to, či majú byť spoločné toalety pre mužov a ženy), ale aby venovali energiu znova ekonomickým, sociálnym a bezpečnostným témam. Tak
môže únia získať späť stratenú dôveru.
2. Európska únia stratila mužský prvok, zoženštela. Každý normálny človek vie, že na výchovu musí byť mama
aj otec. Ak dieťa vychováva len matka
bez otca, vzniká riziko, že dieťa sa bu-

Téma

de ťažšie presadzovať v spoločnosti,
že nebude mať dostatočné sebavedomie, prípadne, že nebude mať cit pre
disciplínu a poriadok. A naopak, ak
dieťa vychováva otec bez matky, hrozí, že dieťa nebude mať empatiu pre
slabšieho, že bude tvrdé, menej citlivé.
Preto nám Boh dal otca aj mamu, aby
sme vyrastali v harmónii, aby sa mužské a ženské vlastnosti v nás dopĺňali.
Ak napríklad v školstve už skoro nenájdeme mužov-učiteľov, tak výsledkom je strata povedomia autority v celej generácii mladých ľudí. Ešte horšie sa narušenie tohto princípu prejavuje v spoločnosti. Pod vplyvom liberalizmu sa v mnohých krajinách presadil názor, že musia existovať kvóty na
zastúpenie žien v rozličných inštitúciách. Na mnohé dôležité pozície sa tak
nedostávajú tí najlepší, ale uprednostní sa žena, pretože tak si to vyžadujú
kvóty. V západných štátoch sa týmto
spôsobom dostávajú ženy do diplomatických a politických pozícií, na ktorých by oveľa lepšie pôsobili muži, keby mali možnosť férovej súťaže. Tento princíp umelého uprednostňovania žien sa tak zakorenil, že ženy dnes
ovplyvňujú politiku, diplomaciu a najmä média v oveľa väčšom meradle,
než by bolo prirodzené. Žena má typické vlastnosti ako je ľútosť, empatia,
snaha pochopiť a pomôcť bez ohľadu
na racionálne okolnosti. Tieto vlastnosti sú dobré vtedy, keď sú doplňované mužskými vlastnosťami rozvahy, predvídavosti, racionality, rozhodnosti. Ak sa však začne uprednostňovať len ženský princíp, spoločnosť zoženštie. Spoločnosť stratí schopnosť
sa brániť. Ak dnes Európa čelí nájazdu moslimov, ktorému nie je schopná sa brániť, je to preto, že už desiatky rokov prebieha v Európe proces zoženštenia. Strácame pud sebazáchovy.
Zrušili sme povinnú vojenskú službu,
zakázali sme rozprávať o tom, čo je
pre našu bezpečnosť dôležité, sami seba označujeme za xenofóbov len preto,
že niekto upozorňuje aj na možné riziká moslimskej invázie. Na druhej strane stojí proti nám spoločnosť, v ktorej
dominuje mužský prvok. Už dopredu
je jasné, ktorá civilizácia má našliapnuté zvíťaziť. Či tá, ktorá sa dobrovoľne oddáva znásilneniu, alebo tá, kto-
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rá systematicky ovláda jedno európske mesto za druhým. Tento proces
je v západnej Európe už v takom štádiu, že možno silno pochybovať či sa
mu ešte podarí zabrániť. Jedinou cestou je vyberanie takých vládcov, ktorí budú rozvážni, ale najmä rozhodní.
Ak Svätý otec František apeluje na našu kresťanskú povinnosť pomôcť blížnemu, ja s ním súhlasím. Áno, je úlohou každého kresťana pomôcť človeku v núdzi. Na druhej strane je tu
však aj úloha vládcu chrániť svoj národ. Predstavitelia štátov preto musia
vyhodnocovať bezpečnostné informácie a robiť opatrenia, aby spoločnosť,
ktorú majú viesť, nezanikla. To je vyváženie mužského a ženského prvku
v spoločnosti.
3. Západná Európa zomiera. To, že
nemáme deti, je hlavným problémom
Európy. Môžeme sa baviť o mnohých
témach, môžeme riešiť tisíc problémov, ak nevyriešime naše demografické zomieranie, tak o pár desiatok
rokov už nebude čo riešiť. Alarmujúci pokles demografie si nevšímame,
lebo nás na prvý pohľad až tak nepáli. Pokles demografie je plazivý, pomalý, o to však zákernejší. Nezobudil nás ani výsledok volieb v Londýne. Ak nový moslimský starosta Londýna bol zvolený moslimskou komunitou, je to predznamenanie ďalšieho
vývoja v Európe. O krátky čas sa podobný scenár začne opakovať v ďalších európskych mestách, potom prídu
prví moslimskí ministri, prví moslimskí premiéri. Zatiaľ sa moslimskí politici tvária umiernene, neupozorňujú na seba. Čas hrá pre nich. Európske
média (z dôvodu vysvetleného o bod
vyššie) však neinformujú, že starosta
Sadiq Khan mal blízke vzťahy s teroristickými skupinami, a vôbec nie je
až taký umiernený. Európania vymierajú, a na ich miesto prichádzajú národy, ktoré majú veľa detí. Cez zženštilý európsky systém získavajú financie,
vzdelanie, posty a krok za krokom preberajú nad ním vládu. Európa nielenže
vymiera, ale dobrovoľne sa odovzdáva iným národom. Mnohí Európania
sa pritom ochotne udržujú v sebaklame, že deti nemajú preto, lebo sa ťažko
žije, lebo štát im nevytvára dostatoč-

né podmienky. Tento sebaklam často opakujú aj ľudia, ktorí sú vzdelaní a rozhľadení, čo je zvlášť prekvapujúce. Pritom platí základný princíp,
že nedostatok detí nie je znak chudoby, ale blahobytu. Nikdy v dejinách sa
ľudia v Európe nemali tak dobre z materiálneho hľadiska ako v súčasnosti,
napriek tomu sú presvedčení, že viac
detí by neuživili. Ani si nespomenú,
že ich dedovia chodili do školy bosí,
ale mali aj desať súrodencov... Myslím
si, že ak ešte existujú u nás osvietení
vládcovia, musia oživiť kultúru detí.
Ak sa má naša spoločnosť zachrániť,
musíme znova chcieť deti. S tým súvisí aj kult zabíjania nenarodených ľudí, s ktorým by sme už mali skoncovať. Vrahovi dnes nedáme trest smrti, lebo sa vyhlasujeme za humanistov,
ale vlastné deti posielame na smrť, hoci sú nevinné.
Štáty západnej Európy sú dnes na
trajektórii, ktorá vedie k ich zániku.
Možno o pár desiatok rokov ešte bude existovať štát s názvom Nemecko, ale Nemcov tam už bude menšina. Nemecko je však preto Nemecko,
že tam žijú Nemci, ktorí vedia vyrábať
BMW, Mercedes a Volkswagen. Možno o pár desiatok rokov bude ešte existovať štát Francúzsko, ale koľko tam
bude Francúzov, a či tam vôbec budú, to dnes nikto nevie. Francúzsko je
však Francúzskom preto, lebo tam žili a žijú Francúzi. Zem je krásna preto,
lebo je rozmanitá. Aj arabský svet má
svoje čaro, svoje trhy, svoju architektúru a svoju kultúru. Rád si tento svet
pozriem, keď tam pôjdem na návštevu. Ale vo Francúzsku by som si rád
aj o 30 rokov pozrel kresťanskú katedrálu Notre Dame, netúžim tam pozerať mešity. Ak chceme, aby Európa aj
v budúcnosti bola Európou, musíme ju
začať čo najskôr chrániť. Čas, bohužiaľ, nehrá pre nás, ale proti nám.
Ján Podmanický je poslanec NR SR
za stranu Smer - sociálna demokracia
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Peter Volek

Počiatky kresťanstva
na Blízkom Východe
Christianization in the Near East
In this paper I will try to show the important moments from the christianization in the Near East until 8 century on
the territory of contemporary states Turkey, Lebanon, Syria, Iraq, Holy Land, Jordan, Saudi Arabia. I will connect
the important archaeological sources, Historia Ecclesiae from Eusebius, sources from antic church and secondary
literature into originally synthesis.

Náčrt problému
V tejto štúdii predstavím významné momenty šírenia
kresťanstva na Blízkom Východe zhruba do 8. storočia.
Vychádzať budem z archeologických nálezov, Euzébiových Cirkevných dejín, ďalších prameňov antickej kresťanskej literatúry a súčasnej sekundárnej literatúry, pričom ich pospájam do originálnej syntézy.
Územie Blízkeho Východu v tomto skúmaní ohraničím
na terajšie územie Turecka, Libanonu, Sýrie, Iraku, Svätej zeme, Jordánska a Saudskej Arábie. Počiatky kristianizácie Blízkeho Východu sa začali už na Turíce, kedy
boli v Jeruzaleme Židia prichádzajúci zo všetkých národov. Medzi nimi boli „Parti, Médi, Elamčania, obyvatelia
Mezopotámie, Judey a Kappadócie, Pontu a Ázie, Frýgie
a Pamfýlie, Egypta a lýbijských krajov okolo Cyrény, prisťahovaní Rimania, Židia aj prozeliti, Kréťania aj Arabi“
(Sk 2,9-11) Títo počuli apoštolov hovoriť vo svojom jazyku (Sk 2,11), mnohí z nich sa otvorili Božiemu slovu a asi
tritisíc z nich sa dalo v ten deň pokrstiť (Sk 2,41). Mnohí
z týchto pokrstených sa vrátili do svojich domovov a šírili tam vieru. Do Damasku sa viera dostala ešte pred samotným Pavlom, ktorý tam išiel uväzniť kresťanov, ale
po zjavení Ježiša sa obrátil a po uzdravení slepoty sa obrátil a dal pokrstiť, začas bol v Arábii a začal hlásať evanjelium (Sk 9, 30, Gal 1,11-24). Okrem toho aj apoštol Pavol aj ďalší šírili vieru medzi pohanmi, pričom zakladali
kresťanské obce na Blízkom Východe. Na sklonku prvého storočia bolo kresťanstvo rozšírené najmä vo východnej časti Rímskej ríše, ďalej okolo Ríma, Neapola a v Puteolách, v dnešnom Grécku, v Egypte a severnej Afrike
v Cyréne, v Malej Ázii, za hranicami Rímskej ríše v Edesse (dnes Urfa v Turecku).1 Do Edessy poslal hlásať Evanjelium apoštola Tadeáša apoštol Tomáš.2

1. Porov. Dowley, T.: Biblický atlas. Banská Bystrica: Slovenská biblická spoločnosť, 2013, s. 30.
2. Porov. Eusebius Pamhili: Církevní dějiny. Praha: Česká katolická
charita v Ústředním církevním nakladatelství, 1988, I, 13, s. 23.
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Kristianizácia Turecka a Libanonu
V Malej Ázii na území dnešného Turecka početné kresťanské obce založil svojím hlásaním apoštol Pavol. Bolo to
predovšetkým v Efeze, najväčšom meste Malej Ázie, kde
pobudol asi tri roky (Sk 18,19-21, 19,1-20,1), okrem toho
v Perge (Sk 13,13, 14,24) Antiochii v Pizídii (Sk 13,1350, 15,1-2), Ikóniu (Sk 14,1-6), Lystre (Sk 14,7-20, 16,1-5),
Derbe (Sk 14,21-23, 16,1-5), Troade (Sk 20,7-12), Miléte
(20,15-38). Cirkevné obec v Malej Ázii zriaďoval aj apoštol Ján, napríklad v Smyrne, ktorý po vyhnanstve na Patmose žil v Efeze, kde aj zomrel.3 Apoštol Ján poslal listy
siedmym cirkvám v Malej Ázii Smyrna, Efez, Pergamon,
Tyatira, Sardy, Laodicea, Filadelfia (Zjv 1,4-3,22). Apoštol Ján bol pochovaný v Efeze a apoštol Filip v Hierapolise.4 Z Hieropolisu pri terajšom Koçhisare vo Frýgii v Turecku sa zachoval aj nápis Hieropolského biskupa Abercia
(cca. †167) asi z rokov 170-180, o ktorom jestvuje doteraz
diskusia, či je to najstarší kresťanský nápis. Mitchellová
navrhuje na jeho interpretáciu vziať do úvahy celý komplex tejto náhrobnej pamiatky.5 Šírením kresťanstva sa šírili aj herézie a sekty. Medzi ich šíriteľov patril napr. Montanus, ktorý získal prívržencov vo Frýgii aj Galácii, napr.
v Ankare. Proti nemu vystúpil napr. Apollinár z Hierapolisu pri terajšom Pammukale.6
Mestá Týrus a Sidon v terajšom Libanone navštívil aj
Ježiš, kde uzdravil Kanaánčanku (Mt 15,21-28, Mk 7,2431). V Týre sa vytvorila aj kresťanská komunita, ktorú
navštívil aj apoštol Pavol (Sk 21,3-6). Eusébius sa roku
3. Porov. Eusebius Pamhili: Církevní dějiny. Praha: Česká katolická
charita v Ústředním církevním nakladatelství, 1988, III, 1, s. 41, III, 18,
s. 50, III, 20, s. 51, III, 24, s. 52, V, 26, s. 101. Aj keď dnešná Urfa sa nachádza v Turecku, Edessu zaradím do Sýrie, pretože patrí do sýrskej jazykovej a kultúrnej oblasti.
4. Porov. Eusebius Pamhili: Církevní dějiny. Praha: Česká katolická
charita v Ústředním církevním nakladatelství, 1988, III, 32, s. 57, V, 26,
s. 101.
5. Porov. Mitchell, M. M.: Looking for Abercius. Reimagining the
Contexts of Interpretation of the “Earliest Christian Inscription”. In:
Brink, L., Green, D. (eds.): Commemorating the Death. Texts and Artifacts in Context. Studies of Roman, Jewish, and Christian Burials. Berlin-New York: Walter de Gruyter, 2008, s. 303-335.
6. Porov. Eusebius Pamhili: Církevní dějiny. Praha: Česká katolická
charita v Ústředním církevním nakladatelství, 1988, V, 16-18, s. 94-96.
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323 zúčastnil na posviacke nového kostola v Týre a pritom tam aj predniesol kázeň, ktorú zaznamenal vo svojich
Cirkevných dejinách.7 Spomína aj biskupa Cassia v Týre.8
Prvé zmienky o kresťanoch na území dnešného Libanonu
v mimobiblickej literatúre sa nachádzajú v pseudoklementínskej literatúre – v Klementínskych priznaniach a Klementínskych homíliách (KH). V KH sa spomína aj ustanovenie prvého biskupa v Bejrúte sv. Petrom.9 V Bejrúte už vo 4. storočí bol kresťanský kostol. V 5. storočí tam
bolo už viac kresťanských kostolov ako aj kláštor sv. Júdu,
ktorý sa zachoval aj po zemetrasení v roku 551, ktoré zničilo takmer celý Bejrút.10
Kristianizácia Sýrie a Iraku
V sýrskej Antiochii ohlasovali už v dobe apoštolov po
smrti diakona Štefana evanjelium, prišiel tam aj Barnabáš
a Pavol a tam aj prvý raz nazvali učeníkov kresťanmi (Sk
11,19-26). Prvým biskupom v Antiochii bol Evodios, druhý Ignác.11 Evanjelium v sýrskom meste Edessa, kde sa
kresťanom stal aj kráľ Abgar, hlásal apoštol Júda Tadeáš
(sýrsko-aramejsky Addai) z poverenia apoštola Tomáša.12
Na dvore kráľa Abgara (177-212) účinkoval aj kresťanský filozof a tvorca hymnov Bardasan (†222).13 Sv. Efrém
Sýrsky (306-373) považoval Marciona (†160), Bardasana
a Maniho (216-276), ktorí pôsobili v Sýrii, za heretikov.14
Mani sa stal zakladateľom manicheizmu, do ktorého začas patril aj sv. Augustín. Prvým známy teológom v Edesse bol Bardasan (154-222). Bardasan zhromaždil okolo
seba žiakov, ktorí sa považovali za kresťanov par excellance.15 Eusebius spomína, že napísal aj spis proti Marcionovi, aj dialóg O osude. Najprv sa priklonil ku škole Valentina, potom ale odhalil v jeho náuke bludy, ktorých sa
ani on sám celkom nezbavil.16 Sýrski kresťania (Suroi) ne7. Porov. Eusebius Pamhili: Církevní dějiny. Praha: Česká katolická
charita v Ústředním církevním nakladatelství, 1988, X, 4, s. 176-183;
Novotný, A.: Biblický slovník. Praha: Kalich, 1956, s. 1122-1123.
8. Porov. Eusebius Pamhili: Církevní dějiny. Praha: Česká katolická
charita v Ústředním církevním nakladatelství, 1988, V, 27, s. 102.
9. Porov. Mouawad, R. J.: The Development of Christianity in Beirut
before the Arab Conquest. In: Theological Review, roč. 26, 2005, č. 1, s.
42-44.
10. Porov. Mouawad, R. J.: The Development of Christianity in Beirut before the Arab Conquest. In: Theological Review, roč. 26, 2005, č.
1, s. 49-54.
11. Porov. Eusebius Pamhili: Církevní dějiny. Praha: Česká katolická
charita v Ústředním církevním nakladatelství, 1988, III, 22, s. 51.
12. Porov. Eusebius Pamhili: Církevní dějiny. Praha: Česká katolická
charita v Ústředním církevním nakladatelství, 1988, I, 13, s. 23-24.
13. Porov. H age, W.: Das orientalische Christentum. Stuttgart:
Kohlhammer, 2007, s. 19, 22.
14. Porov. Winkler, D. W.: The Age of Sassanian: until 651. In:
Baum, W., Winkler, D. W. (eds.): The Church of the East. A Concise
History. London-New York: Routledge, 2003, s. 8.
15. Porov. Tubach, J.: Die Anfänge des Christentums in Edessa. In:
Zeitschrift für antikes Christentum, roč. 19, 2015, č. 1, s. 6.
16. Porov. Eusebius Pamhili: Církevní dějiny. Praha: Česká katolická
charita v Ústředním církevním nakladatelství, 1988, IV, 38, s. 82.
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tvorili osobitný národ (etnos), skôr tvorili skupinu, ktorú
spájal sýrsky jazyk.17 Sýrski kresťania prebrali do svojho
kresťanského jazyka veľa slov z hebrejčiny a aramejčiny,
čo svedčí o tom, že veľa konvertitov bolo najprv zo židovstva. Pri vzniku teológie začali používať aj veľa gréckych
slov.18 Kresťanstvo sa šírilo v Sýrii z Edessy a Nisibisu,
dnešného Nusaybinu v Turecku, už v 2. storočí.19 Zároveň
sa začali šíriť aj herézy. Kresťanstvo len pomaly prenikalo
do spoločnosti, dlhé storočia jestvovalo paralelne s pohanstvom a židovstvom. V Edesse ešte v 5. storočí boli veľmi
obľúbené pohanské festivaly na oslavu pohanských bohov.20 K šíreniu kresťanstva napomáhali aj katechetické školy v Edesse a Nisibisu.21
Júda Tadeáš ustanovil prvého biskupa v Erbile v terajšom Iraku.22 Partom hlásal evanjelium apoštol Tomáš,23
ktorý ustanovil biskupa v jej hlavnom meste Seleukii-Ktesiphone, dnešnom Madaine v Iraku, 20 km južne od Bagdadu. Potom účinkoval v Indii a Číne.24 V Seleukii-Ktesiphone tak vznikla Cirkev Východu, ktorá používala sýrsky jazyk v liturgii, nepodliehala ani Rímu ani Konštantinopolu a vzniklo tu aj sídlo patriarchu do r. 780.25 Partská
ríša (247 pr. Kr. – 224) zahrňovala aj Mezopotámiu, Sýriu
a Irak.26 V oblasti Mezopotámie okrem prvých kresťanov
z Turíc ďalších kresťanov získaval podľa tradície apoštol
Tomáš a jeho učeníci Addai a Mari, ktorí vytvorili aj jed17. Porov. Millar, F.: The Evolution of the Syrian Orthodox Church
in the Pre-Islamic Period: Fromm Greek to Syriac? In: Journal of Early
Christian Studies, roč. 21, 2013, č. 1, s. 45.
18. Napr. nedeľa aramejsky ḥadbaššabā, hebrejsky šabbāt, sýrsky
ḥaḍbšabbā; cirkev hebrejsky ēdā, sýrsky ēḍā, aj grécky ekklesía, sýrsky eqlīsīyā; kňaz aramejsky komar, sýrsky kumrā, aj hebrejsky kōhin,
sýrsky kāhnā; anjel hebrejsky a aramejsky mal´ak, sýrsky malaḵ; diabol hebrejsky Śāṭān, sýrsky Sātānā, grécky diábolos, sýrsky dīyābōlos;
peklo hebrejsky Gē Hinnōm (údolie Hinnomu, podľa 2 Kr 23,10), sýrsky gēhannā; ríša mŕtvych hebrejsky šě´ōl, sýrsky šyōl; Mesiáš aramejsky mešīh, sýrsky mšīhā; Božia prítomnosť hebrejsky šěkīnā, aramejsky šěḵīntā, sýrsky šḵīntā. Porov. Tubach, J.: Die Anfänge des
Christentums in Edessa. In: Zeitschrift für antikes Christentum, roč. 19,
2015, č. 1, s. 8-25.
19. Porov. Winkler, D. W.: The Age of Sassanian: until 651. In:
Baum, W., Winkler, D. W. (eds.): The Church of the East. A Concise
History. London-New York: Routledge, 2003, s. 8.
20. Porov. Benga, D.: “Defining Sacred Boundaries”. In: Zeitschrift
für antikes Christentum, roč. 17, 2013, č. 3, s. 545, pozn. 101.
21. Porov. Filoni, F.: La Chiesa in Iraq. Storia, sviluppo e missione,
dagli inizi ai nostri tempi. Città del Vaticano: Libreria Editrice Vaticana,
2015, s. 37.
22. V súčasnosti sa pochybuje o pravosti listín zo 6. storočia o týchto
udalostiach. Porov. H age, W.: Das orientalische Christentum. Stuttgart:
Kohlhammer, 2007, s. 19.
23. Porov. Eusebius Pamhili: Církevní dějiny. Praha: Česká katolická
charita v Ústředním církevním nakladatelství, 1988, III, 1, s. 41.
24. Porov. H age, W.: Das orientalische Christentum. Stuttgart: Kohlhammer, 2007, s. 19.
25. Porov. Filoni, F.: La Chiesa in Iraq. Storia, sviluppo e missione,
dagli inizi ai nostri tempi. Città del Vaticano: Libreria Editrice Vaticana,
2015, s. 24-25.
26. Porov. Daryaee, T.: The Persian Gulf in Late Antiquity: The Sasanian Era (200-700 C. E.). In: Potter, L. G. (ed.): The Persian Gulf in
History. New York: Palgrave Macmillan, 2009, s. 57-70.
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nu z najstaších liturgií anaforu v sýrsko-aramejskom jazyku.27 Shapur I (240-272) zo Sassaniovcov dobyl v roku 260
Antiochiu, Cilíciu, Kapadóciu a Sýriu a deportoval mnoho kresťanov do Babylonska a Perzie. Títo si však zachovali gréčtinu ako svoj jazyk a až do 5. storočia sa tvorili
dve separátne cirkvi a hierarchie, grécka a sýrsko-aramejská.28 V Perzskej ríši v 4. storočí bolo už niekoľko diecéz.
Prenasledovania kresťanov vypukli za vlády Shapura II.
(309-379), hlavne v rokoch 339-379, ale aj v 5. a 6. storočí.
Biskup v Seleukii-Ktesiphone Mar Shimun I. zomrel mučeníckou smrťou v roku 341.29
Na brehu rieky Eufrat, v meste Dura Europos, na
dnešnej hranici Sýrie a Iraku, sa v roku 1931-1932 našiel
kresťanský dom, v ktorom sa našla kaplnka s kresťanskými maľbami, napr. Dobrého pastiera, tri Márie pri hrobe,
Dávida a Goliáša, kráčajúceho Petra po vode. Je to najstaršia kaplnka asi z roku 240, pričom súčasne v tej dobe
v Dura Europos boli aj pohanské chrámy zasvätené Zeusovi, Aphladovi, Adonis, Mitrovi a synagóga.30 Takže
v treťom storočí kresťanstvo ešte pomaly prenikalo medzi obyvateľstvo. O tom svedčí aj spis Didascalia Apostolica,31 ktorý bol napísaný v sýrčine asi v treťom storočí
nejakým biskupom židovského pôvodu pre jeho komunitu z konvertovaných pohanov a Židov. Zachovali sa zlomky tohto pôvodného textu, jeho neúplný preklad do latinčiny zo 4. storočia a úplný preklad z latinčiny do sýrčiny z 5.
storočia. Bol to návod, ako si uchovať kresťanskú identitu
v prostredí, kde ešte stále bolo aj pohanstvo a židovstvo.
Pokrstení kresťania sa už zriekali idololatrie. Mali sa zriekať aj pohanských slávností, divadla, literatúry. Namiesto
nej mali čítať Bibliu. Nemali sa súdiť pred pohanskými
súdmi. Zmiešané manželstvá autor Didaskálií pripúšťal.
Ženy sa mohli kúpať v zmiešaných kúpeľoch, ak neboli
pre ne osobitné kúpele. Kresťania mali navštevovať väzňov väznených pre vieru a posilňovať ich stravou.. Diako-

27. Porov. Filoni, F.: La Chiesa in Iraq. Storia, sviluppo e missione,
dagli inizi ai nostri tempi. Città del Vaticano: Libreria Editrice Vaticana, 2015, s. 23-27. K tejto liturgii a iným sýrskym liturgiám porov. Caban, P.: Dejiny slávenia Eucharistie do Druhého vatikánskeho koncilu.
Trnava: Spolok sv. Vojtecha, 2010, s. 44-48; Caban, P.: The History of
Christian Liturgy in Antiquity. Praha: Paulínky, 2012, s. 116-128.
28. Porov. Winkler, D. W.: The Age of Sassanian: until 651. In:
Baum, W., Winkler, D. W. (eds.): The Church of the East. A Concise
History. London-New York: Routledge, 2003, s. 9; Filoni, F.: La Chiesa
in Iraq. Storia, sviluppo e missione, dagli inizi ai nostri tempi. Città del
Vaticano: Libreria Editrice Vaticana, 2015, s. 40.
29. Porov. Winkler, D. W.: The Age of Sassanian: until 651. In:
Baum, W., Winkler, D. W. (eds.): The Church of the East. A Concise
History. London-New York: Routledge, 2003, s. 10.
30. Porov. Baur, P. V. C.: The Christian Chapel at Dura. In: American Journal of Archaeology, roč. 37, 1933, č. 3, s. 377-380; Elsner, J.:
Cultural Resistance and the Visual Image: The Case of Dura Europos.
In: Classical Philology, roč. 96, 2001, č. 3, s. 276-278.
31. Latinský preklad Didascalia Apostolica je v diele: Didascalia et
Constitutiones A postolorum. Edited F. X. Funk. Vol. I. Paderbornae:
In libraria Ferdinandi Schoeningh, 1905. K interpretácii tohto textu porov. Benga, D.: “Defining Sacred Boundaries”. In: Zeitschrift für antikes Christentum, roč. 17, 2013, č. 3, s. 526-559.
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nisky sa mali starať o choré ženy, kúpať ich a mazať olejom, diakoni o mužov.32
Na SZ Sýrie sa nachádza najväčšia koncentrácia antických kresťanských kostolov na svete, ktoré pochádzajú z obdobia od pol 4. storočia do prvej dekády 7. storočia.33 Na rovine Huran v južnej Sýrii blízko Damasku sa
nachádza 17 jednoloďových antických bazilík s jednoduchou apsidou, podobné tým, ktoré sú opísané v Didascalia Apostolica.34
V období šírenia kresťanstva sa začali šíriť aj herézy,
bludné náuky. Medzi najväčšie patril arianizmus, ktorý
začal šíriť alexandrijský kňaz Árius (256-336). Podľa Ária
Kristus nebol Božím Synom, iba Božím stvorením. Popieral teda božstvo Ježiša Krista.35 Na potlačenie heréz boli
zvolané štyri ekumenické koncily v oblasti Blízkeho Východu: Nicejský (325), Konštantinopolský (382), Efezský
(431) a Chalcedónsky (451). Cirkev Východu sa rozšírila
v dobe arabského dobytia (651) do Číny, Afganistanu, Uzbekistanu a Indie.36
Kristianizácia Svätej zeme
Do Svätej zemi po nadobudnutí slobody kresťanov Konštantínom začali prichádzať vo väčšom aj pútnici. Na pútnických miestach a v mestách od začiatku 4. storočia vznikali kresťanské chrámy a kláštory. Tak napr. Chrám sv.
Hrobu bol postavený v roku 355.37 Za pôvodcu mníšskeho
života vo Svätej zemi možno považovať Hilariona v 4. storočí alebo Charitona žijúceho niekedy medzi 3. a 5. storočím.38 O mnohých chrámoch a kláštoroch vo Svätej zemi
hovorí aj pútnička Egéria, ktorá tam bola pravdepodobne v rokoch 381-384 a po skončení púte napísala svoj ces-

32. Porov. Didascalia et Constitutiones A postolorum. Edited F. X.
Funk. Vol. I. Paderbornae: In libraria Ferdinandi Schoeningh, 1905, III,
XII (XVI), 2, s. 208-209.
33. Porov. Loosley, E.: The Early Christian bema Churches of Syria
revisited. In: Antiquity, roč. 75, 2011, s. 510.
34. Porov. Schneider, A. M.: Liturgie und Kirchenbau in Syrien. In:
Nachrichten der Akademie der Wissenschaften in Göttingen (phil.-hist.
Klasse), roč. 54, 1949, s. 45-68; Benga, D.: “Defining Sacred Boundaries”. In: Zeitschrift für antikes Christentum, roč. 17, 2013, č. 3, s. 529,
pozn. 12.
35. Podrobnosti o šírení arianizmu prináša Olexák. Porov. Olexák,
P.: Neskorá antika a rané kresťanstvo. Ružomberok: VERBUM – Vydavateľstvo KU, 2010, s. 80-130.
36. Porov. Filoni, F.: La Chiesa in Iraq. Storia, sviluppo e missione,
dagli inizi ai nostri tempi. Città del Vaticano: Libreria Editrice Vaticana, 2015, s. 35-43.
37. Porov. Bar, D.: Rural Monasticism as a Key Element in the
Christianization of Byzantine Palestine. In: The Harvard Theological
Review, roč. 98, 2005, č. 1, s. 62, pozn. 83.
38. Porov. Perrone, L.: Monasticism in the Holy Land: From the Beginnings to the Crusaders. In: Proche – Orient Chrétien, roč. 45, 1995,
s. 33-34.
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topis o tejto púti.39 Po vyhnaní Židov z okolia Jeruzalema
Svätej zeme po povstaní Bar Kochba v rokoch 132-135 tieto miesta zaplnili pohania, čo umožnilo ich kristianizáciu
po získaní slobody kresťanstva v Rímskej ríši. Zvyšky pohanov s ich rituálmi zostali v niektorých málo lokalitách,
napr. oblasti hory Hermon, až do príchodu islamu.40 Vidiek vo Svätej zemi však bol pokresťančený neskôr. Tento
umožnil výstavba kláštorov na vidieku blízko osád medzi
rokmi 450 až 640, čiže v druhej polovice byzantskej periódy vo Svätej zemi. Potvrdzujú to hlavne archeologické
nálezy. Písomných pamiatok sa totiž s týmto obsahom nezachovalo.41 Ruín takýchto kláštorov sa našlo doteraz okolo 170.42 Vo východnej Galiley na rozdiel od západnej Galiley sa nenašli ruiny takýchto kláštorov, lebo tú obývali Židia a tí sa bránili proti prieniku kresťanov.43 Takisto
to potvrdzujú aj nápisy vo vidieckych kostoloch, ktorých
donormi boli lokálne osobnosti a ktoré pochádzajú z 5.-6.
stor. Tieto vidiecke kostoly sa stavali väčšinou na okraji
osád, na rozdiel od synagóg, ktoré sa stavali v ich centre.
Ich výstavba nezávisela od pútnických miest. V západnej
Galiley, kde sa nenachádzali kresťanské pútnické miesta,
ich bolo okolo 50, v dolnej Galiley, kde bolo viacero významných pútnických miest, ako Nazareth, ich bolo iba
niekoľko. 44
Jordánsko a Saudská Arábia
V Jordánsku v byzantskej dobe, čiže od roku 324, kedy
Konštantín porazil Licinia a získal kontrolu nad celou východnou ríšou, do roku 634, keď ho ovládli mohamedáni,
sa postupne rozširovalo kresťanstvo, najmä za cisára Justiniána (527-565). V tejto dobe tam jestvovalo viacero etnických skupín, Arabi, Gréci, Aramejci, ako aj viacero náboženstiev, ako judaizmus, samaritáni, kresťania a pohania. Všetky tieto skupiny boli vedené byzantskými kresťanmi pri stavbe kostolov a kaplniek.45 V južnom Jordánsku na hore Jabal al-Nabī Hārūn, vzdialenom 5 km JZ od

39. Porov. Egeria: Púť do Svätej zeme. Itinerarium Egeriae. Trnava:
Dobrá kniha, 2006, s. 11.
40. Porov. Bar, D.: Rural Monasticism as a Key Element in the
Christianization of Byzantine Palestine. In: The Harvard Theological
Review, roč. 98, 2005, č. 1, s. 64.
41. Porov. Bar, D.: Rural Monasticism as a Key Element in the
Christianization of Byzantine Palestine. In: The Harvard Theological
Review, roč. 98, 2005, č. 1, s. 63.
42. Porov. Bar, D.: Rural Monasticism as a Key Element in the
Christianization of Byzantine Palestine. In: The Harvard Theological
Review, roč. 98, 2005, č. 1, s. 51.
43. Porov. Bar, D.: Rural Monasticism as a Key Element in the
Christianization of Byzantine Palestine. In: The Harvard Theological
Review, roč. 98, 2005, č. 1, s. 54-55.
44. Porov. Bar, D.: The Christianisation of Rural Palestine during
Late Antiquity. In: The Journal of Ecclesiastical History, roč. 0, 2003,
č. 3, s. 409-419.
45. Porov. A l-Shorman, A.: Three cemeteries and a Byzantine
Church: a ritual landscape at Yasieleh, Jordan. In: Antiquity, roč. 78,
2004, s. 306.
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skalného mesta Petra, bol na mieste pohanskej Nabataenskej svätyne z 1. stor. pr. Kr. vybudovaný byzantský kláštor v 5. stor., o čom svedčia archeologické nálezy. Už od 4.
stor. tu prichádzali kresťanskí pútnici, ktorí si tu uctievali
smrť Árona, brata Mojžiša.46 Aj blízko predpokladaného
krstu Ježiša Jánom Krstiteľom v rieke Jordán boli objavené časti kostolov, z ktorých najstaršie pochádzali z konca
5. storočia.47 Ďalší kostol v Yasilehu v Jordánsku má nápis
o vzniku byzantského kostola v roku 528. Aj v Gerase sú
ďalšie kostoly s mozaikami z 5. a 6. storočia.48
Na územie dnešnej Saudskej Arábie kresťanstvo prenikalo už v 6. storočí.49 V Mekke a Medine konvertovali na kresťanstvo z pohanstva niektorí Arabi niekoľko rokov ešte pred narodením Mohameda.50 V Saudskej Arábii v Kilwe boli nedávno objavené zvyšky kresťanského
kláštora s kaplnkou a celami mníchov, ktorý mohol pochádzať zo začiatku 8 storočia.51 Toto miesto bolo opisované
už skôr, od roku 1914, ale až v roku 2009 sa v ňom našli
pri vykopávkach vyryté znaky kríža do kameňov a jeden
nápis v arabčine s krížom, ktoré poukazujú na to, že išlo
o arabský kresťanský kláštor. Fares prekladá daný nápis
takto: „V mene Boha, toto je ´zakázaná krajina, zavlažované pole´, patriace do komunity Takly, pôvodom z Iqlinu
.“52 Zakázané miesto a zvlažované pole označujú chránené
miesto pre roľníkov, kde zhromažďovali dažďovú vodu.
V areáli tohto kláštora našli aj miesto pre nádrž, pre zachytávanie dažďovej vody. Meno Takla referuje na svätú
Teklu, ktorej úcta bola v Seleúcii a Sýrii rozšírená v 4. a 5.
storočí. Iqlin bolo miesto v južnej Sýrii. Písmo Fares zaraďuje do začiatku 8. storočia, okolo roku 700. Tento nález
poukazuje na to, že v ranej dobe šírenia islamu v Saudskej
Arábii kresťania tam ešte mohli spolunažívať, ako o tom
svedčia nálezy z ruín kláštora v Kilwe.

46. Porov. Fiema, Z. F.: Reinvented the Sacred: from shrine to monastery at Jabal Hārūn. In: Supplement to Proceedings of the Seminar for
Arabian Studies, roč. 42, 2012, s. 27-38; Frösén, J., Fiema, Z. T.: News
from Jabal Haroun. In: Near Eastern Archaeology, roč. 72, 2009, č. 1, s.
62-63.
47. Porov. Waheeb, M., M ahmod, A., A l-M asri, E.: A unique Byzantine Complex near the Jordan River in southern Levant and the tentative
interpretation. In: Mediterranean Archaeology and Archaeometry, roč.
13, 2013, č. 2, s. 127-134.
48. Porov. A l-Muheisen, Z., Nassar, M.: The Second Church and
Yasileh in Jordan and its Mosaics. In: Greek, Roman, and Byzantine
Studies, roč. 52, 2012, s. 661-662, 668.
49. Porov. Shahîd, I.: Byzantium in South Arabia. In: Dumbarton
Oaks Papers, roč. 33, 1979, s. 23-94.
50. Porov. Osman, G.: Pre-Islamic Arab Converts to Christianity
in Mecca and Meddina: An Investigation into Arabic Sources. In: The
Muslim World, roč. 95, 2005, s. 67-80.
51. Porov. Fares, S.: Christian monasticism on the eve of Islam:
Kilwa (Saudi Arabia) – new evidence. In: Arabian archaeology and
epigraphy, roč. 22, 2011, s. 245-252.
52. Fares, S.: Christian monasticism on the eve of Islam: Kilwa
(Saudi Arabia) – new evidence. In: Arabian archaeology and epigraphy, roč. 22, 2011, s. 251.
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Záver
V tejto štúdii boli predstavené niektoré významné momenty šírenia kresťanstva na Blízkom Východe, konkrétne na území dnešného Turecka, Libanonu, Sýrie, Iraku,
Svätej zeme, Jordánska a Saudskej Arábie. Prvé semienka
viery tam boli zasiate už na Turíce, kde bolo zhromaždených veľa ľudí pochádzajúcich aj z týchto krajín, z ktorých
mnohí uverili a dali sa pokrstiť, pričom vieru šírili aj ďalej. V šírení kresťanstva sa veľa zaslúžili apoštoli a ich žiaci. Pri šírení kresťanstva sa šírili aj herézy, ktoré sa snažili zastaviť ekumenické koncily formulovaním pravej viery. Podporu šírenia kresťanstva prinášali aj mnísi a kresťanské kláštory, ako aj katechetické školy. Kristianizácia
v týchto oblastiach postupovala pomaly a postupne, ešte
v 6. storočí sú zaznamenané aj pohanské kulty a oslavy.
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Pápež František a migrácia:
výzva ku kultúre stretnutia
Pope Francis and Migration: Challenge to the Culture of Encounter
The current international migration has emerged at enormous dimensions. Its expanse and different approach
of European countries in finding effective solutions of this situation have resulted in the migration crisis. Catholic
social teaching and Pope Francis also responds to phenomenon of migration. This paper focuses on the position
of Pope Francis to the issue of migration, in order to highlight the key points of his teaching in this area, to which
has repeatedly expressed not only in official documents, but also in various speeches and homilies. Pope names the
causes, impacts and solutions of migration and in this context emphasizes the “Culture of Encounteras” as opposite
of “Culture of Waste”.

Úvod
Súčasnú postmodernú spoločnosť zasiahol globálny jav
migrácie. Podľa štatistík medzinárodnej organizácie pre
migráciu (IOM)1 prekročilo hranice Európskej únie (EÚ)
v roku 2015 milión migrantov2. Enormný príliv migrantov3 a rozdielny prístup krajín EÚ pri hľadaní účinných
riešení vzniknutej situácie vyústil do migračnej krízy.
Problematika vysťahovalectva a presídľovania osôb bola v
Katolíckej cirkvi vždy podstatnou témou. Pápež Benedikt
XV. už v roku 1914 ustanovil Svetový deň migrantov a
utečencov, pri príležitosti ktorého pápeži každoročne vydávajú posolstvo. Zvyčajne neľahkým situáciám migrantov a utečencov venujú pozornosť nielen pápežské encykliky, ale aj ďalšie cirkevné dokumenty4, ako aj Katechizmus Katolíckej cirkvi (KKC)5 či Kompendium sociálnej
náuky Cirkvi6. Tento príspevok venuje pozornosť pozícii
pápeža Františka k otázke migrácie, a to s cieľom upozorniť na kľúčové východiská jeho učenia v tejto problematike, ku ktorej sa vyjadruje opakovane nielen vo svojich
oficiálnych dokumentoch, ale aj vo rôznych príhovoroch
a homíliách.7 Príspevok má tri časti. Prvá sa snaží v uče-

1. Pozri: http://www.iom.int/
2. Porov. http://www.unhcr.org/5683d0b56.html alebo http://www.
bbc.com/news/world-europe-34131911
3. Utečenci sú osoby utekajúce pred ozbrojeným konfliktom alebo
prenasledovaním. Migranti sa nepresídľujú kvôli priamej hrozbe prenasledovania alebo smrti, ale hlavne preto, aby si zlepšili svoj život, našli
si prácu, prípadne v niektorých prípadoch kvôli vzdelaniu, opätovnému
spojeniu s rodinou alebo z iných dôvodov. (porov. http://www.unis.unvienna.org/unis/sk/pressrels/2015/unisinf513.html)
4. Pozri napr. Ontogesima adveniens, apoštolský list Pavla VI., 1971,
bod 17. Dostupné na http://krestantiq.granosalis.cz/dokument.htm
5. Porov. Katechizmus katolíckej cirkvi. Trnava: Spolok sv. Vojtecha,
1998, bod 2241.
6. Porov. Kompendium sociálnej náuky cirkvi. Trnava: Spolok sv. Vojtecha, 2008, bod 505.
7. Pápež František venoval pozornosť otázkam migrácie
predovšetkým v apoštolskej exhortácii Evangelii gaudium, encyklike Laudato si’, posolstvách k Svetovému dňu migrantov a utečencov,
v prejave na pôde Európskeho parlamentu v Štrasburgu a v Kongrese
USA, v príhovore v rímskom centre pre imigrantov, počas jeho prvej

ní pápeža Františka identifikovať primárne princípy katolíckej sociálnej náuky v otázke migrácie, druhá venuje pozornosť Františkom pomenovaným príčinám a dôsledkom
migrácie, ako aj navrhovaným riešeniam migračnej krízy,
tretia dáva do pozornosti pre pápeža typický, a aj v iných
súvislostiach často zdôrazňovaný, motív “kultúry stretnutia” a “kultúry vyraďovania”, o ktorých František hovorí
aj v súvislosti s migráciou.
Migrácia a princípy katolíckej sociálnej náuky
Katolícka sociálna náuka (KSN) v situáciách dramatických zmien a pohybov v ľudskej spoločnosti zdôrazňuje
tri základné piliere, a to dôstojnosť, solidaritu a všeobecné dobro. Tieto zásady patria medzi základné motívy aj v
prípade učenia pápeža Františka, ktorý od začiatku svojho pontifikátu, na pozadí uvedených princípov, zdôrazňuje potrebu “Cirkvi bez hraníc”. Takáto cirkev má podnecovať k vytváraniu nových záväzkov spolupráce a evanjelizácie, a to so zvláštnym akcentom na marginalizované skupiny obyvateľstva, medzi nimi i na migrantov. V
apoštolskej exhortácii Evangelii gaudium pápež uviedol:
“Migranti sú pre mňa veľkou výzvou, pretože som pastierom Cirkvi bez hraníc.”8 Podľa pápeža majú migranti a
utečenci v Cirkvi osobitné miesto, pretože jej pomáhajú
rozširovať si srdce a ukázať svoj materský vzťah k celej
ľudskej rodine9. V zhode s touto ideou sa František viackrát osobne stretol s migrantmi; počas tohtoročnej Veľkej noci na Zelený štvrtok umyl a pobozkal nohy moslimským, pravoslávnym, hinduistickým a katolíckym žiadaoficiálnej pastoračnej návštevy v rámci Talianska na sicílskom ostrove
Lampedusa, ako aj počas návštevy na gréckom ostrove Lesbos.
8. František: Evangelii gaudium. Trnava: Spolok svätého Vojtecha, 2014, bod 210. Dostupné na https://www.kbs.sk/obsah/sekcia/h/dokumenty-a-vyhlasenia/p/dokumenty-papezov/c/apostolska-exhortaciaevangelii-gaudium
9. Porov. František: Posolstvo k Svetovému dňu migrantov a
utečencov v roku 2015. Dostupné na https://www.kbs.sk/obsah/sekcia/h/
dokumenty-a-vyhlasenia/p/dokumenty-papezov/c/posolstvo-k-svetovemu-dnu-migrantov-a-utecencov-2015
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teľom o azyl v utečeneckom centre v meste Castelnuovo
di Porto a po svojej humanitárnej a ekumenickej návšteve
na gréckom ostrove Lesbos v apríli 2016 zobral do Ríma
dvanástich moslimských utečencov zo Sýrie, ktorých by
čakala deportácia do Turecka. Pápež sa teda k otázke migrácie nielenže vyjadruje, ale podniká aj konkrétne skutky, ktorými zreteľne deklaruje postoj cirkvi k utečeneckej
problematike; zároveň prekračuje hranice medzi náboženstvami a podporuje ekumenizmus.
Katolícka sociálna náuka v súvislosti s migráciou sústredí pozornosť na niekoľko špecifických otázok, medzi ktoré patrí otázka práva na migráciu, vrátane práva na
azyl; práva krajín chrániť svoje hranice a regulovať migračné toky a otázka ochrany hraníc v intenciách spravodlivosti a milosrdenstva.10 Prvý princíp – právo na migráciu a azyl, je späté so snahou človeka postarať sa o svoj
život i život svojich blízkych a je založené na biblickom
a kresťanskom učení, že dobrá zeme patria bez rozdielu všetkým ľuďom. Na toto pravidlo upozorňuje aj pápež
František, keď v liste k svetovému dňu migrantov uvádza,
že k zdrojom planéty, by mali mať “všetci rovnaký prístup”11. Zároveň však na inom mieste zdôrazňuje, že mnohí migranti by “nikdy neopustili svoju vlasť, ak by k tomu
neboli nútení.”12 a lepší život hľadajú predovšetkým kvôli chudobe, hladu, vojne, násiliu, vykorisťovaniu a nespravodlivému rozdeleniu zdrojov. Pápež, ktorý považuje migráciu za znamenia našich čias a zároveň vážnu výzvu, hovorí o túžbe migrantov po zlepšení životných podmienok
a úsilí o “čestný a legitímny blahobyt”.13 V tejto súvislosti sa ako relevantná javí otázka o tzv. nelegálnej migrácii. Na tento vážny problém KSN odpovedá druhým princípom – právom krajín chrániť svoje hranice a regulovať
migračné toky. V prvom rade treba uviesť, že KSN jednoznačne uznáva právo krajín chrániť svoju suverenitu,
ako aj vnútorný poriadok, ktorý zaručuje bezpečnosť a základné ľudské práva a slobody vlastných obyvateľov. Rov10. Pozri viac: http://www.vatican.va/roman_curia/pontifical_councils/migrants/index.htm Blume, M. A.: Migration and the Social Doctrine of the Church. Dostupné na http://www.vatican.va/roman_curia/
pontifical_councils/migrants/pom2002_88_90/rc_pc_migrants_pom8889_blume.htm
11. František: Posolstvo k Svetovému dňu migrantov a utečencov
2016. Dostupné na https://www.kbs.sk/obsah/sekcia/h/dokumenty-avyhlasenia/p/dokumenty-papezov/c/posolstvo-k-svetovemu-dnu-migrantov-a-utecencov-2016
12. Prejav Františka členom diplomatického zboru pri Svätej stolici.
Dostupné na http://www.konzervativnyvyber.sk/svaty-otec-frantiseksa-v-novom-roku-stretol-s-diplomatickym-zborom/32249/
13. František: Posolstvo k Svetovému dňu migrantov a utečencov v
roku 2016. Dostupné na https://www.kbs.sk/obsah/sekcia/h/dokumentya-vyhlasenia/p/dokumenty-papezov/c/posolstvo-k-svetovemu-dnu-migrantov-a-utecencov-2016
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nako uznáva právo štátov kontrolovať osoby, ktoré vstupujú na ich územie, ale aj právo na azyl, ktoré, ak je život
človeka v jeho vlasti vážne ohrozený, nemôže byť odopreté.14 Na druhej strane, v snahe upozorniť na princíp ľudskej dôstojnosti, pápež Ján Pavol II. v apoštolskej exhortácii Cirkev v Amerike15 už v roku 1999 vyzval a k pozornosti voči právam migrantov a ich rodín a k rešpektovaniu
ich ľudskej dôstojnosti aj v prípade nelegálnej migrácie. V
tejto línii pokračuje aj pápež František, podľa ktorého nemožno hľadieť na migrantov len z hľadiska legálnosti či
ilegálnosti ich stavu, ale predovšetkým ako na osoby, ktoré môžu prispieť k dobru a pokroku všetkých. V príhovore členom diplomatického zboru akreditovaného pri Svätej
stolici navyše upozornil, že “tam, kde nie je možné migrovať regulárne, sú migranti často nútení obrátiť sa na prevádzačov alebo obchodníkov s ľuďmi, i keď sú si väčšinou vedomí nebezpečenstva, že počas cesty prídu o vlastníctvo, o dôstojnosť, ba i o život.”16 Pápež František v tomto kontexte apeluje na nový, spravodlivý a účinný prístup
k migráciám, ktorý “predpokladá predovšetkým medzinárodnú spoluprácu (…), prijatie spoločných normatívnych
nástrojov (…) a zosúladenie rozličných legislatívnych aspektov s cieľom ochrany požiadaviek a práv migrujúcich
osôb a rodín a súčasne i spoločností, do ktorých migranti smerujú”.17 KKC uvádza, že “prisťahovalci sú povinní
s vďakou rešpektovať hmotné a duchovné dedičstvo krajiny, ktorá ich prijala, poslúchať jej zákony a prispievať
na jej náklady”.18 Tretí princíp upriamuje pozornosť na
ochranu hraníc na zásadách spravodlivosti a milosrdenstva. Spravodlivosť, teda dať každému, čo mu patrí, podľa pápeža znamená, že “nijaký jednotlivec či ľudská skupina sa nemôže považovať za všemohúceho, oprávneného šliapať po dôstojnosti a právach iných osôb, jednotlivcov či spoločenských skupín.”19 Pápež hovoril o spravodlivosti aj počas svojho príhovoru utečencom v Centre
14. Porov. http://www.vatican.va/roman_curia/pontifical_councils/corunum/documents/rc_pc_corunum_doc_25061992_refugees_
en.html
15. Ján Pavol II.: Cirkev v Amerike, bod 65. Dostupné na http://
w2.vatican.va/content/john-paul-ii/en/apost_exhortations/documents/
hf_ jp-ii_exh_22011999_ecclesia-in-america.html
16. Prejav Františka členom diplomatického zboru pri Svätej stolici.
Dostupné na http://www.konzervativnyvyber.sk/svaty-otec-frantiseksa-v-novom-roku-stretol-s-diplomatickym-zborom/32249/
17. František: Posolstvo k Svetovému dňu migrantov a utečencov v
roku 2014. Dostupné na https://www.kbs.sk/obsah/sekcia/h/dokumentya-vyhlasenia/p/dokumenty-papezov/c/posolstvo-svateho-otca-frantiskak-svetovemu-dnu-migrantov-a-utecencov-2014
18. Katechizmus katolíckej cirkvi. Trnava: Spolok sv. Vojtecha,
1998, bod 2241.
19. Prejav Františka na 70. valnom zhromaždení OSN v sídle organizácie v New York. Dostupné na http://sk.radiovaticana.
va/news/2015/09/25/pr%C3%ADhovor_ p%C3%A1pe%C5%BEa_
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Astalli20 v Ríme. Vo svojom príhovore vyzdvihol tri slová: slúžiť, sprevádzať a obraňovať, ktoré predstavil ako
jezuitský program vo vzťahu k utečencom. Milosrdenstvo, ako jeden zo základných princípov nielen vo vzťahu k migrantom, ale aj Františkovho pontifikátu, najzreteľnejšie deklaruje vyhlásenie Mimoriadneho jubilejného
roka milosrdenstva21. František označuje milosrdenstvo za
“pilier, na ktorom spočíva život Cirkvi.”22 Dokonca, čo v
kontexte vzrastajúcich teroristických hrozieb vyznieva o
to naliehavejšie, hovorí o milosrdenstve, že “nás spája so
židovstvom a islamom, ktoré ho považujú za jeden z najurčujúcejších Božích atribútov.”23 Pápež František, ktorý sám seba nazýva “synom imigrantov”24, sa k problematike migrantov na viacerých miestach vyjadruje mimoriadne milosrdným jazykom, keď napríklad uviedol: “Na
globalizáciu migračného javu treba odpovedať globalizáciou lásky a spolupráce, aby sa situácia migrantov stala
ľudskejšou.”25 a “v migrantoch máme vidieť v prvom rade
nielen problém, ktorému máme čeliť, ale aj brata či ses.,
ktorých treba prijať, rešpektovať a milovať.”26
Migrácia – príčiny, dopady, riešenia
Migrácia je komplexným javom s množstvom procesov,
aktérov a motivácií, ktorý navyše variuje predovšetkým v
závislosti od politických, sociálnych, ekonomických, náboženských či demografických podmienok. Identifikovať
všetky príčiny, dopady a riešenia migrácie je preto pomerne náročná, ak nie až nemožná úloha. Avšak pápež František, napriek zložitosti vzťahov, ktoré migráciu charakterizujú, sa o to pokúša a niektoré príčiny, dopady a riešenia
migrácie opakovane pomenúva.
Z perspektívy sociálnych vied môžu byť príčiny migrácie rôzne. Medzi tzv. “push factors”, teda faktory, kto-

franti%C5%A1ka_v_s%C3%ADdle_osn_v_ plnom_znen%C3%AD/
1174769
20. Pozri viac http://centroastalli.it/
21. František: Misericordiae vultus, Bula vyhlásenia Mimoriadneho jubilejného roka milosrdenstva, Dostupné na http://sk.radiovaticana.
va/news/2015/04/20/bula_vyhl%C3%A1senia_mimoriadneho_ jubilejn% C3%A9ho_roka_milosrdenstva/1138327
22. Tamtiež, bod 10.
23. Tamtiež, bod 23.
24. František: Prejav v Kongrese USA. http://sk.radio vaticana.va/
news/2015/09/24/pln%C3%A9_znenie_prejavu_p%C3%A1pe%C5%
BEa_franti%C5%A1ka_v_kongrese_usa/1174448
25. František: Posolstvo k Svetovému dňu migrantov a utečencov v
roku 2015.
26. František: Posolstvo k Svetovému dňu migrantov a utečencov v
roku 2014.
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ré motivujú ľudí k pohybu, patrí napríklad politická nestabilita; klimatické zmeny; chudoba; choroby či ozbrojené
alebo iné konflikty a podobne. K “pull factors”, teda faktorom, ktoré ovplyvňujú výber cieľovej krajiny, patrí napríklad sociálna istota; dodržiavanie ľudských práv; lepšie
ekonomické príležitosti; spravodlivosť; bezpečnosť a podobne.27 Františkov postoj pri pomenovaní príčin migrácie, ktorým sa podľa neho “dalo čeliť už dávno”28 sa oproti uvedenej teórii sociálnych vied v zásade v ničom neodlišuje. V posolstve k Svetovému dňu migrantov v roku
2014 uvádza, že dôvodmi migrácie je podľa neho spoločensko-ekonomická nerovnováha, neriadená globalizácia
a chudoba,29 v príhovore na pôde Európskeho parlamentu označil za príčiny migrácie vnútorné konflikty a nedostatočný sociálno-ekonomický rozvoj v krajinách pôvodu
migrácie30 a v encyklike Laudato si’ upozorňuje na ďalší
dôvod migrácie, a tým je zhoršovanie životného prostredia vplyvom klimatických zmien.31 Pápež sa zvlášť venuje problematike vojny, ako ďalšej z príčin migrácie, vyzýva k zastaveniu obchodovania so zbraňami a šírenia nenávisti a násilia.32
Čo sa týka dopadov migrácie, a to predovšetkým v hostiteľských krajinách, pápež medzi ne radí podozrievavosť
a nevraživosť, obavy o bezpečnosť priostrené hrozbou terorizmu, riziko straty identity a kultúry, nárast konkurencie na trhu práce či zvýšenú kriminalitu.33 Vzápätí však
dodáva, že s migrantmi sa spájajú predsudky, pričom apeluje na komunikačné prostriedky, ktoré majú ponúkať
pravdivé informácie a odhaľovať vžité stereotypy o migrantoch.34 Ďalšou konzekvenciou súčasnej migračnej vlny
je podľa pápeža “podkopávanie humanistického ducha
Európy”.35 O migračnej kríze v rámci Európskej únie hovoril priamo na pôde Európskeho parlamentu v Štrasburgu, kde Európu označil za “starenu pôsobiacu unaveným,

27. Porov. http://euractiv.sk/socialna-politika/rozsirena-europa-amigracia/
28. Prejav Františka členom diplomatického zboru pri Svätej stolici.
Dostupné na http://www.konzervativnyvyber.sk/svaty-otec-frantiseksa-v-novom-roku-stretol-s-diplomatickym-zborom/32249/
29. František: Posolstvo k Svetovému dňu migrantov a utečencov v
roku 2014.
30. https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20141125029
31. František: Laudato si’, bod 25.
32. Príhovor Františka na ostrove Lesbos. Dostupné na https://
www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20160416007
33. František: Posolstvo k Svetovému dňu migrantov a utečencov v
roku 2014.
34. Porov. tamtiež.
35. Prejav členom diplomatického zboru akreditovaného pri Svätej
stolici. Dostupné na http://www.konzervativnyvyber.sk/svaty-otecfrantisek-sa-v-novom-roku-stretol-s-diplomatickym-zborom/32249/

Nové Horizonty

67

Štúdie

zostarnutým a už nie viac agilným a plodným dojmom”36 .
Napriek tomuto nepriaznivému konštatovaniu vyzval Európu k ideálom mieru, subsidiarity, vzájomnej solidarity a
humanizmu založeného na rešpektovaní dôstojnosti osoby. V súvislosti s migráciou upozornil, že “absencia vzájomnej podpory v rámci Európskej únie vedie k riziku, že
podnieti partikulárne riešenie problému, ktorý neberie do
úvahy ľudskú dôstojnosť prisťahovalcov, podporí otrockú
prácu a pokračovanie sociálneho napätia.”37
Čo sa týka riešení migračnej krízy, pápež zdôraznil, že
Európa bude schopná vysporiadať sa s prisťahovalectvom,
ak “bude schopná predložiť jasne svoju kultúrnu identitu a implementovať vhodné právne predpisy, ktoré vedia
zároveň chrániť práva európskych občanov a zabezpečiť
príjem migrantov; ak bude schopná prijať správne politiky, (…), ktoré pomôžu krajine ich pôvodu v sociálno-politickom rozvoji a v prekonaní vnútorných konfliktov – čo
je hlavnou príčinou tohto javu – namiesto politík zameraných na interes, ktoré rozmnožujú a živia tieto konflikty.”38 Pápež pri otázke riešenia migračnej problematiky
viackrát39 zdôraznil potrebu univerzálnej siete spolupráce
a odsúdil individualistické riešenia, keďže „žiadna krajina nemôže sama čeliť ťažkostiam spojeným s týmto javom,
lebo je taký rozsiahly, že sa týka temer všetkých kontinentov, a to v dvoch smeroch: imigračnom i emigračnom pohybe.“40 Podľa pápeža “migračné pohyby nadobudli také
rozmery, že iba systematická a aktívna spolupráca, zahŕňajúca štáty i medzinárodné organizácie, bude schopná
účinne ich regulovať a spravovať.”41 Výzvu medzinárodným spoločenstvám a diplomatickým, politickým a charitatívnym iniciatívam v Európe, ale aj na Blízkom východe k riešeniu migračnej krízy spolu s pápežom podporili aj ekumenický patriarcha Bartolomej I. a grécky pravoslávny prímas Hieronym II. Pápež František zároveň zdôrazňuje, že riešenie migračnej krízy, ktorú nazýva krízou
ľudskosti,42 musí v prvom rade zahŕňať pomoc krajinám, z
ktorých migranti pochádzajú. Tam, už v zárodkoch, je potrebné odstraňovať dôvody migrácie, hlavne chudobu, ná-

36. Prejav pápeža Františka na pôde Európskeho parlamentu v
Štrasburgu. Dostupné na https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=
20141125029
37. Tamtiež.
38. Tamtiež.
39. Pozri aj Prejav Františka členom diplomatického zboru pri Svätej
stolici. Dostupné na http://www.konzervativnyvyber.sk/svaty-otecfrantisek-sa-v-novom-roku-stretol-s-diplomatickym-zborom/32249/
40. František: Posolstvo k Svetovému dňu migrantov a utečencov v
roku 2015.
41. Tamtiež.
42. Porov. https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20160416002
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silie a prenasledovanie.43 V príhovore diplomatom Svätej
stolice dodal, že podpora solidárnych politík, v krajinách,
odkiaľ migranti pochádzajú, nemôže “podmieňovať svoju
pomoc stratégiami a praktikami ideologicky cudzorodými
alebo protirečiacimi kultúram a národom, ktorým sú určené”.44 Pápež v otázke riešenia migračnej krízy zdôrazňuje potrebu strednodobých a dlhodobých projektov, ktorý by však neriešili len stav bezprostrednej krízy. Ako už
bolo uvedené, dôležitá je pomoc jednak v krajinách, odkiaľ migranti pochádzajú, ale aj v krajinách prijatia, a to s
dôrazom na účinnú integráciu migrantov.45 Pápež zároveň
pri riešení dramatickej situácie migrantov opakovane vyzýva k dodržiavaniu ľudských práv, zodpovednosti a solidarite, k súcitu a dôstojnému zaobchádzaniu s migrantmi. Vo svojom príhovore na ostrove Lesbos uviedol: “Netreba nikdy zabúdať na to, že migranti, skôr než by išlo o
čísla, sú ľudskými osobami, sú to tváre, mená, príbehy.“46
Migrácia – výzva ku kultúre stretnutia
Prvá veta pápežovej apoštolskej exhortácie Evangelii
gaudium47 znie: “Radosť evanjelia napĺňa srdce a celý život tých, ktorí sa stretávajú s Kristom”48. Rozmer stretnutie v rôznych perspektívach používa František vo svojich
príhovoroch často a inak tomu nie je ani v prípade migračnej problematiky. Pri apeloch na potrebnú zmenu postoja voči migrantom pápež hovorí o “kultúre stretnutia”49,
ktorú dáva do protikladu s “kultúrou vyraďovania”.50 Pod
“kultúrou stretnutia” chápe schopnosť vytvárať spravodlivejší a bratskejší svet51, starostlivosť o dobré osobné vzťahy a schopnosť prekonávať predsudky a obavy.52 Naopak,
pod “kultúrou vyraďovania”, ktorú označuje aj ako “kul-

43. Porov. František: Posolstvo k Svetovému dňu migrantov a
utečencov v roku 2016.
44. Prejav Františka členom diplomatického zboru pri Svätej stolici.
45. Porov. tamtiež.
46. Príhovor Františka na ostrove Lesbos. Dostupné na https://
www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20160416007
47. František: Evangelii gaudium. Trnava: Spolok svätého Vojtecha, 2014.
48. František: Evangelii gaudium. Trnava : Spolok svätého Vojtecha, 2014. s. 3.
49. Tiež, v synonymickom zmysle, hovorí o kultúre prijatia a solidarity. Pozri viac Posolstvo k Svetovému dňu migrantov a utečencov v
roku 2015.
50. Porov. Posolstvo k Svetovému dňu migrantov a utečencov v roku
2014.
51. Porov. tamtiež.
52. František: Posolstvo k Svetovému dňu migrantov a utečencov v
roku 2016.
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túru skartovania” alebo “kultúru blahobytu”, chápe absenciu autentickej antropologickej orientácie.
Keď pápež v prípade migrantov vyzýva k zmene postojov od “kultúry vyraďovania” ku “kultúre stretnutia”,
apeluje, aby túto zmenu podporili aj prostriedky spoločenskej komunikácie. V apoštolskej exhortácii Evangelii gaudium povzbudzuje krajiny k štedrému otvoreniu sa a vytváraniu nových kultúrnych syntéz. Za príklad dáva mestá, ktoré prekonávajú nezdravú nedôveru a dokážu prijať
iných a ktoré takúto integráciu vedia využiť ako nový faktor rozvoja.53 V “kultúre stretnutia” má podľa neho privilegované miesto dialóg zameraný na spravodlivejšiu spoločnosť, ktorá nestráca pamäť a nikoho nevylučuje.54 Pápež zdôrazňuje aj potrebu dialógu s islamom, ako aj adekvátnu formáciu diskutujúcich. Na jednej strane apeluje,
aby islam zaistil kresťanom náboženskú slobodu, na druhej strane vyzýva kresťanov k prijatiu islamských migrantov. “Na vedenie dialógu s islamom je nevyhnutné adekvátne formovať diskutujúcich – nielen preto, aby boli pevne a radostne zakorenení vo vlastnej identite, ale aj preto, aby dokázali uznať hodnoty tých druhých; aby pochopili starosti, ktoré sa ukrývajú za ich požiadavkami, a aby
vedeli hľadať spoločné stanoviská. My kresťania by sme
mali s láskou a úctou prijímať moslimských imigrantov,
ktorí prichádzajú do našich krajín, ako dúfame a modlíme sa, aby nás prijímali a rešpektovali v tradične moslimských krajinách.”55 Pápež okrem toho odsudzuje násilný
fundamentalizmus a nenávistné zovšeobecňovania, pretože, ako uvádza, správna interpretácia Koránu podľa neho
protirečia každému násiliu.56
Kultúra vyraďovania podľa pápeža odsudzuje postoje, v
ktorých je niekto považovaný za “neužitočného, odsunutého či odpísaného”57. V príhovore na ostrove Lampedusa58 poukázal na dôsledky takýchto postojov a označil ich
za “globalizáciu ľahostajnosti”. Necitlivosť voči druhým
prirovnal k životu v mydlových bublinách, ktoré sú prchavou ilúziou a provizóriom. Diplomatom Svätej stolice, reagujúc na kultúru vyraďovania aj v súvislosti s migračnou krízou, adresoval slová, že sa “žiada spoločný závä53. František: Evangelii gaudium, bod 210.
54. Tamtiež, bod 239.
55. Tamtiež, bod 253.
56. Porov. tamtiež, bod 253.
57. František: Posolstvo k Svetovému dňu migrantov a utečencov v
roku 2016.
58. Homília pápeža Františka na ostrove Lampedusa. Dostupné na
http://sk.radiovaticana.va/storico/2013/07/08/%E2%80%9Ekto_plakal_
nad_smr%C5%A5ou_t%C3%BDchto_bratov_a_sestier%E2%80%9
C_%E2%80%93_ p%C3%A1pe%C5%BE_franti%C5%A1ek_na/slo708684
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zok, ktorý s rozhodnosťou skoncuje s kultúru vyraďovania
a urážania ľudského života, aby sa nik necítil zanedbaný
či zabudnutý a aby ďalšie životy nepadali za obeť pre nedostatok zdrojov a predovšetkým pre nedostatok politickej
vôle.”59 Pápež upozorňuje, že “migrácie nemožno redukovať len na politické či legislatívne aspekty alebo ekonomické dôsledky či len súčasnú prítomnosť rôznych kultúr
na tom istom území.”60 Vo svojom príhovore na Valnom
zhromaždení OSN poukázal na množstvo a komplexnosť
problémov súčasného sveta a zdôraznil, že ich riešenia sa
nesmú obmedziť na byrokratickú činnosť a zostavovanie
štatistických ukazovateľov. Keď sa činnosť obmedzí len
na vyratúvanie problémov, stratégií a diskusií, ľudské bytosti sa stávajú skartovaným materiálom. V tomto zmysle politická a ekonomická činnosť je podľa pápeža účinná
len vtedy, ak “nestratí zo zreteľa to, že pred i za plánmi
a programami sú konkrétne ženy a mužovia, rovnakí ako
tí, čo vládnu, ktorí žijú, zápasia a trpia, a ktorí sa mnohokrát cítia byť prinútení žiť úboho a zbavení akéhokoľvek
práva.”61 Pápež na viacerých miestach62 a v mnohých svojich príhovoroch63 v súvislosti s “kultúrou vyraďovania”
upozorňuje a os. odsudzuje životné štýly charakteristické
individualizmom, egoizmom, blahobytom, konzumom a
nezáujmom voči okolitému svetu. Naopak, vyzýva k dodržiavaniu hodnôt, princípov ľudskosti, rešpektu a vzájomnej solidarity. Podľa pápeža sú migranti ozvenou potreby vykoreniť nerovnosť, nespravodlivosť a útlak. Takýmto spôsobom sa migranti môžu stať partnermi pri budovaní bohatšej identity – ako pre spoločenstvo, ktorého sú
hosťami, tak aj pre osoby, ktoré ich prijímajú, stimulujúc
rozvoj inkluzívnych a kreatívnych spoločností, ktoré rešpektujú dôstojnosť všetkých.64

59. Prejav Františka členom diplomatického zboru pri Svätej stolici.
Dostupné na http://www.konzervativnyvyber.sk/svaty-otec-frantiseksa-v-novom-roku-stretol-s-diplomatickym-zborom/32249/
60. František: Posolstvo k Svetovému dňu migrantov a utečencov v
roku 2016.
61. František: Prejav na 70. valnom zhromaždení OSN v sídle organizácie v New York. Dostupné na http://sk.radiovaticana.va/
news/2015/09/25/pr%C3%ADhovor_p%C3%A1pe%C5%BEa_franti%
C5%A1ka_v_s%C3%ADdle_osn_v_plnom_znen%C3%AD/1174769
62. Porov. František: Evangelii gaudium. Trnava: Spolok svätého
Vojtecha, 2014, s. 52, alebo Prejav Františka členom diplomatického
zboru pri Svätej stolici alebo Prejav pápeža Františka na pôde Európskeho parlamentu v Štrasburgu.
63. Pozri napr. https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=2014112
1037, http://www.radiovaticana.cz/clanek.php4?id=23080
64. Porov. https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20141121037
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Záver
Tento príspevok venoval pozornosť trom špecifickým
otázkam, ktoré v súvislosti s migráciou rieši katolícka sociálna náuka, a to so snahou ukázať, že v rovnakej línii sa
k súčasnej migračnej kríze vyjadruje aj pápež František.
Cieľom bolo v pápežovej doktríne identifikovať uvádzané
príčiny, dopady a návrhy riešení migračnej vlny a zdôrazniť špecifický motív “stretnutia”, na ktorý pápež František
v migračnej problematike periodicky apeluje.
Františkov pontifikát je typický výrazným apelom a
pozornosťou voči sociálne slabým a marginalizovaným
vrstvám obyvateľstva, medzi nimi i migrantom. Pápežov
postoj k migračnej kríze vhodne vystihuje jeho výzva na
stavanie mostov a nie múrov. Politika prijatia a integrácie, ku ktorej v prípade migrantov vyzýva, zároveň vo viacerých aspektoch odkrýva rozdiel medzi pápežom a mnohými európskymi katolíkmi, ktorí nereagujú alebo dokonca odmietajú pápežovu pozíciu a gestá voči migrantom.
Preto sa zdá, že táto situácia poukazuje na osobitnú potrebu ďalšieho dialógu v Katolíckej cirkvi na tému migrácie
a v rámci partikulárnych cirkví vytvára priestor na sebareflexiu, hľadanie správnych odpovedí a účinných riešení
migračnej krízy, predovšetkým v Európe.
Masová migrácia do Európy, ktorú podnietila predovšetkým nestabilná situácia na Blízkom východe, ďalej
občianska vojna v Sýrii, pokračujúce boje v Iraku a Afganistane, ale napríklad aj totalitné diktatúry vo východnej Afrike, predstavuje obrat v historickom trende. Kým
v období koloniálneho imperializmu Európania migrovali do rôznych krajín sveta, dnes je trend opačný a zatiaľ
nič nenaznačuje, že by táto vlna, najväčšia od skončenia
II. svetovej vojny, mala nabrať opačný smer. Ako sa ukazuje, Európa stojí pred náročnou výzvou v hľadaní jednotnej azylovej politiky, a to nielen v rámci súčasných členských štátov, ale aj budúcich hraničných štátov Európskej
únie. Zložité otázky vyvoláva aj úspešná integrácia legálnych prisťahovalcov do hostiteľských krajín, ale aj riešenie nelegálnej migrácie, ktorá sa stáva zdrojom pre obchodovania s ľuďmi. Migrácia predstavuje fenomén, s ktorým
sa globalizovaná spoločnosť bude musieť naďalej vysporadúvať, avšak nielen v oblasti efektívnych a účinných politík, ale aj pri formovaní mentality, názorov a svedomia
predovšetkým európskych občanov. Svoj podiel na diskusii a snahe o riešenie migračnej krízy, a to so zvláštnym
apelom na dôstojnosť človeka, má aj KSN a pápež František.
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Verš sv. Pavla: “Litera zabíja,
kým Duch oživuje” (2 Kor 3,6)
v kontexte dvoch diel sv. Augustína:
De spirito et littera
a De gratia et libero arbitrio
St. Paul’s verse: “The letter killeth, but the spirit giveth life” (2 Cor. 3:6) in the context of two works
of the St. Augustine: De spirito et littera and De gratia et libero arbitrio
Saint Augustine in his two works (De spiritu et littera and De gratia et liberio arbitrio) - explaining the verse from
St. Paul’s letter: “The letter killeth, but the spirit giveth life” (2 Cor. 3:6) - adresses the function of the Law and the
action of God‘s Spirit. In these works St. Augustine offers a rich theological reflection - backed by many biblical
quotations - concerning two major issues: grace and freedom. According to the Bishop of Hippo’s interpretative key,
these themes or rather these components of binomial can not be separated from each other. St. Augustine intends to
remove neither the grace, as the Pelagians did, nor the freedom of choice (at the expense of grace), as the monks of
the town of Hadrumetum in North Africa mistakenly understood.

Historický kontext
Sv. Augustín1 bol prvý, ktorý začal písať systematickým spôsobom o téme milosti, preto je aj nazývaný “doktorom milosti” (doctor gratiae). Sústredil sa predovšetkým
na výrazy ako “Božia spravodlivosť a spravodlivosť človeka” a venoval sa problému vzájomného vzťahu, ktorý je
medzi Božou milosťou, slobodnou vôľou a ľudskou slobodou. Práve v Augustínovej dobe dostal termín “milosť” početné teologické upresnenia v kontexte polemiky s pelagianizmom.2 Tento kresťanský blud tvrdil, že len na základe
vlastných síl ľudskej vôle každý človek môže prežívať svoj
život v spravodlivosti a čestnosti, bez toho, aby sme k tomu
potrebovali pomoc milosti. A preto odporúčal všetkým asketickú horlivosť. Inými slovami sa pelagianizmus snažil
podnietiť polemiku o kresťanskom chápaní spravodlivosti:
odkiaľ pochádza táto spravodlivosť - z ľudskej vôle alebo
z Božej milosti? Na základe veľkej dôvery v slobodu človeka sa snažil vytvoriť nové globálne pochopenie kresťanstva, kresťanského života a konečného osudu ľudského bytia, ktoré je odmenené práve pre jeho cnostný život. Tie1. Biskup v Hippo, ktorý žil na prelome 4. a 5. storočia po Kr., je považovaný za najväčšieho cirkevného otca a za jedného z najväčších géniov ľudstva. Porov. Trapè, A.: S. Agostino. In: A a.Vv.: Patrologia, vol.
III, Roma : Marietti 1999, s. 325-332.
2. Bolo to heretické učenie pomenované podľa Pelágia, ktorý začiatkom 5. storočia po Kr. začal šíriť svoje bludné učenie. Bol odsúdený na
cirkevnom koncile v Kartágu v roku 418 a na Efezskom koncile v roku
431. Neskôr tento blud bol oživený v učení J. Kalvína a K. Jansena. Porov. Vragaš, Š. a Kol.: Teologický a náboženský slovník, vol. II, Trnava
: SSV 2008, s. 147.

to myšlienky našli vhodné prostredie v Afrike, kde takmer
jedno storočie prekvital donatizmus,3 ktorý sa však blížil
ku svojmu koncu. Prívrženci donatizmu tvrdili, že vnútorná svätosť subjektu, ako kanála Božej milosti, ktorý vysluhuje sviatosti, je potrebná k ich platnosti. Z tohto pohľadu sa donatisti nachádzali na tej istej vlnovej dĺžke ako
pelagiáni, pretože kládli veľký dôraz na angažovanie ľudskej vôle. Proti ochabujúcemu donatizmu a rodiacemu pelagianizmu sa postavil sv. Augustín, ktorý vo svojich dielach bránil v polemike s pelagianizmom4 pravú kresťanskú
náuku a pochopenie termínu “milosť“ sa stalo prioritou.5
Diela De spiritu et littera a De gratia et libero arbitrio
Dielo De spiritu et littera bolo napísané v roku 412, čiže
rok po tom, ako sa pelagiánska problematika verejne obja3. Išlo o africkú cirkevnú schizmu 4. a 5. storočia po Kr., ktorá bola
pomenovaná podľa biskupa Donáta. Vznikla ako následok odlišného
postoja afrických kresťanov voči prenasledovaniu, ktoré vypuklo za cisára Diokleciána. Podľa ich učenia každý, kto spáchal ťažký hriech, mal
by byť znovu pokrstený. Toto schizmatické hnutie bolo odsúdené viacerými cirkevnými synodami (najvýznamnejšia v roku 411 v Kartágu),
no aj napriek tomu sa udržalo v Afrike až do 7. storočia. Porov. Vragaš,
Š. a Kol.: Teologický a náboženský slovník, vol. I, Trnava : SSV 2006,
s. 111-112.
4. Boj hipponského biskupa s pelagianizmom sa začal v roku 412 a trval až do jeho smrti (+ 430). Porov. Špirko, J.: Patrológia. Životy a spisy
sv. otcov, Prešov : Spolok sv. Petra Pavla Gojdiča 1995, s. 157.
5. Porov. Grossi, V. - Sesboüé, B.: Grazia e giustificazione: dalla testimonianza della Scrittura alla fine del Medioevo. In: A a.Vv.: Storia dei
dogmi, vol. II, Casale Monferrato : Piemme 2000,2 s. 252-254.
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vila v Afrike.6 Je kľúčovým dielom náuky o milosti. Augustín tu zoširoka diskutuje o vzťahu medzi zákonom (litera) a milosťou (Duch).7
Pelagianizmus sa sústredil na reálne možnosti ľudskej
slobody. Avšak po jeho odsúdení sa celá problematika preniesla na antropologickú rovinu, čiže na samotné pochopenie človeka. Vzťah medzi Bohom a človekom vyjadril
Augustín v kategórii existujúceho vzťahu medzi Božou
milosťou a slobodou človeka. Boh a človek nie sú vzájomní konkurenti, nie postavení proti sebe a nežiaria na svoju
silu vôle, ako sa to snažili tvrdiť pelagiáni. Ale práve naopak, sú to dvaja priatelia, ktorí sa hľadajú a pomáhajú si
v dimenzii lásky (dilectio). Práve aj jedno z dvoch Augustínových diel hovorí o tomto prechode: De gratia et libero
arbitrio, napísané medzi rokmi 426-427.8 Sám Augustín
hovorí, že už napísal veľa na obranu milosti, ktorú popierali pelagiáni a vychvaľovali slobodnú vôľu. V tomto diele
však chce teraz brániť slobodnú vôľu voči mníchom z Adrumeta, ktorí ju popierali alebo si mysleli, že zdôrazňovaním milosti sa eliminuje slobodná vôľa človeka.9
Litera a pôsobenie Ducha
Vzťah medzi Božou milosťou a slobodnou vôľou človeka patrí medzi ťažké teologické témy (quaestionis obscuritas), ako to potvrdzuje aj samotný hipponský biskup.
Preto odporúča svojim čitateľom najskôr ďakovať Bohu
za to, čo pochopili. A nakoľko ide o ťažký argument, ak
aj ich myseľ nie je schopná niečo obsiahnuť a preniknúť,
majú opakovane čítať jeho dielo a prosiť Pána, aby im bola
udelená múdrosť (porov. Jak 1,5).10 A práve v tomto kontexte podáva výklad slov sv. Pavla: “litera zabíja, kým
Duch oživuje” (2 Kor 3,6).11 Augustín tento úryvok roz6. Porov. Bosio, G. - Dal Covolo, E. - M aritano, M.: Introduzione ai
Padri della Chiesa. Secoli IV e V, vol. IV, Torino : SEI 1995, s. 68.
7. Porov. Trapè, A.: S. Agostino. In: A a.Vv.: Patrologia, vol. III, s.
366.
8. Porov. Bosio, G. - Dal Covolo, E. - M aritano, M.: Introduzione ai
Padri della Chiesa. Secoli IV e V, vol. IV, s. 70, 87-88.
9. Porov. Augustín, De gratia et libero arbitrio 1,1. In: Grazia e Libertà, Palmieri, M. (ed.), (NBA XX), Roma : Città Nuova 1987, s. 21;
Augustín, Epistola 194,1,1-2,3. In Le lettere, vol. III, Carrozzi, L. (ed.),
(NBA XXIII), Roma : Città Nuova 1974, s. 259-263; Augustín, Epistola 214,1. In Le lettere, vol. III, s. 545; Augustín, Retractationes 2,66. In:
Le Ritrattazioni, Pizzani, U. (ed.), (NBA II), Roma : Città Nuova 1994,
s. 241.
10. Porov. Augustín, De gratia et libero arbitrio 1,1, s. 21; 24,46, s.
95; Epistola 214,6, s. 549-551.
11. Sv. Pavol svojou antitézou “litera” a “Duch” chce poukázať na
odlišnosť Starého a Nového zákona. Pod slovom “litera” sa chápe fixácia na doslovnom znení Zákona, napísaného na kamenných tabuliach,
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víja komentujúc prvé tri kapitoly listu Rimanom, pretože
podľa neho sv. Pavol práve v nich komentuje spomínaný
text.12 Tento verš sa nachádza jedenkrát v diele De gratia
et libero arbitrio13 a sedemkrát v De spiritu et littera,14 kde
Augustín s veľkým presvedčením (acerrime) a nasadením
(vehementissime) bráni kresťanské učenie o nevyhnutnosti Božej milosti proti svojim odporcom pelagiánom.15
Slobodná vôľa človeka
Boh zjavil prostredníctvom biblických posvätných textov, že človek vlastní slobodnú vôľu. Samotné Božie prikázania by neprospeli človeku, keby nemal slobodnú vôľu,
prostredníctvom ktorej plní Božie príkazy a dosiahne prisľúbenú odmenu. Človek sa nemôže odvolávať na nevedomosť, keď sa dopúšťa hriechu, ba dokonca obviňovať samotného Pána Boha (porov. Prís 19,3), pretože Boh nikoho nepokúša na zlé a ani jeho nemožno pokúšať na zlé
(porov. Jak 1,13-15). Boh nezvádza k bludu, pretože nenávidí každú neprávosť, ale keď stvoril človeka, ponechal mu možnosť rozhodnúť sa (porov. Sir 15,11-18). Toto
jasným spôsobom poukazuje na slobodnú voľbu ľudskej
vôle. Boh žiada od nás zachovávanie a plnenie prikázaní.
Ak by nebolo slobodnej vôle, Boh by to nežiadal. Augustín prináša sériu citácií nielen zo Starého (porov. Ž 32,9;
Prís 1,8; 3,1; 3,7; 3,11; 3,27-29; 4,2), ale aj z Nového zákona (porov. Mt 6,19; 10,28; 16,24; Lk 9,23; Rim 12,21; Ef
6,6-7; 1 Kor 7,36-37; 2 Kor 8,11; 1 Tim 4,14; Flm 14; 1 Jn
2,15), aby potvrdil túto pravdu.16 A napokon Boh chce, aby
všetci ľudia dosiahli spásu a poznali pravdu (porov. 1 Tim
2,4), ale bez toho, aby im zobral slobodnú vôľu, na zákla-

ako to bolo v tej dobe rozšírené medzi farizejmi. Pod slovom “Duch”
zase účasť na Božskom dychu života, ktorý nám bol sprostredkovaný
Ježišom Kristom. Apoštol národov nechcel postaviť touto antitézou do
protikladu doslovný a alegorický výklad posvätných textov, ako sa to
neskôr mylne interpretovalo, ale chcel poukázať na vznešenosť a prevahu Nového zákona. Porov. K remer, J.: Druhý list Korinťanům, (Nový
zákon 8), Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství 2000, s. 34-35.
12. Porov. M anca, L.: Il primato della volontà in Agostino e Massimo il Confessore, Roma : Armando 2002, s. 97.
13. Porov. Augustín, De gratia et libero arbitrio 11,23, s. 55.
14. Porov. Augustín, De spiritu et littera 4,6. In: Natura e grazia,
Volpi, I. (ed.), (NBA XVII/1), Roma : Città Nuova : 1981, s. 261; 5,7, s.
263; 5,8, s. 263-265; 13,21, s. 283-285; 14,24, s. 289-291; 17,30, s. 299;
20,35, s. 305.
15. Porov. Tamže, 2,4, s. 257; porov. aj Retractationes 2,37, s. 207.
16. Porov. Augustín, De gratia et libero arbitrio 2,2-3,5, s. 23-31; porov. aj 15,31, s. 65-67; 23,45, s. 93; De spiritu et littera 3,5, s. 259; 5,7, s.
263; 12,20, s. 283.
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de ktorej budú súdení s absolútnou spravodlivosťou ako ju
používali - či dobre alebo zle.17
Nevyhnutnosť Božej milosti
Početné biblické svedectvá na obranu slobodnej vôle
by mohli vyvolať podozrenie, že už niet miesta pre Božiu pomoc a milosť, ktoré sú nevyhnutné pre zbožný život a dobré skutky, na základe ktorých možno obsiahnuť
večnú odmenu. Zástancovia pelagianizmu si totiž mysleli, že keď človek žije čestne a koná dobro, že je to jeho
zásluha, chváli sa a vkladá svoju nádej do seba samého.
Preto aj ústami proroka Jeremiáša zaznievajú tvrdé slová:
„Toto hovorí Pán: Zlorečený je muž, ktorý dôveruje v človeka a telo urobil svojou oporou, ale od Pána sa mu srdce
vzdialilo“ (Jer 17,5). Augustín vzťahuje tieto slová na novú
pelagiánsku sektu, ktorá ich šírila. Človek nesmie vkladať svoju nádej do seba samého a nesmie dopustiť, aby sa
jeho srdce vzdialilo od Pána, ktorý je jeho silou v konaní
dobra (porov. Ž 27,9). Na podporu svojho tvrdenia Augustín sa odvoláva opätovne na biblické texty (porov. Ex 4,21;
7,3; 9,12, 10,20.27; Sir 23,4; Ez 11,19; 1 Kor 4,7; 2 Kor 3,23; Flp 2,13).18
Vo sv. Pavlovi zažiarila milosť nádherným spôsobom.
On bol veľkým obrancom a ohlasovateľom milosti, čoho
dôkazom je aj list Rimanom, v ktorom otázka milosti je
takmer jedinou otázkou, ktorej sa venuje a bráni ju s veľkým odhodlaním.19
Nezaslúženosť Božej milosti
Hrozí nebezpečenstvo, že človek môže skĺznuť do odmietania potreby a nezaslúženosti milosti, keď bude prílišným spôsobom brániť iba svoju slobodnú vôľu. Takúto cestu razil Pelágius a jeho prívrženci, ktorí tvrdili, že
milosť je udelená podľa našich zásluh. Avšak takéto učenie sa prieči zdravej kresťanskej náuke. Preto Augustín
si opäť pomáha posvätnými textami (porov. Ez 36,22-27;
Jn 1,16; 6,65; Rim 4,4), aby ukázal, že milosť sme nedostali podľa našich zásluh, pretože potom milosť by nebola milosťou (porov. Rim 11,6). Hipponský biskup používa

17. Porov. Augustín, De spiritu et littera 33,58, s. 345-347; Epistola
214,2, s. 547.
18. Porov. Augustín, De gratia et libero arbitrio 4,6-7, s. 31-33; porov. aj 14,29, s. 63; 15,31, s. 67; 16,32, s. 67; 23,45, s. 93; De spiritu et littera 2,2, s. 257; 3,5, s. 259; 9,15, s. 275; 12,20, s. 283; Epistola 214,2, s.
547; Retractationes 2,66, s. 241.
19. Porov. Augustín, De spiritu et littera 7,12, s. 269.
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príklad sv. Pavla, ktorého obrátenie bolo dielom veľkého
a účinného povolania z neba, teda Božej milosti. Pred svojím obrátením si zasluhoval veľa, ale v negatívnom slova
zmysle (merita eius erant magna, sed mala), pretože prenasledoval Božiu cirkev (porov. 1 Kor 15,9). Bolo mu však
poskytnuté dobro za zlo, preto mohol povedať: „Ale z Božej milosti som tým, čím som“ (1 Kor 15,10). Zasluhoval si
za svoju zlobu iba trest. Ale Boh mu dáva dobro za jeho
zlobu prostredníctvom milosti, bez toho, aby si ju predtým
zaslúžil podľa skutkov (porov. 2 Tim 1,8-9; Tít 3,3-7). Milosť je udelená nielen tomu, kto si ju zaslúžil v dobrom slova zmysle, ale aj tomu, kto si ju nezaslúžil. A keď je už raz
udelená, človek začína získavať zásluhy v dobrom, ale stále prostredníctvom milosti. Milosť potrebuje nielen hriešnik, aby sa obrátil od svojej bezbožnosti k spravodlivosti a bol ospravedlnený milosťou, lebo mu bolo dané dobro
za zlo, ale aj ten, kto je ospravedlnený vierou, aby ho podopierala, aby nespadol. Preto aj Pán Ježiš povedal apoštolom: „lebo bezo mňa nemôžete nič urobiť“ (Jn 15,5).20
Milosť je daná človeku nie preto, že by už skôr urobil
dobré skutky, ale preto, aby ich mohol uskutočniť; nie preto, že by už zachoval zákon, ale aby ho mohol zachovať.
Nikto nie je ospravedlnený na základe svojich skutkov, ale
z viery, pretože sme uverili, že len Božia milosť môže pomôcť našej slabosti, aby sme zachovávali príkazy zákona.21 Je to práve Kristus, ktorý dáva vnútorný vzrast (porov. 1 Kor 3,7).22
Augustín hovorí o nevyhnutnosti milosti preto, lebo
nám pomáha vyhýbať sa hriechu, obrátiť sa k Bohu a dosiahnuť spásu. Opozícia s pelagiánmi spočívala v tomto
bode nie v princípoch, ale v záveroch. Spoločným základ
bolo to, že Boh nenariaďuje nemožné. Pelagiáni z toho dedukovali, že nie je nevyhnutná milosť.23 Augustín však dedukuje, že je nevyhnutná modlitba pre obdržanie milosti.24
20. Porov. Augustín, De gratia et libero arbitrio 5,10-6,14, s. 37-43;
porov. aj 8,19-20, s. 47-49; 9,21, s. 51-53; 14,27, s. 59-61; 14,30, s. 63-65;
21,43, s. 89; 22,44, s. 89; De spiritu et littera 7,12, s. 269; 10,16, s. 277;
24,40, s. 311; Epistola 194,5,19, s. 277; Epistola 214,4, s. 549. Milosť nie
je zákon (gratia non est lex), ani prirodzenosť (non est natura) a ani iba
odpustenie hriechov (non est solum dimissio peccatorum). Ale je to pomoc, aby sme sa vyhýbali hriechu. Milosť pomáha totiž vôli, aby sa zachovával zákon, oslobodila sa prirodzenosť od zla a hriech nepanoval.
Porov. Augustín, De gratia et libero arbitrio 11,23, s. 55; 13,25-14,27, s.
57-61.
21. Porov. Augustín, De spiritu et littera 10,16, s. 277; porov. aj 9,15,
s. 275; 10,17, s. 279; 18,31, s. 299; 26,45, s. 319; 35,61, s. 353.
22. Porov. Tamže, 29,50, s. 329-331.
23. Porov. Trapè, A.: S. Agostino. In: A a.Vv.: Patrologia, vol. III, s.
414.
24. Porov. Augustín, De gratia et libero arbitrio 14,27-28, s. 61;
15,31, s. 67; 16,32, s. 67.

Nové Horizonty

73

Štúdie

Pýcha
Nie je miesto pre vystatovanie a pýchu (exclusio superbiae), pretože človek nie je ospravedlnený zo skutkov, ale
z viery (porov. Rim 3,27). Preto aj spravodlivý človek má
byť bohabojný, pretože jeho bázeň pred Bohom je skutočnou múdrosťou (porov. Jób 28,28). Pýcha spravodlivých
a dobrých bola by tou najväčšou nevďačnosťou voči Bohu,
keby sebe prisudzovali, čo dostali od Pána. Viera nám hovorí, aby sme chválili a vzdávali vďaky Bohu za to, že nás
ospravedlnil (porov. Rim 1,18-23; 1 Kor 1,31). Ak človek
nechváli a neďakuje Bohu za jeho dary, ale prisudzuje zásluhy sebe a je si príliš istý sebou samým, stáva sa hlupákom (porov. Rim 1,21-22).25 Jediné gesto, ktoré človek
môže prejaviť voči Pánu Bohu, je pokora (porov. 2 Kor
12,7.9): Boh pyšným odporuje, ale pokorným dáva milosť
(Jak 4,6).26
Vzťah medzi Božou milosťou a slobodnou vôľou
Aj keď nemáme príklad medzi ľuďmi (porov. Ž 143,2),
okrem Ježiša Krista, Bohočloveka, že môžeme žiť bez
hriechu, to neznamená, že je to neuskutočniteľné. Augustín hovorí, že žiť bez hriechu nezávisí len od slobodnej
vôle človeka, ale je to aj Božie dielo, dielo Božej milosti (porov. Flp 2,13). Musíme poprieť tvrdenia tých (pelagiáni), ktorí hovoria, že len vďaka sile ľudskej vôle, bez
Božej pomoci, je možnosť dosiahnuť dokonalú spravodlivosť, čiže žiť bez hriechu. Naše učenie nás učí, že ľudská
vôľa je napomáhaná Bohom, aby sme plnili diela spravodlivosti. Žiť dobre je teda Božím darom. Nielen preto, že
Boh stvoril človeka so slobodnou vôľou, bez ktorej nemôžeme žiť morálne ani dobre ani zle; nielen preto, že Boh
dal zákon, ktorým nás učí, ako máme žiť a čo robiť (porov.
Rim 5,5), ale pretože nám dal Ducha Svätého, ktorý vzbudzuje v duši človeka radosť a lásku po najvyššom a nemeniteľnom dobre, ktorým je Boh sám (porov. 2 Kor 5,6-7).
Boh koná v spolupráci s ľudskou vôľou svojich stvorení.
Ak by nás iba litera zákona mala učiť, čo mame robiť, aby
sme nehrešili a chýbala by pomoc Ducha, ktorý dáva život, potom litera by nás zabíjala.27
25. Porov. Augustín, De spiritu et littera 10,17-12,19, s. 277-283; porov. aj 6,9-7,11, s. 265-269; 32,56, s. 343; De gratia et libero arbitrio
5,11, s. 37-39; 6,15, s. 43-45; 18,38, s. 77; Epistola 214,3, s. 547-549;
Augustín, Confessionum 9,13,34. In: Le Confessioni, Carena, C. (ed.),
(NBA I), Roma : Città Nuova 20007, s. 289-291.
26. Porov. Augustín, De spiritu et littera 36,66, s. 363.
27. Porov. Tamže, 1,1-3,5, s. 255-259; 4,6-5,8, s. 261-265; 35,62-63, s.
353-355; porov. aj 12,20, s. 283; Epistola 194,2,3, s. 263; Epistola 215,4.
In: Le lettere, vol. III, s. 557. Na základe našej skúsenosti vieme, že
aj keď pokročíme v spravodlivosti, ešte sme veľmi vzdialení od doko-
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Podobne dobrovoľná mníšska zdržanlivosť (porov. Mt
19,10-11; 1 Kor 7,36-37; 1 Tim 5,22) a aj manželská čistota (porov. 1 Kor 7,7; 7,36;) sú zároveň Božím darom a aj
výsledkom slobodnej vôle. V človeku je žiadostivosť, ktorá ho zvádza k hriechu (porov. Jak 1,14). Preto, aby človek zvíťazil nad hriechom, je potrebný k tomu Boží dar,
milosť (porov. Múd 8,21), ktorá v tomto boji pomáha slobodnej vôli.28
Nikto nie je ospravedlnený na základe toho, že zachováva prikázania zákona (porov. Rim 2,17-29), ako si to mysleli Židia. Práve naopak, v skutočnosti neboli uskutočňovateľmi, ale porušovateľmi zákona (porov. Rim 6,14), lebo
keď vedeli, čo majú robiť a nekonali podľa toho, hriech sa
ešte viac rozmáhal. Človek sa môže sa chváliť iba Pánom
Bohom a jeho milosťou. Duch Svätý nám pomáha a uzdravuje. Sme ospravedlnení na základe Božej milosti a nie
zachovávania zákona (porov. Rim 3,20). Božia spravodlivosť sa uskutočňuje bez zákona, lebo Boh udeľuje veriacemu milosť prostredníctvom Ducha Svätého. Na druhej
strane sa Božia spravodlivosť ukazuje aj prostredníctvom
zákona, aby si človek uvedomil svoju slabosť a skrze vieru sa obrátil k Božiemu milosrdenstvu, aby bol uzdravený. Toto sa však nedeje bez našej vôle. Naša vôľa sa ukazuje slabou pred zákonom, preto milosť má uzdraviť vôľu
a uzdravená vôľa má zachovávať zákon, a už nie je viac
podriadená zákonu a nepotrebuje zákon. Zákon má dvojakú funkciu. Má byť vychovávateľom k spravodlivosti
pre toho, kto nie je spravodlivý. Ten sa môže ospravodliviť tak, čiže stane sa spravodlivým, že bude zákonne používať zákon, ktorý ho privedie ako dobrý vychovávateľ
k milosti, ktorá jediná mu dá silu zachovávať prikázania

nalosti. V tomto živote naša kresťanská dokonalosť je neúplná. Láska
k Bohu a k blížnemu (porov. Mt 22,37.39) na tomto svete nebude zachovávaná úplne, ale to nás má viesť a stimulovať k modlitbe, viere a nádeji. Týmto však nechceme popierať to, že Boh môže pomôcť ľudskej vôli
takým spôsobom, že človek môže už tu na zemi dosiahnuť úplnú dokonalosť a bude môcť žiť v Božej kontemplácii. Prečo to však Boh nerealizuje, to zostáva pre nás nepreskúmané tajomstvo. Porov. Augustín, De
spiritu et littera 36,64-66, s. 357-363.
28. Augustín, De gratia et libero arbitrio 4,7-9, s. 33-35; porov. aj
5,12, s. 39; 9,21, s. 51-53; 20,41, s. 81; 21,42, s. 87; 23,45, s. 93; De spiritu et littera 14,25, s. 291-293; 30,52, s. 353-335. Tým, že bez milosti nemôžeme urobiť žiadny dobrý skutok, modliť sa zbožne a mať pravú vieru, Augustín posunul problematiku milosti a slobody na kristologickú
rovinu: Kristus je spasiteľ a zároveň aj sudca. Augustín, Epistola 214,4,
s. 549; Trapè, A.: Introduzione generale. In: Grazia e Libertà, s. XIV.
„Teda ak nie je Božia milosť, akým spôsobom Boh spasí svet? A ak
nie je slobodná vôľa, akým spôsobom Boh bude súdiť svet?“ Augustín,
Epistola 214,2, s. 547: Si igitur non est Dei gratia, quomodo salvat mundum? Et si non est liberum arbitrium, quomodo iudicat mundum?
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zákona. Druhá funkcia zákona je v tom, že je pre spravodlivého cvičením v dobrom.29
Nemôžeme povedať, že zákon skutkov je platný pre judaizmus a zákon viery zase pre kresťanstvo.30 Takéto uvažovanie je neprijateľné. Dekalóg platí totiž aj pre kresťanov. Rozdiel medzi týmito zákonmi spočíva v tom, že
Boh prikazuje prostredníctvom zákona, čo máme robiť
a prostredníctvom viery uskutočňuje v nás to, čo prikazuje. Čoho sa zákon skutkov domáha vyhrážaním, to zákon
viery dosahuje dôverou (quod operum lex minando imperat, hoc fidei lex credendo impetrat).31
Augustín prichádza k záveru: „prikázania dobrého života neospravedlňujú človeka, ak nie prostredníctvom viery
v Ježiša Krista, čiže nie zo skutkov zákona, ale zo zákona
viery; nie cez literu, ale prostredníctvom Ducha; nie pre
zásluhy zo skutkov, ale z nezaslúženej milosti.“32

Láska
Augustín poukazuje na to, že naplnením zákona je láska. Sám Pán povedal, že celý Zákon a proroci spočívajú na dvoch prikázaniach – v láske k Bohu a k blížnemu
(porov. Mt 22,40; Mk 12, 28-31; Jn 13, 34-35; porov. aj Jak
2,8). Všetky tieto prikázania lásky sú tak početné e jasné,
že ktokoľvek by si myslel, že urobí niečo dobré, ale robil
by to bez lásky, nekonal by v žiadnom prípade dobre. Hipponský biskup nezabúda však pripomenúť platný princíp,
že tieto príkazy lásky by človek dostal zbytočne, keby nemal slobodnú vôľu. Prikázania boli dané prostredníctvom
Starej a Novej zmluvy. S Novou zmluvou prišla milosť,
ktorá v Starej prisľúbená, pretože zákon bez milosti je literou, ktorá zabíja, zatiaľ čo milosť je Duch, ktorý oživuje.
Augustín zdôrazňuje, že láska k Bohu a k ľuďom je Božím
darom. Ak by pochádzala od ľudí, bolo by to víťazstvo pe29. Porov. Augustín, De spiritu et littera 8,13-10,16, s. 271-277; De
gratia et libero arbitrio 10,22, s. 53; porov. aj De spiritu et littera 14,2319,34, s. 287-305.
30. Zákon skutkov, napísaný na kamenných tabuliach, sa týka Starého zákona a zákon viery, napísaný v ľudských srdciach, zase Nového zákona. Rozdiel medzi nimi spočíva v tom, že Starý zákon naháňal vonkajší strach človeku, zatiaľ čo Nový zákon sa mu páči v jeho vnútri, v
srdci. Porov. Augustín, De spiritu et littera 24,41-25,42, s. 313-315; porov. aj 14,23-15,27, s. 289-295.
31. Porov. Augustín, De spiritu et littera 13,21-22, s. 283-287; porov.
aj De gratia et libero arbitrio 12,24, s. 55-57.
32. Augustín, De spiritu et littera 13,22, s. 287: non iustificari hominem praeceptis bonae vitae nisi per fidem Iesu Christi, hoc est, non
lege operum, sed lege fidei, non littera, sed spiritu, non factorum meritis, sed gratuita gratia.
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lagiánov. Ale ak pochádza od Boha, zvíťazili sme nad pelagiánmi. Apoštol Ján tiež potvrdzuje, že láska pochádza
od Boha (porov. 1 Jn 4,7) a my by sme nemohli milovať
Boha, ak by nás On nemiloval ako prvý (porov. 1 Jn 4,19).
Preto aj milosť nám umožňuje milovať zákon.33
Božie zákony vpísané Bohom do našich sŕdc nie sú ničím iným ako prítomnosťou Ducha Svätého, ktorý je Božím prstom (porov. Lk 11,20) a ktorý v ľudských srdciach
rozlieva lásku (porov. Rim 5,5), ktorá je naplnení zákona (porov. Rim 13,10) a aj jeho cieľom (1 Tim 1,5). V Starom zákone išlo o pozemské a dočasné prísľuby, ale predsa predstavovali večné a nebeské dobrá, o ktorých hovorí Nový zákon. Teraz sa sľubuje dobro samotného srdca,
mysle a ducha (porov. Jer 31,33). Nič nie je lepšie ako Boh,
lebo on je prameňom života. Nie je nič slastnejšie ako žiť
pre Boha a z Boha (porov. Rim 6,11). Láska nás má pripraviť na konečnú podobnosť s Bohom (porov. Jn 14,21), keď
sa človek zo dňa na deň vnútorne obnovuje (porov. 2 Kor
4,16) podľa obrazu svojho Stvoriteľa (porov. Kol 3,10).34
Milosť pôsobiaca (operans)
a spolupôsobiaca (cooperans)
Kto chce plniť nejaké Božie prikázanie a nemôže, to
znamená, že určite má dobrú vôľu (voluntatem bonam),
ale ešte slabú a malú (parvam et invalidam). Dokáže to,
ak ju bude mať veľkú a silnú (magnam et robustam). Keď
aj mučeníci uskutočňovali veľké príkazy, robili to z veľkej vôle, teda z veľkej lásky, o ktorej aj Pán veľakrát rozprával (porov. Jn 15,13) a aj sv. Pavol (porov. Rim 13,810). Sv. Peter túto lásku ešte nemal, keď zo strachu zradil trikrát svojho Majs.. Síce mal ju malú a nedokonalú,
keď chcel položiť svoj život za Ježiša (porov. Jn 13,37).
Chcel to urobiť, pretože cítil, že to chce. Túto lásku, hoci
ešte malú, mu dal Ten, ktorý pripravuje vôľu, spolupracuje a završuje to, čo v nás začal. Je to Pán, ktorý dajúc začiatok koná v nás (operatur), aby sme chceli. A aby zavŕšil svoje dielo, spolupracuje (cooperatur) s tými, ktorí už
chcú (porov. Flp 1,6). On spôsobuje, aby sme chceli, bez
toho, aby nás potreboval. Ale keď už chceme, aby sme to
chceli takým spôsobom, že budeme aj konať, spolupracuje s nami. Bez neho, ktorý v nás účinkuje, aby sme chceli alebo spolupracuje, keď chceme, aby sme konali (porov.

33. Porov. Augustín, De gratia et libero arbitrio 17,35-18,38, s. 7377; porov. aj 19,40, s. 79.
34. Porov. Augustín, De spiritu et littera 21,36-22,37, s. 305-309; porov. aj 17,29, s. 297. „Boží zákon je teda láska“ (Lex ergo Dei est caritas). Augustín, De spiritu et littera 17,29, s. 297.
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Rim 8,28; Flp 2,13), nemohli by sme urobiť žiadny dobrý
skutok milosrdenstva.35
Boh v nás pôsobí tajomne. Pôsobí na nás vonkajšou cestou cez evanjeliové povzbudenia, kde aj prikázania zákona ovplyvňujú človeka v tom, že mu pripomínajú jeho slabosť a teda potrebu obrátenia sa na milosť prostredníctvom viery. Boh pôsobí aj vnútorne: produkuje v človeku
aj samotnú vôľu veriť (porov. Flp 2,13) a jeho milosrdenstvo nás predchádza vo všetkom (porov. Ž 59,11). Súhlasiť alebo nesúhlasiť s týmto Božím volaním je v moci vôle
každého človeka. Ako však je potom možné to, že v Boh
koná takým spôsobom, že v prípade niektorých ľudí prejde od presvedčujúceho pôsobenia (suadeatur) až ku presvedčivému (persuadeatur) a u iných nie? Augustín ponúka dve odpovede: Boh nie je nespravodlivý (porov. Rim
9,14) a potom ide o tajomstvo (porov. Rim 11,33).36
Záver
Sv. Augustín vo svojich dielach (De spiritu et littera
a De gratia et liberio arbitrio), kde vysvetľuje predmetný
verš od sv. Pavla (porov. 2 Kor 3,6), sa zaoberá funkciou
zákona a pôsobením Božieho Ducha. Prináša v nich bohatú teologickú reflexiu týkajúcu sa dvoch dôležitých tém milosti a slobody, ktoré podľa jeho myslenia a interpretačného kľúča nemôžu byť od seba oddelené. Nechce odstrániť milosť, ako to robili pelagiáni, ale na druhej strane ani
slobodnú vôľu na úkor milosti, ako to mylne chápali mnísi z Adrumeta v severnej Afrike. Celá argumentácia hipponského biskupa je podporovaná a sprevádzaná mnohými biblickými citátmi.
V diele De gratia et libero arbitrio upriamuje pozornosť, s veľkým naliehaním, na nevyhnutnosť nezaslúženej
Božej milosti a na existenciu slobodnej vôle človeka. Táto
jeho impostácia nebola už zmenená, ale práve naopak pravidelne podčiarkovaná a objasňovaná, až sa z nej stal dvojčlen (milosť-sloboda). Čo bolo spôsobené aj tým, že toto
dielo bolo adresované spomínaným mníchom, aby im vysvetli ťažkú matériu, ktorú oni pochopili nesprávnym spôsobom. Avšak v diele De spiritu et littera, kde sa tiež sna35. Porov. Augustín, De gratia et libero arbitrio 17,33, s. 69-71;
porov. aj 16,32, s. 69; De spiritu et littera 33,57, s. 345; Confessionum 8,9,21, s. 241. Božia milosť je stále dobrá, zatiaľ čo naša slobodná vôľa nie. Božia milosť môže spôsobiť to, aby človek mal dobrú vôľu,
hoci predtým mal zlú vôľu. A keď človek má už dobrú vôľu, je to opäť
prostredníctvom Božej milosti, že táto dobrá vôľa môže rásť a stať sa
veľkou. Človek sa musí modliť, aby mal vôľu takú veľkú, aby mohol
plniť Božie prikázania. Porov. Augustín, De gratia et libero arbitrio
15,31, s. 67. Môžeme povedať, že milosť sa prispôsobuje samotnej prirodzenosti vôle. V počiatočnej fáze jej poskytuje „velle“ (milosť operans)
a v rozvinutej aj „facere“ (milosť cooperans). Porov. Grossi, V.: L’antropologia cristiana negli scritti di Agostino. In: Studi Storico Religiosi 4/1
(1980), s. 97.
36. Porov. Augustín, De spiritu et littera 34,60, s. 351-353; porov. aj
De gratia et libero arbitrio 20,41, s. 81.
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ží mať na mysli tento dvojčlen – milosť a ľudskú slobodu, vysvetľuje zoširoka vnútorné pôsobenie Ducha Svätého v ľudských srdciach, kladúc veľký dôraz na vnútorné zachovávanie zákona pod vedením Božej milosti, ktorá
pomáha človeku nielen zachovávať prikázania zákona, ale
aj nehrešiť a konať dobro.
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Niektoré bioetické výzvy
v súčasnosti
Some contemporary bioethical challanges
Nowadays there´s expanding new model for scientific knowledge/research in which is reflected the penetration of
multiple social spheres: academic/scientific, industrial and business, state, public and private sphere. The result of
such penetration are multiple projects of science parks which are primarily aimed on scientific and technological
innovations. This position brings many pros and cons which should be noted. In this essay, we are focusing on selected philosophical and theological questions which are related to human conduct in the area of the life sciences and
health care. At the end we briefly point on specifics and contribution of theological (christian) attitude to bioethics.

Náčrt problému
V súčasnosti sa rozširuje nový model vedeckého poznania/bádania, v ktorom sa odzrkadľuje prenikanie rozličných sociálnych oblastí: akademickej/vedeckej, priemyselnej a podnikateľskej, štátnej, verejnej a privátnej sféry. Výsledkom tohto prenikania sú rôzne projekty vedeckých parkov, ktoré sa primárne zameriavajú na vedecké
a technické/technologické inovácie. Táto situácia prináša
mnohé pozitíva i negatíva, na ktoré treba poukázať. V tejto štúdii sa zameriame na vybrané filozofické a teologické
otázky, ktoré súvisia s ľudským správaním v oblasti vied
o živote a zdraví. Na záver stručne poukážeme na špecifikum a prínos teologického (kresťanského) prístupu pre
bioetiku.
Úvod
Bioetické otázky predstavujú aj v súčasnosti komplexné výzvy. Komplex ako súbor (celok) vzájomne prepojených alebo súvisiacich častí umožňuje rôzne spôsoby postavenia, videnia, či vnímania skúmanej veci. Tieto rôzne
spôsoby náhľadu a poznávania podnecujú ľudské bádanie
k väčšiemu úsiliu, ale sú aj zdrojom rôznych (i protichodných) názorov. Takto vznikajú diskusie a vymedzujú sa
témy vedeckého skúmania, ktoré sa týka rozličných filozofických a teologických otázok vo vzťahu k (ľudskému)
životu, ako aj k životnému prostrediu. Po stručnom pohľade do minulosti k počiatkom bioetiky sa v tejto štúdii pokúsime predstaviť a kriticky zhodnotiť názory niektorých
súčasných autorov, ktorí svojimi článkami prispeli do publikácie s názvom Bioetické výzvy a súčasnosť (2015).1
1. Porov. Plašienková, Z.: Úvod. In: Plašienková, Z. (ed.): Bioetické výzvy a súčasnosť, Bratislava: STIMUL, 2015, s. 5-6. Tento zborník
vznikol vďaka podpore v rámci operačného programu Výskum a vývoj
pre dopytovo-orientovaný projekt: Univerzitný vedecký park Univerzity Komenského v Bratislave (2013-2015), ITMS 26240220086 spolufinancovaný zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Ide o jeden z výstupov tohto projektu v rámci aktivity 2. 7 Spoločenské výzvy
pre 21. storočie – bioetické výzvy v kultúrnom rámci.

Stručný pohľad do minulosti
Bioetika vznikla ako interdisciplinárna veda koncom
60. a začiatkom 70. rokov minulého storočia v Spojených
štátoch amerických. Všeobecne sa uznáva, že jej anglický výraz (bioethics) pochádza od výskumného onkológa
Van Rensselaera Pottera (1911 – 2001), ktorý ho použil po
prvýkrát v roku 1970 v dvoch svojich článkoch. V nasledujúcom roku vydal knihu s názvom Bioethics: Bridge to
the Future (1971). Neskôr napísal (okrem mnohých článkov) dielo Global Bioethics (1988), v ktorom ďalej rozvinul svoju ideu bioetiky.2 Podľa neho úlohou bioetiky ako
novej vedy by malo byť hľadanie tzv. biologickej múdrosti (biological wisdom), ktorá predstavuje jediný spôsob odhaľovania poznania ako správne používať biologické vedomosti v rámci biologických mechanizmov, ktoré
sa zakladajú na interakcii chemických, fyzikálnych, evolučných i sociálnych spätných väzieb ( feedbacks) v prírode. Na týchto spätných väzbách sa zakladajú kontrolované
prispôsobenia živých (organických) systémov. V. R. Potter teda zastával materialistický, kybernetistický a systemický (holistický) model, podľa ktorého život pozostáva
zo schémy (pattern) týchto spätných väzieb. Potterova biologická múdrosť ako hlavný predmet bioetiky má byť pre
človeka nádejou na prežitie a pokrok.3 Jej nositeľmi majú
byť učenci, ktorí k nej budú vychovať nové generácie na
univerzitnej pôde.4

2. Porov. Potter, V. R.: Bioethics: The science of survival. In: Perspectives in Biology and Medicine, 1970, roč. 14, č. 1, s. 127-153; Potter , V. R.: Biocybernetics and survival. In: Zygon. Journal of Religion
and Science, 1970, roč. 5, č. 3, s. 229-246; Potter, V. R.: Bioetica. Ponte verso il futuro (Bioethics: Bridge to the Future, Prentice-Hall, Eglewood Cliffs, 1971), Messina: SICANIA, 2000, s. 39-65 (1. La bioetica:
scienza della sopravvivenza); Potter, V. R.: Global Bioethics: Building
on the Leopold Legacy, East Lansing: Michigan State University Press,
1988.
3. Porov. Potter, V. R.: Bioetica. Ponte verso il futuro, s. 79- 90 (3.
Un ponte verso il futuro: il concetto di progresso umano), s. 5, 39, 63, 70,
102, 118, 215; Potter, V. R. Bridge to the future: The concept of human
progress. In: Journal of Land Economics, 1962, roč. 38, č. 2, s. 1-8.
4. Porov. Potter, V. R.: Bioetica. Ponte verso il futuro, s. 103.
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Vo svojom druhom významnom diele Global Bioethics
(1988) V. R. Potter obhajoval svoju ideu bioetiky, ktorú od
počiatku chápal v globálnom zmysle. Podľa neho kvalita životného prostredia (ecological bioethics) „kyberneticky“ koordinuje kvalitu fyzického života človeka (medical
bioethics). V tejto perspektíve rozvinul päť základných
morálnych postojov (cností), ktoré si má osvojiť a rozvíjať bioetik pre správny rozvoj, pokrok a prežitie. Ide o pokoru, zodpovednosť, vedeckú (interdisciplinárnu) kompetentnosť (učenlivosť), interkultúrnu (medzináboženskú)
kompetentnosť a súcit.5
V roku 2007 zverejnil súčasný nemecký bioetik HansMartin Sass, že germánsky výraz pre bioetiku je starší
a skorší než ten anglický, nakoľko pochádza od Fritza Jahra (1895 – 1953) z roku 1927. Podľa tohto protestantského pastora a pedagóga v Halle an der Saale, by bioetika
mala vysvetľovať ľudské správanie voči rastlinám a zvieratám pomocou kategorického imperatívu nemeckého filozofa Immanuela Kanta (1724 – 1804): Konaj podľa takého pravidla cieľov, ktoré by mohlo byť pre každého všeobecným zákonom.6 F. Jahr ho modifikoval nasledujúcim
spôsobom: Rešpektuj každé živé bytie podľa princípu cieľa samého v sebe a zaobchádzaj s ním podľa neho, ak je
to možné.7
5. Porov. Potter, V. R.: Global Bioethics: Building on the Leopold
Legacy; Potter, V. R.: Prefazione all’edizione italiana. In: Bioetica. Ponte verso il futuro, s. 30 (s. 29-31); Potter, V. R.: Humility with responsability. A bioethics for oncologists. Presidential adress. In: Cancer Research, 1975, roč. 35, č. 9, s. 2297-2306: http://cancerres.aacrjournals.
org/content/35/9/2297.full.pdf+html; Potter, V. R.: Religion, science
must share quest for global survival. In: The Scientist, 1994, roč. 8, č.
10, s. 1-12 (s. 12: globálna bioetika a projekt planetárneho étosu Hansa
Künga z r. 1993 na univerzálnom náboženskom základe); Potter, V. R.:
Bioetica globale. In: Enciclopedia di Bioetica e Sessuologia, G. Russo
(ed.), Leumann: ELLEDICI, 2004, s. 356-361.
6. Porov. K ant, I.: Metaphysik der Sitten (1797). In: Werke, VII.
Schriften zur Ethik und Religionsphilosophie. Zweiter Teil, Darmstadt:
Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 1983, s. 526 [A30]; K ant, I.: Základy metafyziky mravov (Grundlegung zur Metaphysik der Sitten (1785),
Frankfurkt am Main: Suhrkamp Taschenbuch Verlag, 1991), Bratislava:
Kalligram, 2004, s. 48, 65.
7. Porov. Jahr, F.: Bio-Ethik. Eine Umschau über die ethischen Beziehungen des Menschen zu Tier und Pflanze. In: Kosmos. Handweiser
für Naturfreunde, 1927, roč. 24, č. 1, s. 4 (s. 2-4); Jahr, F.: Bio-Ethics:
Reviewing the ethical relations of humans towards animals and plants
(1927), s. 4 (s. 1-4). In: Fritz Jahr and the Foundations of Global Bioethics. The Future of Integrative Bioethics, A. Muzur – H.-M. Sass
(ed.), Wien – Berlin : LIT Verlag, 2012 (Section 1 A Seed of Integrative Bioethics: articles by Fritz Jahr, s. 1-56: šestnásť pôvodných (bio)
etických článkov od F. Jahra z rokov 1927-1947): https://books.google.
sk/books?id=Ndw2GXCy-IsC&printsec=frontcover&hl=sk&source=g
bs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false; Sass, H.-M.: Fritz
Jahrʼs bioethischer Imperativ. 80 Jahre Bioethik in Deutschland von
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Bez ohľadu na pojmové prvenstvo, bioetika je stále rozvíjajúcou sa vedou. Z filozofického hľadiska v nej od počiatkov pretrváva epistemologická pohyblivosť8, lebo medzi vedcami neexistuje dohoda ohľadom toho, čo je vlastne bioetika ako veda. Prebieha neprestajné hľadanie odpovedí na mnohé základné otázky (napr. vedecké vymedzenie, ciele, úlohy, metódy, nástroje, aplikácie), z ktorých
sú kľúčové dve nasledujúce: Čo je (ľudský) život a čo je
(mravné) dobro?
V roku 1978 sa objavilo prvé vydanie Encyclopedia of
Bioethics.9 Jej zostavovateľ Warren T. Reich, severoamerický jezuita, definoval v Úvode bioetiku ako systematické štúdium ľudského správania v oblasti vied o živote a
zdraví, nakoľko toto správanie je skúmané vo svetle mravných hodnôt a princípov.10 Neskôr spresnil, čo myslel pod
pojmami hodnoty a princípy. Podľa neho ide o dve morálne paradigmy a dve ohniská bioetiky. Princípy vyjadrujú čosi všeobecné, pretože vymedzujú zdroje všeobecného normatívneho poznania (napr. povinnosti a práva).
Naopak hodnoty sa odvolávajú na konkrétnosť (mravnej)
skúsenosti a následne na to, čo je hodné chcenia (jednotlivé dobrá).11 Medzi tieto hodnoty (dobrá) patria aj vznešené a znamenité postoje hodné cti, teda cnosti.
V Úvode druhého prepracovaného vydania Encyclopedia of Bioethics (1995) doplnil W. T. Reich druhú defi1927 bis 2007. In: Medizinethische Materialien Heft Nr. 175, Bochum:
Zentrum für Medizinische Ethik, 2007; Sass, H.-M.: Fritz Jahr’s concept of bioethics. In: Kennedy Institute of Ethics Journal, 2007, roč. 17,
č. 4, s. 279-295.
8. Porov. Pessina, A.: L’ermeneutica filosofica come sfondo teorico
delle bioetica. Elementi per una valutazione critica. In: Medicina e Morale, 1996, roč. 46, č. 1, s. 43-70 (s. 45-46: „la fluidità epistemologica“).
9. Porov. Encyclopedia of Bioethics, 3 zv., W. T. Reich (ed.), New
York: Free Press, 1978; New York: Macmillan, 1979; Encyclopedia
of Bioethics, 5 zv., W. T. Reich (ed.), New York: Simon & Schuster –
Macmillan, 1995 (2. vyd.); Encyclopedia of Bioethics, 5 zv., S. G. Post
(ed.), New York: Macmillan, 2003, 2004 (3. vyd.); Bioethics, 6 zv., B.
Jennings (ed.), New York : Macmillan, 2013, 2014 (4. vyd.).
10. R eich, W. T.: Introduction. In: Encyclopedia of Bioethics, I, 1979,
s. xix; R eich, W. T.: Introduction. In: Encyclopedia of Bioethics, I, 1995,
s. xxxii: „the systematic study of human conduct in the area of the life
sciences and health care, insofar as this conduct is examined in the light of moral values and principles“; porov. Jennengs, B.: Introduction.
In: Bioethics, I , 2014, s. xv: http://www.wadsworthmedia.com/marketing/sample_chapters/2014/9780028662121_introduction.pdf.
11. Porov. R eich, W. T.: La metafora che domina la Bioetica è il dialogo: una Bioetica senza dialogo è un controsenso (intervista), s. 139140. In: Vent’anni di bioetica. Idee, protagonisti, istituzioni, C. Viafora
(ed.), Padova: Fondazione Lanza – Euganea Editoriale Comunicazioni –
Gregoriana Libreria Editrice, 1990; R eich, W. T.: La Bioetica negli Stati
uniti. In: Vent’anni di bioetica, s. 153.
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níciu bioetiky, ktorá znie nasledovne. Ide o systematické
štúdium mravných dimenzií – zahrňujúcich morálnu víziu,
rozhodnutia, činy i koncepcie – vied o živote a zdravotnej starostlivosti s využitím rôznych etických metodológii
v interdisciplinárnom postavení.12 Bioetika sa od svojich
počiatkov rozvíja ako interkultúrna, nábožensky a filozoficky pluralistická veda v rámci piatich vzájomne prepojených oblastí, ktorými sú exaktné (prírodné) vedy (biológia, medicína a ďalšie), filozofické a teologické disciplíny, právo (právna bioetika/bioprávo) a vedy o vzdelávaní (edukácii), výchove (pedagogike) a komunikácii (informačné vedy).
„Nový“ model tvorby poznania
Všetky práve spomenuté oblasti bioetiky možno identifikovať v príspevkoch vyššie spomenutej publikácie s názvom Bioetické výzvy a súčasnosť. Zo štúdií daného zborníka vyberáme niektoré témy, ktoré predstavujú otvorené
otázky. Pozývajú nás ku kritickým úvahám, o ktoré sa ďalej pokúsime.
V súčasnosti čelíme formovaniu koncepcie „nového“
modelu tvorby vedeckého poznania. Na základe analýzy
diel prevažne zahraničných autorov, sumarizujú M. Szapuová a M. Nuhlíček, že základná „myšlienka koncepcie
nového spôsobu tvorby poznania by sa dala v zjednodušenej podobe zhrnúť nasledovne: Veľké subsystémy modernity (štát, trh, kultúra/veda), kedysi od seba oddelené pevnými hranicami, sa navzájom do seba čoraz viac „prelievajú“, hranice medzi nimi sa stávajú priestupnými, prekračovateľnými, trasgresívnymi. V súčasnosti už nemožno povedať len to, že veda je „motorom“ rozvoja spoločnosti, ale platí to aj naopak – zmeny prebiehajúce v spoločnosti na globálnej úrovni (ako napr. informatizácia,
globalizácia, enormný nárast nových technológií, rozrôznenie životných foriem) spätne spoluutvárajú podobu tvorby vedeckého bádania.“13

12. Porov. R eich, W. T.: Introduction. In: Encyclopedia of Bioethics,
I, 1995, s. xxi: „the systematic study of the moral dimensions – including
moral vision, decisions, conduct, and policies – of the life sciences and
health care, employing a variet of ethical methodologies in an interdisciplinary setting“; porov. Post, S. G.: Introduction. In: Encyclopedia of
Bioethics, I, 2004, s. xi: http://course.sdu.edu.cn/G2S/eWebEditor/uploadfile/20120826202224001.pdf.
13. Szapuová, M. – Nuhlíček, M.: Veda a verejnosť: premeny spôsobov tvorby poznania a ich vzťahovanie k verejnosti. In: Plašienková, Z.
(ed.): Bioetické výzvy a súčasnosť, s. 253.
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Autori ďalej uvádzajú, že samotná „koncepcia vedeckých parkov odráža hlavné myšlienky nového modelu
tvorby poznania [...]; podľa definície vedecké parky sa budujú za účelom posilnenia spolupráce medzi univerzitami
a priemyslom či podnikateľskou sférou, pričom sú primárne zamerané na vedecké a technické/technologické inovácie.“14 Tento „nový“ model tvorby poznania však v sebe
skrýva veľa nebezpečenstiev, ktoré vyplývajú z prevládajúceho technokratického, čisto technicistického, pragmatického, ba až utilitaristického prístupu v spoločnosti. Pri
odhaľovaní nebezpečenstiev tohto prístupu a pri hľadaní a
stanovení správnych prístupov zohráva dôležitú úlohu bioetický diskurz, o ktorom píšeme ďalej.
Spracovanie bioetických tém
V bioetickej argumentácii sa vzájomne prepájajú rozličné filozofické i teologické otázky. V tomto príspevku sa
zameriame na niektoré z nich. Ide o sémantickú otázku
mravných pojmov, o otázku (mravne) dobrého (ľudského)
života, o otázku normatívnosti a o otázku aplikácie v bioetike.
Pri spracovaní bioetických tém je dôležitá sémantická
otázka. Platí to zvlášť v súčasnej mnohonázorovej spoločnosti. Dnes si ľudia nemusia vzájomne rozumieť, hoci by
používali ten istý (mravný) slovník, lebo dávajú pojmom
rozličné (protichodné) významy. Na základe tejto skutočnosti hovorí súčasný texaský liberálny mysliteľ a lekár
Hugo T. Englehardt o situácii mravných cudzincov.15 Na
problém nedorozumenia v bioetickej rozprave poukazujú
aj L. Bohunická a Z. Kiczková. Pomocou názorov iných
autorov (M. Neštinu a P. Sýkoru) navrhujú takú konceptualizáciu, ktorá „sa uskutočňuje formulovaním racionálneho východiska, zdôvodňovaním hodnôt a noriem, odvolaním sa na najnovšie vedecké poznatky.
Zdôrazňovanie racionálneho východiska v argumentácii platí tak pre sekulárny, ako aj náboženský postoj. M.
Neština výstižne poznamenáva, že „vo verejnoprávnom
diskurze by sa nemalo argumentovať odvolaním sa na ná14. Szapuová, M. – Nuhlíček, M.: Veda a verejnosť: premeny spôsobov tvorby poznania a ich vzťahovanie k verejnosti. In: Plašienková, Z.
(ed.): Bioetické výzvy a súčasnosť, s. 253, pozn. 4.
15. Porov. Engelhardt, H. T.: The Foundations of Bioethics, New
York: Oxford University Press, 1996 (2. vyd.), s. viii, 6-9, 14-17, 295299, 418-422; Engelhardt, H. T.: The Foundations of Christian Bioethics, Lisse: Swets & Zeitlinger, 2000, s. xxi, 3, 38, 41, 46, 110, 129,
131, 152, 209.
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boženské presvedčenie... Ide spravidla o požiadavku, aby
verejnoprávna argumentácia bola sekulárna, tzn. spočívala výlučne na rozumom preskúmateľných dôvodoch“ (Neština, 2012, s. 161). V tejto súvislosti iný autor upozorňuje na zdroj nedorozumenia, ktorý pochádza zo stotožnenia
konzervatívneho morálneho postoja s náboženským. „Sekulárne termíny, ktoré sa používajú, sú len zdanlivo nábožensky neutrálne, v skutočnosti sa za nimi ukrýva tradičný náboženský význam (osoba, ľudská dôstojnosť)“, píše
P. Sýkora (Sýkora, 2010, s. 69).“16
Problém viacznačnosti (bio)etických pojmov môže vyvolať nejednoznačnosť, nekonzistnetnosť, nezaradenosť
do (správneho) kontextu a nerozhodnuteľnosť v rámci bioetického uvažovania.17 Ako riešenie navrhujú L. Bohunická a Z. Kiczková postupovať v zmysle tzv. situačnej
etiky, ktorá „poskytuje logický predpoklad možnosti legitimizovať normativitu, vychádzajúc z riešenia konkrétnej situácie“18. Zdá sa, že autorky navrhujú bioetickú kazuistiku bez presne vymedzeného mravného (normatívneho) modelu. Týmto spôsobom sa jednotlivé prípady (kázusy) riešia iba konkrétnou úvahou a za pomoci komparácie
rôznych modelov. Týmto spôsobom má vyplynúť konkrétny spôsob konania, ktorý by v sebe niesol normatívnosť
pre danú situáciu. Takýto prístup môže byť niekedy legitímny19, vytvára však priestor pre mravný relativizmus.
Predstavitelia situacionizmu hlásajú, že mravné dobro/zlo
závisí (podstatne/výlučne) od situácie.20 Tento nesprávny

16. Bohunická, L. – K iczková, Z.: Bioetický diskurz v rámci štúdia filozofie na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. In: Plašienková, Z. (ed.): Bioetické výzvy a súčasnosť, s. 123; porov.
Neština, M.: Analýza ontologických a morálnych predpokladov sekulárneho konzervatívneho argumentu Dona Marquisa proti interrupciám v kontexte súčasných politických teórií. In: Testimonia Theologica,
2012, roč. 6, č. 1, s. 161-181; Sýkora, P.: Etické aspekty raných ľudských
embryí v biomedicíne, Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda, 2010.
17. Porov. Bohunická, L. – K iczková, Z.: Bioetický diskurz v rámci
štúdia filozofie na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. In: Plašienková, Z. (ed.): Bioetické výzvy a súčasnosť, s. 125-127;
Orgoňová, O. – Bohunická, A.: Diskurzná produkcia transrodovej identity v slovenskom kultúrnom rámci. In: Plašienková, Z. (ed.): Bioetické
výzvy a súčasnosť, s. 48-49.
18. Porov. Bohunická, L. – K iczková, Z.: Bioetický diskurz v rámci
štúdia filozofie na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. In: Plašienková, Z. (ed.): Bioetické výzvy a súčasnosť, s. 124.
19. Porov. typický príklad tohto prístupu v priekopníckom diele:
Jonsen, A. R. – Siegler, M. – Winslade, W. J.: Clinical Ethics: A Practical Approach to Ethical Decisions in Clinical Medicine, New York: The
McGraw-Hill, 2010 (7. vyd.).
20. Porov. priekopnícke dielo situacionizmu: Fletcher, J.: Situační
etika. Nová morálka (Situation Ethics: The New Morality, Philadelphia:
Westminster Press, 1966), Praha: KALICH, 2009.
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názor výstižne vyjadruje príslovie: Príležitosť robí zlodeja. Avšak nie príležitosť nás činí mravne dobrými/zlými,
ale naše konkrétne vedomé a dobrovoľné rozhodnutie pre
dobro/zlo. Zároveň ovplyvňuje náš život ako celok z morálneho hľadiska.
Spôsob spracovania bioetických tém preto podstatne závisí aj od vízie povahy mravne dobrého života ako celku,
ktorý osvetľuje konkrétne skutočnosti a vplýva na konkrétne rozhodnutia. E. Višňovský označuje dobrý život za
vyššie hľadisko21, ktoré však ďalej nešpecifikuje. Toto hľadisko je významné a kľúčové pre každý (bio)etický model.
Predpokladá i vyžaduje odpoveď na otázku: Čo je dobro? Na ňu však E. Višňovský jasne neodpovedá. Avšak
bez pravdivého (objektívneho) vymedzenia dobra možno
predpokladať a uznávať mnohé, aj nesprávne, koncepcie
(mravne) dobrého života; možno falošne zdôvodniť konkrétne mravné zlo ako čosi dovolené.
Podobná nejasnosť a nešpecifickosť sa objavuje v stanovisku E. Mistríka a K. Minarovičovej. Podľa nich komunikácia a prijatie výsledkov biomedicínskeho výskumu vyžaduje interakciu a kombináciu viacerých ľudských
činností (osveta, vzdelávanie, hodnotová výchova, argumentácia, šírenie informácií s trpezlivým presviedčaním
a pod.) a predpokladá posuny v hodnotových orientáciách
a v svetonázoroch.22 Čo má obsahovať tento hodnotový
a svetonázorový posun autori príspevku E. Mistrík a K.
Minarovičová nešpecifikujú. Podobne M. Ujházyová nedefinuje, v čom má spočívať premyslenie nových štandardov a noriem pre etický výskum a zavádzanie poznatkov
výskumu do praxe v rámci personalizovanej medicíny.23
Táto nejasnosť dáva priestor pre radikálne a extrémne pozície, medzi ktoré patrí dekonštrukcia tradičného chápania mravných hodnôt, ako ju dávnejšie navrhol súčasný
austrálsky mysliteľ Peter Singer.24
21. Porov. Višňovský, E.: Filozofický problém dobrého života v ére biotechnológií. In: Plašienková, Z. (ed.): Bioetické výzvy a súčasnosť, s. 16.
22. Porov. Mistrík, E. – Minarovičová, K.: Ako sa pripraviť na výsledky biomedicínskeho výskumu. In: Plašienková, Z. (ed.): Bioetické
výzvy a súčasnosť, s. 34.
23. Porov. Ujházyová, M.: Etický a právny rámec personalizovanej
medicíny. In: Plašienková, Z. (ed.): Bioetické výzvy a súčasnosť, s. 105.
24. Porov. Singer, P.: Rethinking Life and Death: The Collapse of
Our Traditional Ethics, New York: St. Martinʼs Press, 1994, s. 189-206
(Rewriting the commandments). V tomto diele navrhuje Peter Singer
päť nových kontroverzných (bioetických) príkazov: 1. Uznaj, že hodnota
ľudského života sa mení (s. 190-192); 2. Prijmi zodpovednosť za dôsledky svojich rozhodnutí (s. 195-196); 3. Rešpektuj túžbu osoby žiť alebo
zomrieť (s. 197-198); 4. Prinášaj deti na svet iba, ak sú chcené (s. 200201); 5. Nediskriminuj na základe (biologického) druhu (s. 202-206).
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V súvislosti s konceptom (zdravotnej) starostlivosti navrhuje aj Z. Kiczková dekonštrukciu tradičného chápania
mravných hodnôt, ktorú považuje za predpoklad pre to,
aby sa koncept starostlivosti stal normatívnym rámcom
pre bioetické problémy.25 Pýtajme sa: Skutočne bez tohto
predpokladu nemôže byť koncept starostlivosti normatívnym rámcom v bioetike? Kto alebo čo však určuje správnu
mieru hodnotovej a svetonázorovej modifikácie, ba až dekonštrukcie? Je vôbec potrebná dekonštrukcia mravných
systémov? Od počiatkov bioetiky je koncept starostlivosti
(v rôznych významoch) jedným z normatívnych rámcov26,
pričom nebolo potrebné vždy dekonštruovať jej tradičné
chápanie, iba ho vhodne prispôsobiť, ako sa to podarilo
americkým bioetikom Edmundovi D. Pellegrinovi a Davidovi C. Thomasmovi. V ich spoločnom diele For the Patientʼs Good (1988) ponúkli prispôsobený model zdravotnej starostlivosti v kontexte hypokratovskej beneficencie a
tradične chápaných cností lekára i pacienta v aristotelovsko-tomistickom zmysle.27
Tento prístup etiky cností a dobrého (mravného) charakteru naznačuje nepriamo M. Ujházyová, keď píše, že nové
situácie biomedicínskeho výskumu kladú väčšie nároky
na vnútornú morálku zúčastnených jednotlivcov v rámci
personalizovanej medicíny.28 Podobne sa vyjadruje Z. Plašienková na záver svojho príspevku: „To, že základné morálne vlastnosti pre človeka, ako sú empatia, altruizmus
a zmysel pre spravodlivosť by bolo správne posilniť a vylepšiť, ak má človek prežiť v modernej spoločnosti a táto
má byť úspešná a spravodlivá pre čo najväčší počet jej členov, ešte nepostačuje ako dostatočný dôvod na to, aby tradičné morálne systémy mali byť doplnené biomedicínskym vylepšením morálky. Ale zrejme budúcnosť preverí
a poopraví aj toto tvrdenie. Možno sa ukáže, že cesta mo-

25. Porov. K iczková, Z.: Normatívny rámec etiky starostlivosti. In:
Plašienková, Z. (ed.): Bioetické výzvy a súčasnosť, s. 97.
26. Porov. R eich, W. T.: Care: I. History of the Notion of Care (1995).
In: Encyclopedia of Bioethics, I, 2004, s. 349-361; R eich, W. T: Care:
Historical Dimensions of an Ethics of Care in Healthcare (1995). In: Encyclopedia of Bioethics, I, 2004, s. 361-367; Jecker, N. S. – R eich, W. T.:
Care: III. Contemporary Ethics of Care (1995). In: Encyclopedia od Bioethics, I, 2004, s. 367-374: http://course.sdu.edu.cn/G2S/eWebEditor/
uploadfile/20120826202224001.pdf.
27. Porov. priekopnícke dielo bioetiky cností: Pellegrino, E. D. –
Thomasma, D. C.: For the Patientʼs Good: The Restoration of Beneficence in Health Care, New York: Oxford University Press, 1988.
28. Porov. Ujházyová, M.: Etický a právny rámec personalizovanej
medicíny. In: Plašienková, Z. (ed.): Bioetické výzvy a súčasnosť, s. 105.
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rálneho vylepšenia ponúka naozaj určitú podobu nádeje
v našom preľudnenom a ekonomicky nerovnom svete.“29
Teologická (kresťanská) bioetika
Napriek tomu, že mnoho súčasných mysliteľov je presvedčených o neúčinnosti teologickej/náboženskej argumentácie v bioetike30, mnohí odborníci prejavujú záujem
o bioetické témy z náboženského hľadiska, čo dokazujú
príspevky niektorých autorov zo spomenutého zborníka31.
V tejto súvislosti objasňuje špecifikum teologickej bioetiky súčasný taliansky lekár, kapucínsky kňaz a morálny teológ Maurizio P. Faggioni týmito slovami: „Najvážnejšie
dôvody, podľa ktorých sa odlišujú rôzne bioetické ponuky,
sa nezakladajú v prvom rade na normatívnej úrovni, kde
by dokonca mohla nastať faktická zhoda, ale na metabioetickej úrovni, v systéme hodnôt a ešte radikálnejšie v antropológiách, z ktorých vychádzajú. Podľa našej mienky
na tejto úrovni musí byť umiestnený špecifický rozdiel
medzi sekulárnymi bioetikami, a katolíckou bioetikou.
Katolícka bioetika je charakteristická tým, že model človeka, ktorý prijíma, zodpovedá zjavenej antropológii tak,
ako bol vypracovaný a systematizovaný v teologickej reflexii. [...] sme presvedčení, že špecifikum teologickej bioetiky spočíva v horizonte zmyslu, v ktorom sa pohybujú
etické dôvody a ktorý vytvára podmienky myslenia pre ňu
samotnú: takýto horizont zmyslu a takýto kontext mysle-

29. Plašienková, Z.: Bioetická problematika s dôrazom na vylepšovanie človeka v kontexte liberálnej eugeniky. In: Plašienková, Z. (ed.):
Bioetické výzvy a súčasnosť, s. 64.
30. Porov. Engelhardt, H. T.: The Foundations of Christian Bioethics, s. 1-71, 97-110, 152, 366-369; K ret, P.: Reprodukčné klonovanie.
In: Plašienková, Z. (ed.): Bioetické výzvy a súčasnosť, s. 74; Neština,
M.: Miesto sekulárneho argumentu Dona Marquisa oproti interrupciám
vo verejnej sfére z hľadiska koncepcie verejného rozumu Johna Rawlsa.
In: Plašienková, Z. (ed.): Bioetické výzvy a súčasnosť, s. 161-162; DeGrazia, D.: Human Identity and Bioethics, New York: Cambridge University Press, 2005, s. 280; Sýkora, P.: Etické aspekty raných ľudských
embryí v biomedicíne, s. 68-69.
31. Porov. Viglaš, J.: Etické výzvy a úskalia plastickej chirurgie. In:
Plašienková, Z. (ed.): Bioetické výzvy a súčasnosť, s. 77-81; K ečka, R.:
Komparácia bioetických postojov vybraných kresťanských cirkví. In:
Plašienková, Z. (ed.): Bioetické výzvy a súčasnosť, s. 131-146; Batka,
Ľ.: Prirodzený zákon a bioetika z pohľadu evanjelickej etiky. In: Plašienková, Z. (ed.): Bioetické výzvy a súčasnosť, s. 147-157; Záviš, M.:
Bioetická problematika v religionistickom kontexte: Súčasný postoj šari´e k vybraným metódam asistovanej reprodukcie. In: Plašienková, Z.
(ed.): Bioetické výzvy a súčasnosť, s. 181-192.
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nia je utvorený kresťanským chápaním existencie a napokon odkazuje na kristologický základ morálky.“32
Súčasný evanjelický teológ Ľ. Batka vidí v skutočnosti
prirodzeného poriadku, vymedzeného pojmom prirodzeného (mravného) zákona a formulovaného tzv. zlatým pravidlom33, vhodnú a účinnú platformu pre dialóg s neveriacimi, pre medzináboženský i ekumenický (vnútrokresťanský) a vnútrocirkevný dialóg v rámci bioetického diskurzu.
Táto platforma má byť ďalej vnútorne stvárňovaná kresťanskou agapé, ktorá predstavuje nielen špecifikum, ale aj
interpretamentum kresťanskej bioetiky pre riešenie mnohých morálnych problematík. O týchto dvoch pilieroch teologickej bioetiky, ktoré tvoria hermeneutický i existenciálny horizont zmyslu, Ľ. Batka píše: „Odkaz na prirodzený zákon interpretovaný v zmysle lásky agapé znamená, že kresťanstvo netvrdí, že má patent na etiku, no otvára priestor na diskusiu [...]. Ide o hľadanie spoločného východiska, miesta, na ktorom sa svet a teológia môžu stretnúť. Je to odpoveď na kultúrny relativizmus a predstavu,
že zákony sú len spoločenské konvencie a nemajú žiadnu
ontologickú hodnotu. Zlaté etické pravidlo môže byť vnímané ako univerzálny etický princíp. Výzva pre teológov
spočíva v tom, nenegovať jedinečnosť a význam Kristovho
evanjelia. Výzva pre neteológov je hľadať priestor na uplatnenie etického princípu lásky v zmysle agapé ako interpretamentu pre riešenie etických dilem. O láske v zmysle Zlatého etického pravidla možno hovoriť tam, kde sa človek
dokáže preniesť do situácie toho druhého a konať tak, ako
keby sa nachádzal v podobnej situácii, a to bez očakávania reciprocity. Láska má teda veľa ciest. Láska je sila prihliadať pri riešení etických dilem na konkrétneho človeka
a jeho kontext. Láska slobodného svedomia sa nebojí „dať
sa do služby všetkým“ [...]. O láske hovoríme tam, kde sa
ukazuje, že láska buduje [...], zatiaľ čo bezohľadná sloboda
ruinuje. [...] Tu sa dostáva napokon k slovu aj posledná dôležitá črta reči o prirodzenom zákone, ktorý možno chápať
ako hlboko zakorenený poriadok stvorenia zabraňujúci ľuďom, aby zničili seba i svet.“34
V tejto súvislosti napísal Benedikt XVI. v Encyklike
o integrálnom ľudskom rozvoji v láske a v pravde (Caritas in veritate, 2009), že náuka Cirkvi prispieva osobitným
spôsobom k rozlišovaniu, čo je a čo nie je etické.35 Jej špe-

32. Faggioni, M. P.: Život v našich rukách. Manuál teologickej bioetiky (La vita nelle nos. mani. Corso di bioetica teologica, Torino: EDIZIONI CAMILLIANE, 2004), Spišské Podhradie – Spišská Kapitula:
Nadácia Kňazského seminára biskupa Jána Vojtaššáka, 2012 (2. vyd.),
s. 51-52.
33. Zlaté pravidlo v pozitívnej forme: „Všetko, čo chcete, aby ľudia
robili vám, robte aj vy im“ (Mt 7, 12; porov. Lk 6, 31) a v negatívnej forme: „Čo sa nepáči tebe, nerob ani ty inému“ (Tob 4, 15).
34. Batka, Ľ.: Prirodzený zákon a bioetika z pohľadu evanjelickej etiky, s. 157; porov. Mk 10, 44; 1 Kor 8, 1; 9, 19; 10, 23; Rim 14, 15; 15, 2.
35. Porov. Benedikt XVI.: Caritas in veritate. Encyklika o integrálnom ľudskom rozvoji v láske a v pravde (29. 6. 2009), Trnava: Spolok
svätého Vojtecha, 2009, b. 45.

82

Nové Horizonty

Michal Vivoda – Viera Žufková

cifický prínos sa zakladá „na skutočnosti, že človek bol
stvorený „na Boží obraz“ (Gen 1, 27). To je skutočnosť,
z ktorej vyplýva neodňateľná dôstojnosť ľudskej osoby,
ako aj transcendentná hodnota prirodzených morálnych
noriem.“36 Ďalej Benedikt XVI. uviedol: „Preto treba,
aby človek vstúpil sám do seba a spoznal základné normy prirodzeného morálneho zákona, ktoré Boh vpísal do
jeho srdca.“37 Následne konštatoval, že bioetika predstavuje primárne a ústredné pole kultúrneho boja medzi kategorickým nárokom techniky a mravnou zodpovednosťou.38 „Racionalita technickej činnosti, sústredenej na samu
seba sa však javí ako iracionálna, pretože v sebe obsahuje rozhodné odmietnutie zmyslu a hodnoty.“39 V najhlbšej podstate si ľudský rozum a kresťanská viera ako dva
spôsoby poznania „navzájom pomáhajú. Len spoločne zachránia človeka. Rozum bez viery, priťahovaný čisto technickou činnosťou, je odsúdený stratiť sa v ilúzii vlastnej
všemohúcnosti. Viera bez rozumu riskuje, že sa odcudzí
konkrétnemu životu ľudí.“40 Napokon Benedikt XVI. dodal: „Ľudský rozum a kresťanská viera spolupracujú, aby
človeku ukázali dobro len vtedy, ak ho chce vidieť. Prirodzený zákon, v ktorom sa odráža stvoriteľský Rozum, poukazuje na veľkosť človeka, ale tiež na jeho biedu, ak nerozpozná volanie mravnej pravdy.“41
Záver
V tejto štúdii sme sa pokúsili predstaviť a kriticky zhodnotiť vybrané filozofické a teologické otázky z bioetiky,
ktoré sú prezentované v príspevkoch publikácie s názvom
Bioetické výzvy a súčasnosť. Z našich úvah vyplýva potreba znovuobjaviť nemennú hodnotu ľudského života
a následne uznať požiadavku jeho bezpodmienečnej úcty
v situácii globalizovanej spoločnosti, v ktorej sa formuje
„nová“ podoba vedeckého bádania. Aj v týchto „nových“
podmienkach je potrebná správna formácia ľudského charakteru a získavanie vnútorných dispozícií (cností), ktoré zveľaďujú náš charakter a uspôsobujú nás k dobrému
a správnemu konaniu v súlade s požiadavkami prirodzeného zákona a v duchu kresťanskej lásky.
Táto štúdia vznikla vďaka podpore v rámci OP Výskum a vývoj pre dopytovo-orientovaný projekt: Univerzitný vedecký park Univerzity Komenského v Bratislave, ITMS 26240220086 spolufinancovaný zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja.
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SIEDME PRIKÁZANIE
Druhá časť
Zhrnutie
Siedme prikázanie, ktoré odsudzuje krádež ľudí i krádež vecí, mimoriadne pomáha ochrane chudobného, ktorý
nerešpektovaním tohto prikázania najviac trpí. Táto štúdia poukazuje na to, že starozákonné i novozákonné texty
Svätého písma sa vždy jednoznačne stavali na stranu chudobných a utláčaných. Biblia učí o univerzálnom určení
vecí, pretože Boh stvoril svet pre všetkých ľudí. Právo na vlastnenie vecí je podriadené všeobecnému právu na ich
užívanie, čiže univerzálnemu určeniu všetkých dobier. Siedme prikázanie privádza k plnosti Ježiš Kristus, ktorý nás
svojím životom i náukou učí, aký mám mať vzťah k Bohu, k blížnemu i k stvoreným veciam.

Úvod
Svätý Otec František neustále vyzýva celý svet k láske
a ochrane chudobných. Jeho slová sú hlboko zakorenené
v Biblii a tradícii Cirkvi, ktorá je zhrnutá v rámci siedmeho prikázania. Táto štúdia v prvej časti skúma ochranu chudobného v starozákonných i novozákonných biblických textoch, ktoré Cirkev neustále rozvíja. S tým je úzko
spojená aj náuka o univerzálnom určení vecí, ktorou sa zaoberá druhá časť štúdie. Naplnenie siedmeho prikázania
nachádzame v živote a učení Ježiša Krista, čomu je venovaná záverečná časť tejto štúdie.
Láska k chudobnému a ochrana chudobného
Legislatívne texty Svätého písma, keďže berú za samozrejmé dobrotu vlastníka vecí, starajú sa o ochranu chudobného, ktorý nič nemá. V sobotňajšom roku chudobný
môže zbierať plody, ktoré zem spontánne produkuje. Pri
zbere žatvy sa prikazuje žencovi, aby nepozbieral všetko,
aby nezbieral padnuté klasy a pri vinobraní aby sa nevracal do vinice, aby chudobní mohli pozbierať to, čo im Boh
rezervoval. Boh je ochranca tých, ktorí sa nemôžu brániť
(cudzinec, vdova, sirota).
V knihe Exodus čítame: „Kto prináša obetu bohom,
okrem jedinému Pánovi, prepadne kliatbe smrti! Cudzinca nebudeš napádať a utláčať, veď sami ste boli cudzincami v egyptskej krajine! Vdove a sirote nebudete krivdiť!
Ak im budeš krivdiť a oni budú volať ku mne, ja isto vypočujem ich volanie, vzbĺkne môj hnev a pobijem vás mečom. Potom budú vaše ženy vdovami a vaše deti sirotami. Ak požičiaš niekomu z môjho ľudu, chudobnému, ktorý je pri tebe, peniaze, nebudeš sa k nemu správať ako vydierač! Nebudeš od neho žiadať úroky! Ak vezmeš do zálohy plášť svojho blížneho, vrátiš mu ho do západu slnka!
(Ex 22, 20 – 26).
A kniha Deuteronómium hovorí: „Neprekrúcaj právo
cudzinca a siroty, ani neber vdove odev do zálohu! Pamätaj, že si ťažko robil v Egypte a že ťa odtiaľ vyviedol Pán,
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tvoj Boh. Preto ti nariaďujem, aby si robil toto: Keď budeš
kosiť obilie na svojom poli a zabudneš tam snop, nevráť sa
vziať si ho, ale nechaj ho cudzincovi, sirote a vdove, aby
ťa Pán, tvoj Boh, požehnal v každom podujatí tvojich rúk.
Keď budeš oberať plody olivy, nevrátiš sa obrať, čo ostalo
na strome, ale necháš to cudzincovi, sirote a vdove. Keď
budeš oberať svoju vinicu, nepozbieraš aj posledné strapce, ale ostanú cudzincovi, sirote a vdove! Pamätaj, že aj ty
si bol otrokom v Egypte, a preto ti prikazujem, aby si toto
robil“ (Dt 24, 17 – 22).
Proroci povstávajú proti samotným príčinám, ktoré
vedú k otroctvu, ako je hromadenie vecí, ktoré nechávajú
najslabších bez základných prostriedkov živobytia a nútia
ich predať mocným samých seba. Deportácia celých národov, aby boli použité na nútené práce, je niečo, čo kričí k nebu: „Toto hovorí Pán: «Pre tri hriechy Gazy, ba pre
štyri – neodvolám to: pretože odviedli všetkých do zajatia,
aby ich vydali Edomu, vrhnem oheň na múry Gazy a strávi jej paláce. [...] Pre tri hriechy Týru, ba pre štyri – neodvolám to: pretože vydali všetkých zajatcov Edomu a nepamätali na bratskú zmluvu, vrhnem oheň na múry Týru
a strávi jeho paláce»“ (Am 1, 6 – 10). Strhujúce sú slová Jeremiáša proti tým, ktorí sa rozhodli oslobodiť svojich sluhov, ale potom svoje rozhodnutie zmenili a neoslobodili
ich (porov. Jer 34, 8 – 22).
Stonanie otrokov sa dostane až k Bohu, ako sa dostal
k nemu nárek Izraelitov v Egypte. Izrael, ktorý skúsil tvrdosť otroctva a Božiu zachraňujúcu dobrotu, vie, že Boh
sa zľutuje nad volaním chudobného a povstane ako záchranca proti utláčateľom. Siedme prikázanie to v liturgii
neustále pripomína.
Láska k chudobným nie je zlučiteľná s nezriadenou
láskou k bohatstvu ani s jeho egoistickým používaním:
„A vy, boháči, plačte a kvíľte nad biedami, ktoré prichádzajú na vás! Vaše bohatstvo zhnilo a vaše šatstvo rozožrali mole. Vaše zlato a striebro zhrdzavelo a ich hrdza
bude svedčiť proti vám a zožerie vám telo ako oheň. Nahromadili ste si poklady v posledných dňoch. Hľa, mzda,
ktorú ste zadržali robotníkom, čo vám žali polia, kričí.

Štúdie

A krik žencov došiel k sluchu Pána zástupov. Tu na zemi
ste hodovali a hýrili. Vykŕmili ste si srdcia na deň zakáľačky. Odsúdili ste a zabili spravodlivého; a on vám neodporuje“ (Jak 5, 1 – 6).
Napriek veľkému pokroku umožnenému modernými výrobnými prostriedkami fenomén chudoby preniká aj našu spoločnosť, pred čím si nemôžeme zavrieť oči.
Hoci moderné systémy sociálnej istoty, ktoré sú zavedené
v mnohých štátoch, garantujú každému právo na zabezpečenie základných potrieb, je tiež pravda, že neodstránili chudobu.
Jednak preto, že jednoduchá legálne garantovaná asistencia je v mnohých prípadoch nedostatočná, ale aj preto,
že na miesto starej chudoby nastúpila nová, takzvaná postmaterialistická chudoba, ktorá zraňuje najslabších a bezbranných, ako sú osamotení a nesamostatní starci, obete alkoholu, drog a aidsu, opustení zomierajúci, mentálne postihnutí a neprispôsobiví, deti, ktoré sú obeťami fyzického alebo psychického násilia, dievčatá-matky a rozbité rodiny. Fenomén masovej migrácie z juhu na sever
predkladá chudobu v nevídanej miere. Tak sa dnes zostruje nové odsúvanie na okraj spoločnosti.
Okrem materiálnej chudoby je tu aj duchovná chudoba (kultúrna a náboženská),1 ktorá rastie s rastom sekularizovanej dominantnej kultúry a prejavuje sa ako nuda,
úzkosť, strach, strata zmyslu života, zúfalstvo. Preto sú aj
dnes veľmi aktuálne Ježišove slová: „Chudobných máte
vždy medzi sebou“ (Jn 12, 8). Ako každá doba, aj dnešná,
má svoju chudobu, ktorú si treba všímať a snažiť sa ju
odstraňovať skutkami telesného a duchovného milosrdenstva.2
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Táto milosrdná láska je evanjeliovou čnosťou, ktorá
oslobodzuje od majetku. Ide o oslobodenie od nezriadenej
lásky k bohatstvám alebo od ich sebeckého používania7
a o slobodu pre dar, pre nezištnú disponovanosť zohnúť sa
k všetkým ľudským biedam a zmierňovať ich.8
Nejde len o príležitostnú almužnu. „Dávať almužnu
chudobným je [...] jedným z hlavných svedectiev bratskej
lásky; je aj vykonávaním spravodlivosti, ktoré sa páči Bohu.“9 Nie je to urýchlené obdarovanie núdzneho odrobinkami. Biblická eleemosyne je základom a zdrojom milosrdenstva (èleos), srdca plného lásky pripraveného zmierniť
biedu, ktorá trápi blížneho. Ide predovšetkým o výsadu
Boha, ktorý „je milostivý a láskavý“ (Ex 34, 6), „bohatý
na milosrdenstvo“ (Ef 2, 4), ktorého eleemosyne voči človeku sa odráža v jeho almužne voči chudobnému.
Pokiaľ ide o nevyhnutné veci pre život, almužna chudobnému je skôr požiadavkou spravodlivosti ako skutkom
lásky. Nemôžeme dávať chudobnému ako dar to, na čo má
právo. „Svätý Ján Zlatoústy to dôrazne pripomína: «Nepodeliť sa s chudobnými znamená okrádať ich a pripravovať ich o život;... nevlastníme svoje, ale ich veci.» «Najprv
treba zadosť učiniť požiadavkám spravodlivosti, aby sa
nedávalo ako dar lásky to, čo sa má povinne dať už z dôvodu spravodlivosti.» «Ak dávame chudobným, čokoľvek
potrebujú, nedávame im svoje [veci], ale im vraciame ich
[veci]. Skôr splácame dlh spravodlivosti, ako by sme vykonávali skutky milosrdenstva.»“10 Spravodlivosť je prvou
požiadavkou lásky. Spravodlivosť voči chudobnému, prameniaca z dobrého srdca je tiež prejavom lásky.11
Univerzálne určenie vecí

Láska k chudobným je prvotným a privilegovaným prejavom lásky, ktorá pramení z Ježišových slov a jeho svedectva, ktoré Cirkev vždy ohlasovala ako požiadavku vernosti evanjeliu.3 Ján Pavol II. hovorí: „Láska Cirkvi k chudobným [...] patrí k jej trvalej tradícii.“4 Nejde teda o strategické alebo taktické rozhodnutie diktované sentimentálnym či filantropickým súcitom, ale o rozhodnutie, ktoré
vyplýva z evanjelia lásky a z jeho svedectva. Láska k chudobným najlepšie ukazuje Kristovu lásku, ktorá pripodobňuje kresťana chudobnému Kristovi a v nej sa nám Kristus
stáva veľmi blízkym. Táto vernosť Kristovmu evanjeliu
dnes vedie Cirkev k prednostnej láske k chudobným.5 Môžeme ju teda poznať ako Cirkev chudobných.6

Človek má dôstojnosť subjektu, a nie objektu, má hodnotu cieľa, nie prostriedku. To zahrnuje, že všetko je pre
človeka: stvorené veci, celá „zem s jej zdrojmi.”12 Nie je
človek pre veci, ale veci sú pre človeka. Biblické rozprávanie o stvorení človeka uprostred toľkých materiálnych
vecí ukazuje, že stvorené veci majú slúžiť človekovi.
To, že veci sú pre človeka, je základom dvojitého práva človeka nad nimi: práva užívať veci (poslúžiť si nimi)
a práva vlastniť veci (privlastniť si ich). Právo na užívanie
vecí je prvotné, pretože umožňuje každému človekovi mať
úžitok z bohatstiev zeme, aby mohol zadosťučiniť svojim
základným a primárnym potrebám. Preto „stvorené dob-

1. Porov. Katechizmus Katolíckej cirkvi, č. 2444.
2. Porov. tamže, č. 2447.
3. Porov. tamže, č. 2444.
4. Ján Pavol II., encyklika Centesimus annus, č. 57.
5. Porov. Ján Pavol II., encyklika Sollicitudo rei socialis, č. 42; Ján
Pavol II., encyklika Centesimus annus, č. 57.
6. Porov. Ján Pavol II., encyklika Laborem exercens, č. 8.

7. Porov. Katechizmus Katolíckej cirkvi, č. 2445.
8. Porov. tamže, č. 2443, 2449.
9. Tamže, č. 2447.
10. Tamže, č. 2446.
11. Porov. M. Cozzoli, Il settimo comandamento, in Catechismo della Chiesa Cattolica. Testo integrale e commento teologico, Casale Monferrato 2003, s. 1106 – 1107.
12. Katechizmus Katolíckej cirkvi, č. 2402.
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rá sú určené celému ľudskému pokoleniu.”13 Toto univerzálne právo na užívanie vecí odráža prvotné právo Boha:
Zem patrí Bohu, ktorý ju daroval všetkým, aby každý človek mohol užívať nevyhnutné veci. Koncil učí: „Boh určil zem so všetkým, čo obsahuje, na užívanie všetkým ľuďom a národom, takže všetci majú mať rovnakú účasť na
stvorených dobrách, vedení spravodlivosťou, sprevádzanou láskou. Akékoľvek by boli formy vlastníctva, v súlade
so zákonodarstvom štátov podľa rozličných a meniacich
sa okolností, vždy treba brať zreteľ na toto všeobecné určenie bohatstiev.“14 Pripomína to aj Ján Pavol II.: „Boh dal
zem celému ľudskému pokoleniu, aby živila všetkých jeho
členov bez toho, žeby bol niekto vylúčený alebo uprednostnený. V tom je koreň všeobecného určenia pozemských majetkov.“15
Za účelom obrábania zeme a zbierania jej plodov si ju
ľudia privlastňujú a delia medzi sebou. Ján Pavol II. hovorí: „Zem však nevydáva svoje plody bez osobitnej odpovede človeka na Boží dar, teda bez práce. Človek prácou, používajúc svoj um a slobodu, si ju podriaďuje a robí svojím
dôstojným príbytkom. Takto si privlastňuje tú časť zeme,
ktorú si nadobudol prácou. Tu je pôvod súkromného vlastníctva.”16 Tu máme právo na vlastnenie, ktoré umožňuje
privlastniť si veci, užívať ich a zveľaďovať. Je to podmienka a garancia slobody a dôstojnosti osôb.17
Vlastnenie vecí je druhotným a odvodeným právom,
a preto je podriadené prvotnému univerzálnemu právu na
užívanie vecí. Toto je zlaté pravidlo spoločenského správania a prvá zásada celého spoločensko-etického poriadku.18 To znamená, že veci, ktoré sa stali vlastníctvom človeka, nikdy nestrácajú svoje univerzálne určenie. Zvlášť
veci určené na užívanie a konzumáciu treba v každom prípade zdieľať s tými, ktorí sú v núdzi. Produktívne veci –
či už materiálne, ako pozemky, podniky, farmy, alebo nemateriálne, ako umenie a poznanie – treba spravovať tak,
aby sa uchránila ich sociálna funkcia a aby boli nástrojom solidarity, „aby ich výnos osožil čo najväčšiemu počtu ľudí.“19 Druhý vatikánsky koncil v Gaudium et spes vyhlasuje: „Človek [...] má považovať veci, ktoré oprávnene
vlastní, nielen za svoje, ale aj za spoločné v tom zmysle,
aby mohli byť na osoh nielen jemu, ale aj iným.“20 A Kate-

13. Tamže, č. 2402.
14. Druhý vatikánsky koncil, pastorálna konštitúcia Gaudium et
spes, č. 69.
15. Ján Pavol II., encyklika Centesimus annus, č. 31.
16. Tamže.
17. Katechizmus Katolíckej cirkvi, č. 2402.
18. Porov. František, encyklika Laudato si’, č. 93.
19. Katechizmus Katolíckej cirkvi, č. 2405.
20. Druhý vatikánsky koncil, pastorálna konštitúcia Gaudium et
spes, č. 69.
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chizmus Katolíckej cirkvi upresňuje: „Právo na súkromné
vlastníctvo, ktoré niekto spravodlivo získal alebo dostal,
neruší pôvodné darovanie zeme celému ľudstvu.“21 Pius
XI. zdôraznil: „Zo samotného charakteru vlastníctva [...]
vyplýva, že v tejto veci ľudia musia mať ohľad nielen na
vlastný prospech, ale takisto na spoločné dobro. Podrobné a okolnostiam primerané určenie týchto povinností, pokiaľ nie sú už dané samou prirodzenosťou, je úlohou verejnej moci.“22 Najmä nadbytočný zisk nie je ponechaný
ľubovôli príjemcu. Má prísnu povinnosť použiť ho spoločensky prospešným spôsobom, napríklad tak, že ho vynaloží na dobročinné účely, vytvorí nové pracovné príležitosti alebo ho inak užitočne využije.23
Vlastníctvo, ktoré človek nadobúda a zveľaďuje teda
nemá slúžiť len na garantovanie vlastných životných podmienok, ale aj na starosť o vlastnú rodinu, o potreby civilnej spoločnosti a tých, ktorí sa nachádzajú v stave ťažkej nevyhnutnosti. Tak sa človek stáva správcom Prozreteľnosti.24 To, čo vlastní, mu podľa práva patrí, ale samo
o sebe mu bolo len zverené. Pred Bohom nie je vlastníkom, ale správcom. Previnil by sa, ak by bol svojvoľným
správcom, ktorý by neprinášal ovocie alebo by ho zneužíval.
Právo na vlastnenie vecí je teda podriadené všeobecnému právu na ich užívanie, čo okrem iného rieši možné konfliktné prípady v prospech práva na užívanie. Taký
je predovšetkým „prípad zjavnej a naliehavej potreby,
keď jediným prostriedkom, ako uspokojiť bezprostredné
a základné potreby (jedlo, prístrešie, odev a pod.), je mať
k dispozícii a použiť cudzie dobrá.“25 „Kto však je v krajnej núdzi, má právo zadovážiť si, čo je nevyhnutné, z bohatstva iných.“26 Platí tu stará axióma: „V prípade extrémnej núdze je všetko spoločné.“27 Ďalej ide o prípady, kedy
spoločné dobro vyžaduje vyvlastnenie privátneho majetku, po predchádzajúcom odškodnení.
Nad vyváženým používaním tohto dvojitého práva má
bdieť zákonná štátna spravodlivosť, tak uzákonením požiadaviek, ako aj rozsudzovaním konfliktov a kontroverzií.28

21. Katechizmus Katolíckej cirkvi, č. 2403.
22. Pius XI., encyklika Quadragesimo anno, č. 49.
23. Porov. tamže, č. 50 nasl.
24. Porov. Katechizmus Katolíckej cirkvi, č. 2404.
25. Tamže, č. 2408.
26. Druhý vatikánsky koncil, pastorálna konštitúcia Gaudium et
spes, č. 69.
27. Sv. Tomáš A kvinský, Theologická summa, IIa IIae, q. 66, a. 7.
28. Porov. Katechizmus Katolíckej cirkvi, č. 2406, 2431.
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Medzi súkromným vlastníctvom vecí a ich univerzálnym určením často nie je požadovaný súlad. História ľudstva ukazuje narušenie tohto súladu. Život národov potvrdzuje, že tento prvotný plán sa roztrieštil veľmi rýchlo. Príčiny nerovnosti vo vlastnení materiálnych dobier
sú mnohoraké. Niektorí pracujú, iní zaháľajú, jedni lúpia
a iní sú obdarovaní, jedni kradnú a iní sa nezištne delia,
jedni si veci šetria, druhí majetok premrhajú, dedenie majetku je často veľmi nespravodlivé atď. Môžeme z tohto
pozorovať neustále pôsobenie hriechu vo svete, ale aj pôsobenie Božej milosti. V celej histórii ľudstva bolo veľa
nespravodlivosti, pretože sa ukazujú zjavné sociálne nespravodlivosti, ktoré radikálne protirečia pôvodnému Božiemu plánu. Ján Pavol II. pozoroval: „Jedna z najväčších
nespravodlivostí moderného sveta je práve v tom, že je
pomerne málo tých, čo vlastnia mnoho, ale veľmi veľa je
tých, čo nemajú skoro nič.“29
Oproti veľkým sociálnym rozdielom a nespravodlivostiam, ktoré existovali v rôznych národoch, vo vyvolenom
izraelskom národe tieto rozdiely medzi bohatými a chudobnými boli menšie. Mnohé zákony bdeli nad spoločným dobrom, ako zákon o ochrane mzdy (porov. Dt 24, 14
– 15), o zákaze pôžičky na úrok (porov. Ex 22, 24 – 25), o
ochrane sirôt a vdov (porov. Ex 22, 21 – 23), o starostlivosti o cudzincov a cestujúcich (porov. Ex 22, 20) atď. Treba
myslieť predovšetkým na zákony, ktoré riadili vlastnícke
právo, ako zákon o „sobotňajšom roku“ (porov. Ex 23, 10 –
11; Lv 25, 1 – 7) a zákon o „jubilejnom roku“ (porov. Lv 25,
8). Tieto dispozície spôsobili, že Izraeliti sa vyhli tomu,
aby niekto nazhromaždil veľké vlastníctvo, a okrem toho,
aj keď tieto zákony už prestali platiť, duch, ktorý ich inšpiroval pomohol zmierňovať rozdiely medzi chudobnými a bohatými.
V Novom zákone neexistuje také podrobné zákonodarstvo, ale Ježišovo učenie o rizikách spojených s bohatstvom a uskutočňovanie nového prikázania lásky pomohlo prvým kresťanským komunitám k veľmi štedrému zdieľaniu dobier (porov. Sk 4, 32). Apoštolské spisy sú
plné odsúdenia lakomstva a chamtivosti (porov. Kol 3, 5; 1
Tim 6, 17). Robili sa zbierky na pomoc cirkvám, ktoré boli
v núdzi (porov. 2 Kor 9, 1 – 13). Nechýbajú ani texty, ktoré odsudzujú nespravodlivosti v prvých kresťanských komunitách (porov. Jak 2, 2 – 4).
To isté učenie opakovane nachádzame v spisoch cirkevných otcov, ktorí sa stretali so sociálnymi nerovnosťami
vo svojej dobe. Svedectvá sú veľmi početné. Stačí spomenúť Laktanciov text, ktorý veľmi presne vykladá katolícku náuku o súkromnom vlastníctve a o sociálnom význa-

29. Ján Pavol II., encyklika Sollicitudo rei socialis, č. 28.
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me vlastníctva: „Boh zveril zem spoločne všetkým ľuďom, aby všetci užívali dobrá, ktoré produkuje v hojnosti,
a nie preto, aby si každý s bezzubým lakomstvom vymáhal všetko pre seba, ani nie preto, aby niekto ostal zbavený
toho, čo zem produkuje pre dobro všetkých. Z tohto však
nemôžeme odvodiť, že neexistuje absolútne žiadny privátny majetok. Keď hovoríme, že všetky veci boli spoločné, používame analogické vyjadrenie, aby sme poukázali na veľkodušnosť prvých ľudí, ktorí nezadržovali ovocie
zeme pre seba, ale pripúšťali chudobných, aby mali účasť
na ovocí ich práce.“30
V posledných desaťročiach sa pápeži veľmi často venovali náuke o spoločnom poslaní dobier. Táto náuka je jedným z centrálnych bodov sociálnej náuky Cirkvi a nachádzame ju v mnohých pápežských textoch od Leva XIII.
až po Františka. Katolícka cirkev tak odpovedá na problémy priemyselnej revolúcie, keďže marxizmus a radikálny
kapitalizmus ponúkali falošné odpovede na jej problémy.
Priemyselná revolúcia totižto nepriniesla len veľký technický pokrok, ale je s ňou spojené zväčšovanie sa rozdielov medzi bohatými a chudobnými.
Marxizmus a jeho praktické uskutočňovanie (komunizmus) radikálne postavili otázku „súkromného vlastníctva“, dokonca rozhodne popreli jeho dovolenosť. Veľmi
rýchlo všetok súkromný majetok „skolektivizovali“, čiže
vyvlastnili a zmenili na spoločné vlastníctvo. Praktický
dôsledok tejto ideológie bol, že ak všetko patrí všetkým,
každý sa to snaží použiť pre seba. V „ekonomike potrieb“,
akú praktizovali komunisti, sa „krádež“ stala nevyhnutnosťou na „prežitie“. Morálna citlivosť tak bola vážne poškodená.
Na druhej strane systém liberálneho kapitalizmu pripísal absolútnu hodnotu súkromnému vlastníctvu a snažil sa
oslobodiť od každej formy spoločenského záväzku. Najvyšším kritériom sa stalo zmaximalizovanie ziskov bez
akejkoľvek pozornosti na spoločenský rozmer všetkých
materiálnych a duchovných dobier.
Katolícka sociálna náuka, ktorá bola vypracovaná ako
odpoveď na priemyselnú revolúciu, odmieta obidve pozície ako mylné. Proti komunizmu silno bráni prirodzené
právo človeka na súkromné vlastníctvo. Proti kapitalizmu
pripomína, že vlastnenie dobier neprináša absolútne právo na ich vlastnenie. Vlastnenie má zo svojej prirodzenosti v sebe isté limity.
Ak je sociálna povaha vlastníctva zanedbávaná, ľahko sa môže stať príčinou sociálnych nepokojov a vážnych
30. Laktancius, Istituzioni divine, citované z A. Fernández, Teologia morale speciale. Catechesi teologica, Milano 2011, s. 179.
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neporiadkov. Je skutočne neprijateľné, aby niekto upieral
svoj nadmerný majetok spoločenstvu, ktoré ho potrebuje.
Koncil pripomína: „Najmä v hospodársky menej rozvinutých krajinách, kde je naliehavo potrebné využiť všetky
prostriedky, vážne ohrozujú verejné dobro tí, ktorí nechávajú nevyužité svoje bohatstvá alebo pripravujú svoje spoločenstvo o materiálne či duchovné prostriedky, na ktoré
je odkázané.“31 Vlády majú oprávnenie požadovať sociálne zmysluplné využitie majetku ležiaceho ladom.
Dôsledkom univerzálneho určenia stvorených vecí je aj
to, že každý človek má právo na minimálny podiel na pozemských statkoch, a to bez ohľadu na cudziu ľubovôľu.
Platí to zvlášť pre všetky osoby ochotné pracovať, ktoré
bez vlastnej viny pracovať nemôžu, pretože sú nezamestnané, choré alebo inak hendikepované. Preto je potrebné
vytvoriť taký poriadok vlastnenia, ktorý umožní primeranú účasť všetkých na pozemských statkoch podľa osobného povolania každého jednotlivca.32
Dnes treba nanovo zmieriť právo na súkromné vlastníctvo s jeho sociálnym určením. Znova treba oživiť vieru
v Stvoriteľa, ktorý je na počiatku všetkého.33 Jemu všetko patrí. To, že dobrá zeme sú určené pre všetkých ľudí si
dnes začíname znova uvedomovať prostredníctvom úvah
o spoločnom ekologickom určení zeme. Vzduch a voda,
prírodné prostredie a priestor v ktorom žijeme, sú spoločné všetkým a všetkým sú zverené. Ich poškodenie a zničenie sa týka všetkých.34
Jozef Ratzinger v jednej odpovedi vysvetľuje: „Učenie
o univerzálnom určení dobier je nielen krásnou myšlienkou, ale tá musí aj fungovať. Patrí k nej aj poznatok, že
jednotlivec potrebuje uspokojiť svoj okruh základných životných potrieb, a preto musí v oblasti vlastníctva panovať poriadok, ktorý má každý rešpektovať. Tu, samozrejme, vzniká veľký nárok na sociálne zákonodarstvo, ktoré musí primerane obmedzovať zneužívanie vlastníctva a
kontrolovať ho.
V súčasnosti vidíme veľmi zreteľne, ako často sa ľudia
sami ničia, keď žijú iba pre svoj majetok, pre veci, ako
sa v nich topia a ako sa im majetok stáva božstvom. Ten,
kto sa napríklad poddá zákonom burzy, fakticky nemôže ani na nič iné myslieť. Prejaví sa sila, akou vládne svet
vlastníctva nad človekom. Čím viac ľudia majú, tým viac
31. Druhý vatikánsky koncil, pastorálna konštitúcia Gaudium et
spes, č. 65.
32. Porov. K.-H. Peschke, Křesťanská etika, Praha 2004, s. 587.
33. Porov. Katechizmus Katolíckej cirkvi, č. 2042.
34. Porov. A. Fernández, Teologia morale speciale. Catechesi teologica, Milano 2011, s. 177 – 180; Ch. Schönborn, Scegli la vita, Milano
2000, s. 138 – 140.
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sa dajú zotročovať, lebo musia svoj majetok stále chrániť
a rozmnožovať.
Problémy s vlastníctvom možno zreteľne vidieť aj v narušených vzťahoch medzi takzvaným Prvým a Tretím
svetom. Tu už vlastníctvo nie je podriadené univerzálnemu určeniu dobier tak, ako má byť. Aj tu sa musia nájsť
právne formy, aby sa udržal alebo našiel poriadok.
Teda vidíte, ako sa za slovami o rešpektovaní cudzieho vlastníctva ukazuje obrovská ťarcha skutočnosti. Týka
sa obidvoch vecí, jednak zabezpečenia toho, aby každý
dostal, čo potrebuje pre život (a bol v tom rešpektovaný),
ale aj zodpovednosti, že bude svoj majetok používať tak,
aby to neprotirečilo celkovému poslaniu stvorenia a láske
k blížnemu.“35
Katechizmus Katolíckej cirkvi pripomína, že siedme
prikázanie „vzhľadom na spoločné dobro vyžaduje, aby
sa rešpektovalo všeobecné určenie dobier a právo na súkromné vlastníctvo. Kresťanský život sa snaží zameriavať
dobrá tohto sveta na Boha a na bratskú lásku.“36
Kristus privádza k plnosti Boží príkaz
V Ježišovom hlásaní vzťah medzi človekom a vecami
nadobúda novú a hlbšiu interpretáciu. V Kristovi prikázanie Nepokradneš dosahuje dokonalosť: „Už niet Žida ani
Gréka, niet otroka ani slobodného, niet muža a ženy, lebo
vy všetci ste jeden v Ježišovi Kristovi“ (Gal 3, 28).
Pred Bohom niet rozdielov medzi ľuďmi. Kristus zbúral všetky bariéry, ktoré ich rozdeľovali. Sloboda v Boha,
v Ježišovi Kristovi, je ponúknutá všetkým ľuďom. „Túto
slobodu nám vydobyl Kristus. Stojte teda pevne a nedávajte sa znova zapriahnuť do jarma otroctva“ (Gal 5, 1).
V kresťanských komunitách sa stretajú ako bratia všetky
údy jedného mystického tela, ľudia rôzneho spoločenského postavenia.
Sloboda, ktorú nám Boh dáva v Kristovi je darom Božieho adoptívneho synovstva: „Tak aj my, keď sme boli
maloletí, slúžili sme podriadení živlom sveta. Ale keď prišla plnosť času, Boh poslal svojho Syna, narodeného zo
ženy, narodeného pod zákonom, aby vykúpil tých, čo boli
pod zákonom, a aby sme dostali adoptívne synovstvo. Pretože ste synmi, poslal Boh do našich sŕdc Ducha svojho
Syna a on volá: «Abba, Otče!» A tak už nie si otrok, ale

35. J. R atzinger, Boh a svet. Viera a život dnes. Rozhovor s Petrom
Seewaldom, Trnava 2002, s. 146 – 147.
36. Katechizmus Katolíckej cirkvi, č. 2401.
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syn; a keď syn, tak skrze Boha aj dedič“ (Gal 4, 3 – 7; porov. Rim 8, 14 – 17).
Spoločenstvo s Kristom prostredníctvom viery nás robí
Božími synmi a zároveň bratmi a sestrami vykúpenými
Kristom. Kresťan, oslobodený Kristom, nechápe slobodu
ako príležitosť k roztopašnosti. Je slobodný pre službu, na
prvom mieste Bohu, ktorému patrí a potom blížnemu (porov. Gal 5, 13). Pavol teda môže povedať Filemónovi ohľadom sluhu Onezima, ktorý od neho ušiel: „Veď azda preto odišiel na čas, aby si ho dostal navždy. Už nie ako otroka, ale oveľa viac ako otroka: ako milovaného brata, milého najmä mne – a o čo viac tebe – i podľa tela aj v Pánovi“ (Flm 1, 15 – 16).
Aj keď pretrvávajú predchádzajúce sociálne vzťahy,
kresťanský pán a otrok žijú ako bratia v službe toho istého Pána. Kristus je jediný Pán pánov a otrokov. Preto im
svätý Pavol hovorí: „Otroci, poslúchajte pozemských pánov vo všetkom a neslúžte iba naoko, ako tí, čo sa chcú páčiť ľuďom, ale z úprimného srdca, v bázni pred Pánom!
Čokoľvek robíte, robte z tej duše ako Pánovi, a nie ako ľuďom! Veď viete, že od Pána dostanete za odmenu dedičstvo. [...] Páni, dávajte otrokom, čo je spravodlivé a slušné;
veď viete, že aj vy máte Pána v nebi!“ (Kol 3, 22 – 4, 1).
To isté opakuje v liste Efezanom: „Otroci, poslúchajte
pozemských pánov s bázňou a chvením z úprimného srdca ako Krista. Neslúžte iba naoko, ako tí, čo sa chcú páčiť ľuďom, ale ako Kristovi služobníci, ktorí z tej duše plnia Božiu vôľu. A slúžte ochotne, ako Pánovi, a nie ako
ľuďom. Veď viete, že každý, aj otrok, aj slobodný, dostane
od Pána odmenu, ak urobí niečo dobré. A vy, páni, správajte sa k nim takisto a prestaňte sa vyhrážať, veď viete,
že aj ich, aj váš Pán, je v nebi a on nenadŕža nikomu“ (Ef
6, 5 – 9; porov. Tít 2, 9; Rim 6, 15 nasl.).
Vo svojej Reči na vrchu Ježiš privádza siedme prikázanie k plnosti, ukazujúc pravé bohatstvá, ktoré treba zhromažďovať. Predpisuje umiernené používanie vecí a upozorňuje na riziká, ktoré prináša ich vlastnenie: „Nezhromažďujte si poklady na zemi, kde ich moľ a hrdza ničia
a kde sa zlodeji dobýjajú a kradnú. V nebi si zhromažďujte
poklady; tam ich neničí ani moľ ani hrdza a tam sa zlodeji
nedobýjajú a nekradnú. Lebo kde je tvoj poklad, tam bude
aj tvoje srdce” (Mt 6, 19 – 21). A uzatvára túto reč o používaní vecí tohto sveta vážnym napomenutím: „Nik nemôže
slúžiť dvom pánom; pretože buď jedného bude nenávidieť
a druhého milovať, alebo jedného sa bude pridŕžať a druhým bude opovrhovať. Nemôžete slúžiť aj Bohu aj mamone” (Mt 6, 24). Potom Ježiš učí ako si zaobstarávať a starať
sa o materiálne veci (porov. Mt 6, 25 – 34).
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Tieto Ježišove slová prinášali prekvapenia od začiatku kresťanstva až po naše dni. Ježiš odpovedal na otázky,
ktoré tieto slová vyvolávajú: „«Veru, hovorím vám: Bohatý ťažko vojde do nebeského kráľovstva. Ba hovorím vám:
Ľahšie je ťave prejsť cez ucho ihly, ako boháčovi vojsť do
Božieho kráľovstva.» Keď to učeníci počuli, veľmi sa divili a hovorili: «Kto potom môže byť spasený?» Ježiš sa
na nich zahľadel a povedal im: «Ľuďom je to nemožné, ale
Bohu je všetko možné»“ (Mt 19, 23 – 26).
Pred týmito slovami farizeji – v tom čase i všetkých čias
– „ktorí mali radi peniaze, a posmievali sa mu“ (Lk 16,
14), neprijali jeho slová a slová učeníkov. Ak by človek
chcel spojiť vieru a túžbu po majetku, ostane odmaskovaný a neexistuje iný liek, ako rozhodnúť sa pre Krista alebo sa od neho vzdialiť so smútkom v duši: „Keď mladík
počul toto slovo [„Predaj, čo máš a nasleduj ma!“], odišiel
smutný, lebo mal veľký majetok“ (Mt 19, 22).
Nasledovať Ježiša, ktorý nemá kde hlavu skloniť, je nezlučiteľné s pripútaním sa k majetkom. Ježiš, ktorý pozná srdce človeka vie, že túžba po majetku je nenásytná
a vysušuje vieru od koreňa, pretože dáva vidieť život tam,
kde ho niet: „Ktosi zo zástupu mu povedal: «Učiteľ, povedz môjmu bratovi, aby sa so mnou podelil o dedičstvo.»
On mu odvetil: «Človeče, kto ma ustanovil za sudcu alebo rozdeľovača medzi vami?» A ostatným povedal: «Dajte si pozor a chráňte sa všetkej chamtivosti! Lebo aj keď
má človek hojnosť všetkého, jeho život nezávisí od toho,
čo má»“ (Lk 12, 13 - 15).
Riziko bohatstva spočíva v iluzórnej istote, ktorú dáva
človeku, vedie k bláznivému honobenie majetku bez toho,
aby bol človek bohatý pred Bohom, mysliac si, že si môže
zabezpečiť život hojnosťou majetku (porov. Lk 12 ,13 –
21). „Veď čo osoží človeku, keby aj celý svet získal, a svojej duši by uškodil?! Alebo za čo vymení človek svoju
dušu?!” (Mt 16, 26).
Zrieknuť sa vecí pre Krista a evanjelium s radosťou je
viditeľným znakom kresťanskej nádeje v novú zem, nádejou vo večné dedičstvo v Nebeskom kráľovstve: „Ak ste
teda s Kristom vstali z mŕtvych, hľadajte, čo je hore, kde
Kristus sedí po pravici Boha! Myslite na to, čo je hore, nie
na to, čo je na zemi! Veď ste zomreli a váš život je s Kristom ukrytý v Bohu. A keď sa zjaví Kristus, váš život, vtedy sa aj vy zjavíte s ním v sláve. Umŕtvujte teda svoje pozemské údy: smilstvo, nečistotu, vášeň, zlú žiadostivosť
a lakomstvo, čo je modloslužba!” (Kol 3, 1 – 5).
Kresťan nasleduje Krista, ktorý „hoci bol bohatý, stal
sa pre vás chudobným, aby ste sa vy jeho chudobou obohatili“ (2 Kor 8, 9), a preto prežíva autentickú lásku hľadajúc nie vlastné záujmy, ale záujmy iných (porov. 2 Kor
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8, 8). Jeho prvou starosťou je hľadať Božie kráľovstvo
a jeho spravodlivosť, pretože vie, že ostatné dostane navyše, pretože jeho nebeský Otec vie, čo potrebuje. Len pohania, ktorí nemajú Boha za Otca sa znepokojujú kvôli jedlu
a odevu (porov. Mt 6, 25 – 34).
Peniaze, moc alebo prestíž, nielenže neponúkajú žiadnu
výhodu v novom živote v Božom kráľovstve, ktoré zahájil
Kristus, ale sú skôr prekážkou. Ježiš hovorí: „Blahoslavení chudobní, lebo vaše je Božie kráľovstvo. [...] Ale beda
vám, boháči, lebo už máte svoju útechu!“ (Lk 6, 20 – 24;
Mt 5, 2 – 12).
Bohatstvo robí srdce ťažkým. Človek, ktorý upadne do
jeho sietí, stráca zmysel nezištnosti, lásky, stáva sa neschopným prijať evanjelium a nasledovať Ježiša Krista.
Stáva sa väzňom svojho bohatstva a svojho smútku a stráca Boží dar (porov. Lk 18, 18 – 30).
Ako je teda ťažko, aby boháč vošiel do Božieho kráľovstva! Ale to, čo je nemožné ľuďom, je možné Bohu (porov. Lk 18, 24 – 27). Boh je schopný zmeniť srdce človeka zo skaly na srdce z mäsa. Boh pomôže človeku odhaliť
skrytý poklad Božieho kráľovstva, cennú perlu, čo mu dá
zakúsiť toľkú radosť, že predá všetko, čo má, aby doňho
vstúpil (porov. Mt 13, 44 – 46). Zachej je toho svedkom
(porov. Lk 19, 1 – 10).
Kto stretne Krista a oblečie si nového človeka, stvoreného podľa Boha, zanechá predchádzajúci život, ako píše
apoštol: „Kto kradol, nech už nekradne, ale radšej nech
pracuje a vlastnými rukami zarába, aby mal z čoho dať
núdznemu“ (Ef 4, 28). Bohu Otcovi sa zapáčilo dať nám
účasť na svojom kráľovstve. Preto Ježiš môže povedať:
„Predajte, čo máte, a rozdajte ako almužnu! Robte si mešce, ktoré sa nezoderú, nevyčerpateľný poklad v nebi, kde
sa zlodej nedostane a kde moľ neničí. Lebo kde je váš poklad, tam bude aj vaše srdce” (Lk 12, 33 – 34).
Kristov učeník vie, že Boh počúva hlas chudobných.
Preto si robí priateľov s bohatstvom, aby mal orodovníkov
u Boha, aby ho tak prijal do večného domova (porov. Lk
16, 1 – 9). To je šikovný správca, ktorý si vie získať nebeské kráľovstvo so svojím bohatstvom. To zodpovedá zmýšľaniu podľa Božieho srdca, ako to vidíme už v knihe Deuteronómium: „Ak sa niekto z tvojich bratov stane chudobným v nejakom bydlisku tvojej krajiny, ktorú ti dá Pán,
tvoj Boh, nezatvrdíš si srdce a nezatvoríš ruku, lež otvoríš ju chudobnému a požičiaš mu, čoho má nedostatok. Daj
pozor, aby ťa nenadišla bezbožná myšlienka, žeby si si povedal: «Blízko je siedmy rok úľavy» – a odvrátil by si oči
od svojho chudobného brata a nepožičal by si mu, čo žiada; on by volal proti tebe k Pánovi a bol by to pre teba
hriech. Štedro mu daj a nerob nič ľstivé, keď mu budeš po-

90

Nové Horizonty

Martin Koleják

máhať v biede, aby ťa požehnával Pán, tvoj Boh, vo všetkej tvojej práci a v každom tvojom podujatí. Chudobní nebudú chýbať v krajine, kde budeš bývať, preto ti nariaďujem, aby si otváral svoju ruku núdznemu a svojmu chudobnému bratovi, ktorý bude s tebou bývať v krajine“ (Dt
15, 7 – 11; porov. Lk 6, 30).37
Záver
Pokušenie urobiť z majetku modlu bolo a je neustále
veľmi silné. Materiálne dobrá, ktoré majú slúžiť človeku,
sa stávajú zdrojom vykorisťovania a nepriateľstva. Ak človek prestane hľadať Boha a uctievať si ho, začína hľadať
veci a uctieva ich ako božstvo. Hriech spôsobil, že sa človek odvrátil od Boh a pripútal sa k veciam. Je potrebné odvrátiť zrak od vecí a obrátiť sa k osobe Krista a osobe blížneho. Podmienkou spravodlivých majetkových vzťahov je
rešpektovanie prikázania: Miluj Boha nadovšetko a blížneho ako seba samého (porov. Mt 22, 37 – 39).
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Je milosrdenstvo slabosťou?
Is the Mercy a weakness?
The article analyses different atheist comprehensions of religious conscience. Three “teachers of suspicion” Karl
Marx, Fridrich Nietzsche and Sigmund Freud in the religious conscience reveal a dangerous lie for humanity. Materialism and revolution, proclaimed by Marx, became an expression of justice without mercy. Nietzsche took a human being for a strong animal; compassion makes a man weak. Freud considered a religion as a collective neurosis,
where the main character is the father – first hated and then exalted. No one attempt to set free a human being from
the tyranny of God brought a real liberation: the experience of mercy is here missing.

Úvod
„Milosrdní ako Otec“ – Božie milosrdenstvo sa tu predstavuje ako výzva ku skutkom milosrdenstva. Zaiste ide
o výzvu, ktorá silno rezonuje v našom vedomí i svedomí.
V tomto príspevku sa pokúsime pozrieť až „na dno“ nášho
náboženského vedomia a položíme si odvážnu otázku: Nie
je milosrdenstvo iba obyčajnou ilúziou?
Na milosrdenstvo sa pozrieme očami neveriacich filozofov, ktorých kresťanský francúzsky mysliteľ Paul Ricoeur (1913 – 2005) označil ako učiteľov podozrievania.1
Pôjde o Karla Marxa, Fridricha Nietzscheho a o Sigmunda Freuda. Títo traja v ľudskom vedomí údajne odhaľujú
jednu obrovskú a nebezpečnú lož.
Možno sa nám táto metodológia bude zdať na prvý pohľad trochu zvláštna. Prečo vôbec mrhať čas a zapodievať
sa tými, ktorí hovoria proti nám veriacim? Pán Ježiš raz
povedal: „Ak robíte dobre tým, čo vám dobre robia, akúže máte zásluhu? Veď to isté robia aj hriešnici“ (Lk 6,33).
My by sme tieto Kristove slová mohli parafrázovať nasledovne: „Ak počúvate a čítate iba tých, ktorí vás chvália,
akúže máte zásluhu?“ Teda aj naši kritici nám môžu pomôcť k hlbšiemu zamysleniu, môžu sa stať pre nás výzvou
opätovne preskúmať nadobudnutú istotu, zdôvodniť nádej, ktorá je v nás (porov. 1Pt 3, 15). A môže sa tiež stať,
že ich kritické slová nám nastavia zrkadlo a odhalia to, čo
v prežívaní nášho kresťanstva nie je autentické.
A na úvod ešte jedna krátka poznámka: zmienku o týchto troch ateistických mysliteľoch nájdeme aj v knihe Milosrdenstvo od Waltera Kaspera, o ktorej sa tak pochvalne
zmienil aj súčasný pápež František pri svojom prvom príhovore pred modlitbou Anjel Pána.2

1. Porov. R icoeur, P.: Dell’interpretazione. Saggio su Freud. Milano
: Il Saggiatore, 1967.
2. http://w2.vatican.va/content/francesco/it/angelus/2013/documents/
papa-francesco_angelus_20130317.html (cit. 26. 4. 2016)

Milosrdní? (podľa Marxa)
Hoci kresťanské posolstvo o milosrdnom Bohu vychádza z Biblie, predsa však nadväzuje na všeobecnú ľudskú
skúsenosť a jej filozofickú interpretáciu. Východiskový
bod tu predstavuje pradávna skúsenosť s trpiacim človekom. Obidva výrazy „súcit“ a „milosrdenstvo“ neznamenajú síce zjednodušene to isté, ale v jazyku tak profánnom
ako aj v tom biblickom sa významovo prelínajú.3
Milosrdenstvo teda nie je iba záležitosťou teológie, ale
dotýka sa nášho spolunažívania. Veľmi jasne to badať aj
v myslení Karla Marxa (1818-1883), u ktorého milosrdenstvo nie je iba intrateologickým problémom, ale ide aj o spoločenský problém. Marx za základ a či za základňu všetkého stavia matériu a všetko ostatné predstavuje len nadstavbu, ktorá sa mení v závislosti od výrobných vzťahov: „Aj
hmlisté výtvory v mozgu ľudí sú nevyhnutnými sublimátmi ich materiálneho životného procesu, ktorý možno empiricky zistiť a ktorý je spätý s materiálnymi predpokladmi.
Tým morálka, náboženstvo, metafyzika a ostatné ideológie
strácajú zdanie samostatnosti. Nemajú dejiny, nemajú vývoj, ale ľudia, rozvíjajúci svoju materiálnu výrobu a svoje
materiálne styky, menia s touto svojou skutočnosťou aj svoje myslenie a produkty svojho myslenia.“4
Posvätná inštancia tak netvorí vrodenú potrebu človeka,
ani na úrovni jednotlivca, ani na úrovni spoločenskej. Práve naopak, prvotné ľudstvo bolo ateistické a komunistické: nekládlo si otázku ohľadom existencie transcendentného božského bytia. Náboženstvo povstáva až s príchodom antagonizmu medzi vykorisťovateľmi a vykorisťovanými. Je teda druhotným produktom – epifenoménom výrobných vzťahov, poznačených nespravodlivosťou a vykorisťovaním chudobných (proletariátu) bohatými (buržoáziou). Náboženstvo je nielen vyjadrením tohto odcudzenia, ale predstavuje aj prostriedok vykorisťovania zo strany vládnucej triedy.

3. Porov. K asper, W.: Milosrdenstvo. Základný pojem evanjelia –
kľúč ku kresťanskému životu. Trnava : Spolok sv. Vojtecha, 2015, s. 39.
4. M arx, K. – Engels, F.: O náboženstve. Bratislava : Slovenské vydavateľstvo politickej literatúry, 1962, s. 72.
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Marx označil náboženstvo za „dôvod na útechu a ospravedlnenie“ pre svet: „Náboženstvo je povzdychom utláčaného tvora, ako aj duchom bezduchých pomerov stavu.
Je ópiom ľudstva.“5 Tento často citovaný výrok sa neraz
jednostranne interpretuje ako kritika náboženstva. Avšak
vzťah k náboženstvu tu nie je čisto negatívny: v náboženstve je totiž prítomný aj moment protestu proti biede a nespravodlivosti – veď ópium (podobne ako sedatívum, ktoré otupuje bolesť) je vyjadrením reálnej potreby a zároveň
predstavuje protest proti tejto potrebe. Marx je však presvedčený, že protest v náboženstve je nesprávne ideologicky usmerňovaný, vedie iba k čírej úteche a falošnému úniku od sveta: „Sociálne princípy kresťanstva vyhlasujú všetky ohavnosti, ktorých sa dopúšťajú utláčatelia voči utláčaným, buď za spravodlivý trest za dedičný hriech a iné hriechy, alebo za skúšku, ktorú Hospodin zosiela vo svojej nekonečnej múdrosti na ľudí, aby vykúpili svoje hriechy.“6
V záujme úprimnosti musíme pripustiť, že k takémuto ideologickému zneužívaniu náboženstva dochádzalo
a môže dochádzať. Avšak toto zneužívanie nemôže byť
dostatočným dôvodom na to, aby sa všeobecný záujem
o útechu v náboženstve interpretoval ideologicky. Bola
by to ďalšia nespravodlivosť voči toľkým ľuďom, ktorí vo
svojej biede hľadali v náboženstve pomoc a našli silu na
zvládanie života v tomto svete. A nakoniec práve v mene
náboženstva a milosrdenstva ľudia už neraz protestovali
a tvrdo vyjednávali proti nespravodlivosti a násiliu. Dôkazom tohto tvrdenia je vznik kresťanského sociálneho hnutia už za života Karla Marxa.7
Marx sa však neuspokojil s kritikou náboženstva; jeho
cieľom bolo prevrátiť štruktúry spoločensko-ekonomické a tak nastoliť novú komunistickú spoločnosť, teda bez
tried, bez náboženstva a bez Boha: „Filozofi svet len rozlične vysvetľovali, ide však o to, aby sme ho zmenili.“8 Komunistická internacionála v zhode s touto myšlienkou
proklamovala: „Rozboríme sveta starý základ, otroci, hor
sa k víťazstvám!“ A naozaj, ideologický a totalitný komunizmus sa pokúsil o zmenu – chcel odstrániť všetko trápenie a súženie násilím.

92

Jozef Uram

denstve bolo prítomné práve v totálnej neprítomnosti milosrdenstva.“9
Dokonca aj v reakciách niektorých neomarxistov vidíme znechutenie z náuky, ktorá v rámci materializmu hlása primát ekonómie nad akoukoľvek inou hodnotou. Neomarxista Gardovsky vo svojej knihe Gott ist nicht ganz tot
(Boh nie je celkom mŕtvy) si kladie otázku, pokiaľ pôvodná
forma ateizmu predstavuje skutočne hodnotu a neoznačuje skôr stratu všetkých tých kultúrnych hodnôt, ktoré kresťanstvo v sebe zahrňuje. Iní neomarxisti sa zasa pokúšajú
náboženstvo rehabilitovať v rovine spoločensko-politickej
a etickej: v náboženstve vidia určitú formu protestu – hoci
koniec koncov sa tento protest ukáže ako neprimeraný, nakoľko je poznačený utópiou a abstraktnosťou.10
V celkovom kontexte marxizmu sa veľmi otáznym javí
prvenstvo matérie a výrobných vzťahov, ktoré predstavujú základňu pre nadstavbu, ku ktorej patrí aj etika a náboženstvo. Je známa skúsenosť psychológa a psychiatra Viktora Emanuela Frankla, ktorý v nacistickom koncentračnom tábore prichádza k presvedčeniu, že ku prežitiu mnohým väzňom pomohlo zachovať si zmysel svojho života,
hoci základné potreby – ako jedlo, nápoj, ošatenie a pod. –
takmer vôbec neboli uspokojené. V koncentračných táboroch extrémny hlad vzbudil v niektorých ľuďoch zviera a
v iných najjemnejšiu ušľachtilosť. Podmienky človeka nedeterminujú úplne. Záleží vždy na ňom, či sa im podrobí a
vzdá, alebo nie.11 Toto by však bolo nemožné, ak by platila
Marxova teória matérie ako absolútnej základne pre človeka i pre spoločnosť.
Alebo skôr nemilosrdní? (podľa Nietzscheho)

Ako však vieme z bolestnej skúsenosti, tento pokus
bol nielen neúspešný, ale priniesol aj nevýslovné utrpenie a bolesť miliónom ľudí. Kardinál Kasper poznamenáva: „Jestvujú len desivé dôkazy o tom, k akej ľudskej biede a bezútešnosti viedol bezbožný a ukrutný svet bez milosrdenstva v stalinistickom komunizme. Údajne v ňom platila iba spravodlivosť a nie milosrdenstvo, ktoré sa považovalo za zastaraný buržoázny postoj. Volanie po milosr-

Úplne iný druh kritiky súcitu a milosrdenstva v porovnaní s marxizmom nachádzame u Fridricha Nietzscheho (1844-1900). Už v prvotine svojej tvorby Zrod tragédie z ducha hudby (1871) rozlišuje v gréckom umení dva
základné a zároveň protikladné prvky: element dionýzovský a element apolónsky. Ten prvý predstavuje tvorivé myslenie, trieštiace všetky formy, akúsi beztvarú pravôľu, opojenie a či omamný životný pocit, zatiaľ čo druhý
prvok vyjadruje rozumové myslenie, silu miery a harmónie v živote. Tieto dva prvky, pôvodne oddelené, sa v antickej tragédii spájajú. Avšak následne začína prevažovať
prvok apolónsky, čo prináša dekadenciu gréckej a európskej kultúry. Spomínaný úpadok začína Sokratovou a Platónovou filozofiou a kresťanstvo ho len zavŕši. Myslenie
udusí život, človek teoretický získava prevahu nad člove-

5. Marx, K.: Zur Kritik der Hegelschen Rechtphilosophie (1843/1844).
In: Marx, K.: Frühe Schriften, Bd. 1, Darmstadt, 1962, s. 488.
6. M arx, K.– Engels, F.: O náboženstve, s. 80-81.
7. Porov. K asper, W.: Milosrdenstvo, s. 29-30.
8. M arx, K.– Engels, F.: O náboženstve, s. 70.

9. K asper, W.: Milosrdenstvo, s. 30.
10. Porov. A lessi, A.: Sui sentieri del sacro. Introduzione alla filosofia della religione. Roma : Libreria Ateneo Salesiano, 2005, s. 122.
11. Frankl, V. E.: Hľadanie zmyslu života. Napriek všetkému povedať
životu áno. Bratislava : Eastone Books, 2011.
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kom tragickým.12 Nietzsche uznáva v „biologickom“ živote a v dionýzovskom impulze základné hodnoty. Neskôr sa
vitálny impulz v Nietzscheho pohľade pod vplyvom Schopenhauera transformuje na „vôľu k moci“: „Čo je dobré?
- Všetko, čo v človeku zvyšuje pocit moci, vôle mať moc,
aj samu moc.“13
Pomocou etymologického bádania Nietzsche prichádza
k presvedčeniu, že termín „dobrý“ (gut) sa pôvodne odvíjal od pojmu „aristokratický“, „vznešený“, „duchovne privilegovaný“, zatiaľ čo „zlý“ (schlecht) sa paralelne vzťahoval na „plebejský“ a „nevznešený“. Aristokratická morálka, teda „dobrota“, charakterizovala „vznešených“ tak
z hľadiska fyzickej sily ako aj z hľadiska duchovnej nadriadenosti. Kňazská kasta si však prefíkaným spôsobom začala privlastňovať aristokratickú morálku a tak sa začal proces degradácie morálky, pôvodne založenej na vitálnej hodnote: „Rytiersko-aristokratické hodnotové súdy predpokladajú mocnú telesnú konštitúciu, kvitnúce, všestranné, až
prekypujúce zdravie, vrátane toho, čo podmieňuje jeho zachovanie – súboje, dobrodružstvá, hon, tanec, zápasy, hry
a vôbec všetko, čo obsahuje silné, slobodné, radostné jednanie. Kňazský vznešený spôsob hodnotenia má – ako sme
videli – iné predpoklady: pre neho je naozaj zlé, ak sa jedná o vojnu! Kňazi sú, ako je známe, nepriatelia mimoriadne
zlí – prečo? Pretože sú mimoriadne bezmocní. Z bezmocnosti rastie u nich nenávisť do závratných a zlovestných hlbín, do najduchovnejších a najjedovatejších záludností.“14
„Kňazským ľudom“, ktorý uskutočnil prevrátenie
„mocných“ aristokratických hodnôt, bol židovský národ.
Utláčaný národ, ľud otrokov, závidiac vitálnu silu svojím
zotročovateľom, zvíťazil nad nimi aktom „najduchovnejšej pomsty“. Židia totiž začali vyhlasovať za „dobré“ všetko to, čo je „bezmocné“, „chudobné“, „pokorné“, „trpiace“, „choré“. Z kmeňa židovskej pomsty vyrastie kresťanstvo, náboženstvo „stáda“, plebejcov a utláčaných. Vo svojej bezmocnosti a neschopnosti postaviť sa priamo proti
svojim utláčateľom, začína šíriť morálku otrokov. „Úbohé“ hodnoty sú vyhlásené za tie skutočné a večné: „poslušnosť“, „podriadenie sa“, „rovnosť“ „láska k nepriateľom“, „milosrdenstvo“, „zľutovanie“, „pokora“ atď. „V
mene boha bolo vyhlásené nepriateľstvo voči životu, voči
prírode, voči vôli žiť!“15 „Boh na kríži“: v tomto znaku –
podľa Nietzscheho – dekadencia zvíťazila.16
Na základe dionýzovského akceptovania života mysliteľ
v súcite vidí iba znásobovanie utrpenia. Vo svojom Antikristovi sa pýta: „Čo je zlé? - Všetko, čo vzchádza zo sla12. Nietzsche, F.: Zrození tragédie. Čili helénství a pesimismus. Praha : Vyšehrad, 2008.
13. Nietzsche, F.: Antikrist. Pokus o kritiku kresťanstva. Bratislava :
IRIS, 2003, §2, s. 14.
14. Nietzsche, F.: Genealogie morálky. Praha : Aurora, 2002, s. 22.
15. Nietzsche, F.: Antikrist, §18, s. 25.
16. Porov. Nietzsche, F.: Antikrist, §51, s. 56.
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bosti. Čo je škodlivejšie ako akákoľvek neresť? - Aktívny súcit so všetkými nepodarenými a slabými – kresťanstvo...“17 Kresťanstvo ako náboženstvo súcitu sa stáva životu nebezpečným, pretože súcit spôsobuje stratu sily a vedie k celkovej strate životnej energie. A tak súcit zapiera život, je praxou nihilizmu, nakoľko sa križuje so zákonom
vývoja, ktorý je zákonom selekcie. Kresťanstvo „zachováva pri živote, čo dozrelo pre zánik, bije sa za prospech vydedených a životom odsúdených, a to množstvom nepodarkov, ktoré udržuje nažive, čím dáva životu ponurejší a pochybnejší vzhľad.“18 A bolo to opäť kresťanstvo, čo otrávilo šťastie na zemi, keď začalo šíriť jed hesla „rovnaké práva
pre všetkých“, – čím rozpútalo vojnu „proti každému pocitu úcty a odstupu medzi človekom a človekom, to jest proti
predpokladu každého povýšenia, každého rastu kultúry.“19
Odmietnutie boja, inštinktívne vylúčenie každého nepriateľstva, detská nevinnosť obrátená na duchovnosť – to
sú príznaky degenerácie, príznačné pre stav nerozvinutej
puberty. Pochádzajú zo strachu pred bolesťou. Strach aj
pred nekonečne malou bolesťou sa nikdy nemôže skončiť
ináč ako náboženstvom lásky.20 Preukázané milosrdenstvo
koniec koncov – podľa Nietzscheho – nie je altruizmom,
ale iba rafinovanou formou egoizmu a vlastného pôžitku,
pretože milosrdný človek chce chudobným blahosklonne
ukázať a dať pocítiť svoju prevahu.21
Podľa Nietzscheho človek vlastne ani nepotrebuje odpustenie hriechov: jednak preto, lebo „Boh je mŕtvy; umrel na svoj súcit s ľuďmi“22 a potom preto, lebo hriechu niet
– je to len forma sebaprznenia človeka par excellence.23 O
túto biedu obohatila ľudstvo až cirkev: „Po psychologickej stránke sa v každej spoločnosti, organizovanej kňazmi,
hriechy stávajú nevyhnutnými: sú to nástroje manipulácie
s mocou; kňaz žije z hriechov, potrebuje, aby ľudia «hrešili»... Najvyšší princíp znie: «Boh odpúšťa tomu, čo robí
pokánie» – po slovensky: tomu, čo sa podrobí kňazovi.“24
Nietzsche v antitéze k reči na vrchu smelo povie: „Veru,
nemám rád, tých milosrdných, ktorí sú blahoslavení vo
svojom súcitení [...] Všetci tvoriaci sú však tvrdí.“25 A tak
na konci stojí u Nietzscheho nadčlovek v mene Dionýza
proti ukrižovanému Kristovi.26

17. Nietzsche, F.: Antikrist, §2, s. 14.
18. Nietzsche, F.: Antikrist, §7, s. 16.
19. Nietzsche, F.: Antikrist, §43, s. 47.
20. Porov. Nietzsche, F.: Antikrist, §30.32, s. 36-38.
21. Nietzsche, F.: Menschliches und Allzu- Menschliches. In: WWI,
n.485, s. 1004-1017.
22. Nietzsche, F.: Tak vravel Zarathus.. Kniha pre všetkých a pre nikoho. Bratislava : IRIS, 2002, s. 63.
23. Porov. Nietzsche, F.: Antikrist, §49, s. 54.
24. Nietzsche, F.: Antikrist, §26, s. 33.
25. Nietzsche, F.: Tak vravel Zarathus., s. 62-63.
26. Nietzsche, F.: Ecce homo. Ako sa človek stane tým, čím je. Bratislava : IRIS, 2004, s. 121.
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V národnosocialistických elitných školách platilo Nietzscheho heslo: „Nech je pochválené všetko, čo spôsobuje tvrdosť.“ Kto prejavil súcit, bol považovaný za slabého. Nietzscheho slová o panskej morálke a panskej rase mali strašnú
dohru a dnes tieto slová nemožno už ani do úst vziať.
To však neznamená, že postoje bez milosrdenstva sú cudzie západnej spoločnosti. Nepriateľstvo voči cudzincom,
dnes predovšetkým voči utečencom, spojené s namyslenosťou a namierené proti iným kultúram, žiaľ pretrváva
aj naďalej. Neraz k tomu pristupujú sociálnodarvinistické
tendencie, pri ktorých platí právo silnejšieho a bezohľadné presadzovanie sebeckých záujmov. V rámci globalizácie ekonomiky a honby za peniazmi mnohí ľudia, ba i celé
národy nemilosrdne padli medzi mlynské kamene. Slová
milosrdenstvo a súcit už vyšli z módy. Skrýva sa za tým
filozofia, že kto sa neklania súčasným pravidlám hry spoločnosti silných, zdravých, úspešných alebo ich nevyznáva, považuje sa za naivného a nenormálneho.27 Svet sa tak
stáva džungľou, kde vládne právo silnejšieho. Nakoniec sa
tak sa stávajú smutne „platnými“ Nietzscheho slová: „Už
neodvodzujeme človeka od „ducha“, od „božstva“, postavili sme ho späť medzi zvieratá. Je pre nás najsilnejším zvieraťom, lebo je najprefíkanejší: jedným z dôsledkov toho je jeho intelektuálnosť.“28 A kto sa odváži myslieť
a správať ináč, patrí jednoducho do blázinca.29
Ako Otec? (podľa Freuda)
Do údajného blázinca, o ktorom vyššie hovoril Nietzsche, sa rozhodol vstúpiť Sigmund Freud (1856-1939) so
svojou psychoanalýzou a následnou terapiou. Vo svojom
skúmaní náboženského vedomia vychádza z analýzy tých
skúseností, ktoré ostávajú v nevedomí alebo v podvedomí:30 ide o oblasť, ktorá – hoci bola z vedomia vytesnená alebo je vedomiu latentná – má prvoradý a rozhodujúci vplyv na štruktúru a závery poznávajúceho subjektu.31
Freud túto oblasť označuje ako Ono, ktoré sa riadi princípom slasti a zhoduje sa so sférou inštinktívnych impulzov povahy pohlavnej. Pri psychoanalýze, ktorá sa zaoberá vytesneným, naše Ja kladie odpor. „Ja reprezentuje to,
čo možno označiť ako rozum a rozvážnosť, v protiklade
k Ono, ktoré obsahuje vášne.“32 Ide o akýsi druh pansexualizmu, nakoľko v pohlaví vidí posledné vysvetlenie celého ľudského bytia, jeho myslenia i konania.

Porov. K asper, W.: Milosrdenstvo, s. 31-32.
Nietzsche, F.: Antikrist, §14, s. 21.
Porov. Nietzsche, F.: Antikrist, §51, s. 55.
„U nás sa bežne pre nevedomie používa termín podvedomie.“;
Puškárová, M.: Múdry starec. Analytická psychológia C. G. Junga
v praxi. Bratislava : SOFA, 1997, s. 19.
31. Porov. Freud, S.: Ja a Ono. In: Freud, S.: Za princípom slasti a
iné eseje. Bratislava : Kalligram, 2005, s. 108-110.
32. Freud, S.: Ja a Ono, s. 119.
27.
28.
29.
30.
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Náboženstvo sa v tejto perspektíve javí ako istý druh
sublimácie a či iluzórnej kolektívnej neurózy. Sexuálne inštinkty sú totiž spoločnosťou potláčané, človek ich nemôže otvorene uspokojiť a to prináša ľudskému subjektu narcistické utrpenie, ktoré sa prejaví istou kompenzáciou a či
pozmenením týchto inštinktov (transfert). Táto kompenzácia spočíva v sublimácii sexuálnych potrieb, utiekajúc sa
ku kamuflovaným predmetom a formám. A tak povstáva
náboženstvo ako útecha a či kompenzácia potlačených inštinktov. Viera iba potvrdzuje odsúdenie sexuálnych inštinktov spoločnosťou a tak človeka iba utvrdzuje vo vnútornom konflikte: veď vidí hanobené jemu tie najprirodzenejšie inštinkty. Toto neurotické utrpenie je povahy nielen
individuálnej, ale aj kolektívnej: veď spoločnosť túto formu „duševnej choroby“ z pochopiteľných príčin toleruje.
Podľa Freuda centrálnou dogmou kresťanstva je myšlienka „všemohúceho otca“ a tak náboženstvo možno považovať za produkt Oidipovho komplexu. Otcovský obraz je tu
idealizovaný z dvojnásobného podnetu: ide o vlastnú skúsenosť z detstva a o zabitie prvotného otca na úsvite dejín.
Otec, ktorý je dobrý a mocný, je dieťaťom mužského
pohlavia zároveň vnímaný ako konkurent materinskej lásky. V dieťati sa rodia pocity vzdoru a žiarlivosti, ktoré ho
vedú vo svojich predstavách až po zabitie otca, aby malo
iba pre seba všetku láskavosť matky.33 Toto imaginárne
zabitie spôsobuje ťažké pocity viny a tiež inštinktívnu potrebu nápravy, ktorá sa prejaví vo vyvyšovaní otcovskej
idey.34 Náboženstvá vznikajú ako náhradný výtvor za túžbu po otcovi: „Z úsudku o vlastnej nedokonalosti, vznikajúceho pri porovnávaní Ja s jeho ideálom, sa rodí náboženská pokora, na ktorú sa veriaci túžobne odvoláva.“35
Už spomínaná pôvodná psychologická skúsenosť nachádza paralelu hneď v počiatkoch ľudstva a to v skutočnom zabití otca-náčelníka, ktorý si pre seba rezervoval všetky ženy. Aj v tomto prípade pocit viny a potreba
odčinenia boli vyjadrené v procese zbožstvenia idey otca,
identifikovaná nakoniec v toteme, ku ktorému sa obracali modlitby a obety a okolo ktorého povstali predpisy s konečnou podobou tabu.36
Podľa Freuda v kresťanskom učení sa ľudstvo najotvorenejšie priznáva k činu, ktorým sa previnilo v dávnoveku. Potvrdzuje to obeta Ježiša Krista, ktorý nielen obetuje svoj život, ale sa aj úplne zrieka ženy, kvôli ktorej došlo
k vzbure proti otcovi: „V kresťanskom mýte bol dedičný
hriech človeka nepochybne previnením proti bohu-otcovi. Ak Kristus obetovaním vlastného života vykupuje ľud33. Porov. Freud, S.: Ja a Ono, s. 124-125.
34. Porov. Freud, S.: Mojžiš a monoteizmus. Bratislava : Vydavateľstvo Európa, 2010, s. 127.
35. Freud, S.: Ja a Ono, s. 129.
36. Porov. Freud, S.: Totem a tabu. Bratislava : Vydavateľstvo Európa, 2015, s. 144-148.
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stvo spod bremena dedičného hriechu, núti nás k záveru,
že týmto hriechom bola vražda. Podľa zákona odplaty, hlboko zakoreneného v ľudskom cítení, možno vraždu odčiniť len obetovaním iného života; sebaobetovanie poukazuje na krvavú vinu. A keď toto obetovanie vlastného života
vedie k uzmiereniu s bohom-otcom, mohol byť zločin, za
ktorý treba pykať, jedine otcovraždou.“37 Avšak až v nasledovnom kroku sa plne ukazuje psychologický vzťah
ambivalencie synovho činu: „Rovnakým činom, ktorým
syn pred otcom vyjadruje najväčšie možné pokánie, dosahuje cieľ jeho želania vyrovnať sa otcovi. Stáva sa rovnakým bohom vedľa otca, vlastne namiesto neho. Náboženstvo otca nahradí náboženstvo syna. Na znak tejto náhrady opäť ožíva stará totemická hostina ako prijímanie, pri
ktorom bratia požívajú v tomto prípade telo a krv syna,
nie otca, a touto hostinou sa posväcujú a stotožňujú so synom.“38 A tak v slávnostných obradoch eucharistie Freud
vidí vplyv onoho zločinu, ktorý ľudstvo tak trápil a na
ktorý predsa muselo byť aj hrdé: „Kresťanské prijímanie
je však v podstate opätovným odstraňovaním otca, opakovaním činu, za ktorý treba pykať.“39
Náboženstvo je teda formou ilúzie, v ktorej ľudstvo
frustruje svoje pôvodné túžby. Hoci hralo dôležitú roľu
v evolúcii človeka, teraz je ho potrebné demystifikovať.
A tak psychoanalytici – noví pastieri duší nahrádzajú kňaza. Freud neostáva iba pri klinickej praxi, ale sa snaží ponúknuť obraz sveta a človeka a tak prechádza do oblasti
filozofie. Jeho filozofický pohľad je však silne ovplyvnený vedeckým pozitivizmom – neraz prechádza do fyzikalizmu, redukujúc tak ľudskú realitu a jej prejavy na energiu (používajúc pritom model mechanický a či hydraulický).40 V tejto materialistickej vízii človek stráca charakteristiky osoby. „Teda to, čo potláča pudy, čo vykonáva cenzúru pudov, má samo opäť byť pudovosťou. Je to tak, ako
keby sme povedali, že murár, ktorý postavil budovu z tehál, je sám z nich postavený.“41
Na prvý pohľad sa môže zdať, že čierna kronika dáva
Freudovi za pravdu: vzťah medzi otcom a synom je poznačený mnohými, neraz aj tragickými konfliktmi... podobne ako je tomu aj vo vzťahu medzi mužom a ženou. Tieto prípady však nepoukazujú na normu – na to, čo je normálne, ale na hriech, ktorý dokáže podobne ako rakovina
napadnúť i tie základné a pre človeka zároveň tie najkrajšie vzťahy.42

37. Freud, S.: Totem a tabu, s. 155-156.
38. Freud, S.: Totem a tabu, s. 156.
39. Freud, S.: Totem a tabu, s. 156.
40. Porov. M agnani, G.: Freud e la religione dei Padri. Roma : Edizioni Studium, 1996, s. 11-28.
41. Frankl, V. E.: Neuvedomený Boh. Psychoterapia a náboženstvo.
Bratislava : Lúč, 2005, s. 15.
42. Porov. Cantalamessa, R.: Gettate le reti. Riflessioni sui vangeli
Anno A. Casale Monferrato : Piemme, 2002, s.68-69.

Jozef Uram

Záver
Ateistický humanizmus by sa chcel ľudstvu predstaviť prejav milosrdenstva voči človekovi: veď oslobodzuje
človeka spod tyranie Boha. Všetky tri formy ateistického
humanizmu sa však nakoniec prejavili ako veľmi neľudské. Niet tu miesta pre udalosti milosti, pre nadprirodzeno,
pre pravdy poriadku transcendentného, pre eschatologickú spásu (všetko to, čo je pre náboženstvo vlastné a podstatné). Ak človek nemá skúsenosť s Milosrdenstvom, ako
dokáže byť milosrdným? Milosrdenstvo je v živote človeka silou, ktorá mu umožňuje napredovať.
Ak je človek metrom všetkých vecí a najvyšší pán existencie, absolútnym sa stáva to, čo je konečné a ohraničené.
Avšak od našich limitov, od smrti a hriechu nás môže oslobodiť len to, čo je nadľudské! Riešenie nespočíva v absolutizovaní hraníc. Už pre našich prarodičov bolo pozitívom uvedomiť si svoju ohraničenosť – nahotu a krehkosť:
nie oni sú bohmi, ale potrebujú záchranu od Najvyššieho. A tak veriacemu človekovi ostáva istota: „Ako sa otec
zmilúva nad deťmi, tak sa Pán zmilúva nad tými, čo sa ho
boja“ (Ž 103,13).
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500 rokov od reformácie:
na ceste od konfliktu k spoločenstvu
Five hundred years after Reformation: from conflict to communion
The year 2017 marks the 500th anniversary of the commencement of Reformation and events that accompanied it.
Reformation keeps being a reminder of painful memories and for many Catholics represents the symbol of one of
the largest schisms in the western Christianity. Nevertheless, during the past 50 years common ecumenical progress achieved great results. The aim of this study is to show relevant milestones on the road from one of the major
western schisms through dialogue and reconciliation, by also answering to questions like: what can Catholics and
Lutherans commonly state with regard to events which occurred 500 years ago and their consequences? What is
the stage of Lutheran-Catholic dialogue about major themes of Martin Luther’s theology that led to separation in
the western Church? And above all: how can Catholics and Lutherans commonly celebrate the thoughts of Reformation? Many are asking themselves: what actually are we supposed to celebrate?

Úvod
V roku 2017 si pripomenieme 500. rokov od začiatku reformácie a udalosti, ktoré ju sprevádzali. Reformácia vyvoláva stále bolestivé spomienky a pre mnohých katolíkov je symbolom rozkolu západnej cirkvi. Posledných 50
rokoch však spoločné ekumenické napredovanie dosiahlo
veľké výsledky. Štúdia si kladie za cieľ poukázať na dôležité míľniky na ceste od rozkolu západnej cirkvi na ceste k dialógu a k zmiereniu a zodpovedať otázky: Čo môžu
katolíci a luteráni spoločne povedať o udalostiach spred
500 rokov a ich následkoch? V akom štádiu je luteránsko
– katolícky dialóg o centrálnych témach teológie Martina
Luthera, ktoré viedli k rozdeleniu západnej cirkvi? A predovšetkým: Ako môžu spoločne katolíci a luteráni osláviť
myšlienky reformácie? Mnohí si kladú otázku, čo vlastne
máme oslavovať?
História sporu a rozdelenia
Reformačné hnutie na začiatku 16. storočia v Nemecku zasiahlo celú spoločnosť, keďže sa týkalo nielen cirkevného učenia, ale aj podielu cirkvi na svetskej moci.
Martin Luther bol augustiniánsky mních a profesor biblickej teológie. 31. októbra 1517, v predvečer sviatku
Všetkých svätých, zostavil a zverejnil vo Wittenbergu 95
téz „O objasnení moci odpustkov“. Tie sa stali podnetom
na reformáciu v Nemecku.
Spôsob, akým chápal ospravodlivenie skrze vieru a jeho
hlásanie v tomto zmysle viedli ku konfliktu z vtedajšími
formami zbožnosti, pretože odpustky v nej zohrávali dôležitú rolu a tým podľa neho zakrývali zdarma ponúknutú Božiu spravodlivosť. Dostal sa tak do konfliktu s cirkevnou aj svetskou mocou. Svoj protest naproti tomu chápal ako úplne zhodný s náukou cirkvi a ako jeho obranu. Akákoľvek myšlienka na odtrhnutie sa od cirkvi mu
bola vzdialená. Jeho protest však nenachádzal pochopenie
u cirkevných a teologických inštancií v Nemecku a potom
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ani v Ríme. Roky po vyhlásení 95 téz sa vyznačovali narastajúcou polemikou. K sporu a rozdeleniu cirkvi nedošlo
v dôsledku výkladu Lutherovho evanjelia, ale v dôsledku
cirkevnej a politickej dynamiky reformačného hnutia.1
Keď mu hrozili exkomunikáciou a chceli, aby odvolal
svoje presvedčenie pre neho v najdôležitejších veciach,
bral to ako odmietnutie diskusie a jeho argumentov zo
strany cirkevných a svetských autorít. Konflikt stále viac
smeroval k otázke inštancie, ktorej patrí konečná záväzná autorita vo veciach viery. Luther sa odvolával na Sväté písmo a prejavoval svoje pochybnosti nad tým, či všetky doktrinálne rozhodnutia pápežov a koncilov zaväzujú
človeka vo svedomí. V tej miere, ako rástol odpor cirkevnej moci, vyostroval sa tiež polemický postoj Luthera. Pápeža označil za Antikrista a sv. omšu odsúdil ako modlárstvo. Luther a jeho nasledovníci boli zasa označení za heretikov a dokonca boli obvinení z toho, že zradili vieru.2
3. januára 1521 pápež Lev X. bulou „Decet Romanum
Pontificem“ uvalil na Luthera cirkevný trest.3 Nádeje, že
na ríšskom sneme v Augsburgu v roku 1530 príde k zjednoteniu, sa nesplnili.
Reformácia a ako ju dnes chápeme
Sám Luther používal slovo reformácia zriedka. V jeho
vysvetleniach k 95 tézam skonštatoval: „Cirkev potrebuje
reformáciu, ktorá nie je dielom jedného človeka, totiž pá1. Porov. Martin Luther – Zeuge Jesu Christi. Wort der Gemeinsamen Römisch-katholischen/Evangelisch-lutherischen Kommission anlässlich des 500. Geburtstages Martin Luthers,1983, bod 13, in: H. Meyer/D. Papandreou/H. J. Urban/L. Vischer (Hg.), Dokumente wachsender
Übereinstimmung. Sämtliche Berichte und Konsenstexte interkonfessioneller Gespräche auf Weltebene, Bd. II: 1982–1990, Paderborn/Frankfurt
1992, 444–451.
2. Porov. Martin Luther – Zeuge Jesu Christi 14-15.
3. Judák V., Čekovská E.: Prehľadné cirkevné dejiny, Lúč, Bratislava
1996, s. 115.
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peža, alebo viacerých ľudí, totiž kardinálov, - oboje ukázal najnovší koncil-, ale je to dielo celého sveta, ba čo viac,
je to dielo samého Boha. Čas reformy samozrejme pozná
jedine Ten, ktorý čas stvoril“4. Pojem reformácia (z lat. obnovenie, pretvorenie) sa neskôr používal na označenie pre
súhrn historických udalostí, ktoré zahrňujú roky 1517 do
roku 1555, teda rozšírenie 95 téz Martina Luthera až do
augsburského mieru. Ako označenie pre jednu celú epochu bol pojem „reformácia“ použitý Leopoldom von Ranke, ktorý v 19. storočí výraz „obdobie reformácie“ urobil
populárnym.5
V mnohých katolíkoch sa však slovo „reformácia“ spája najprv s rozdelením cirkvi, naproti tomu luteráni spájajú
slovo reformácia zo znovuobjavením evanjelia, s istotou
viery a slobodou. Tieto oba východiskové body musíme
brať vážne, aby sme obe perspektívy vo vzájomnom vzťahu mohli porovnávať a priviesť do vzájomného dialógu.
Prvotné teologické pokusy prekonať konflikt
Na ríšskom sneme v Augsburgu bol v r. 1530 prednesený
výklad luteránskeho vierovyznania Confessio Augustana
(Augsburgské vyznanie), ktorý vypracoval Lutherov spolupracovník Filip Melanchton. Ten sa snažil nové učenie
obhájiť proti podozreniu z herézy. Confessio Augustana
bolo pokusom vyriešiť naštrbený náboženský konflikt
spôsobený luteránskou reformáciou a znovu zjednotiť ríšu
pred hroziacim nebezpečenstvom Turkov.
Augsburské vyznanie viery je svedectvom odhodlania
luterských reformátorov, chrániť jednotu cirkvi a zotrvať
v jednej viditeľnej cirkvi. Chcelo sa držať viery rímskokatolíckej cirkvi a jej tradície.
Súčasne videli niektorí katolícki teológovia (J. Eck, J.
Cochlaeus a J. Fabri) nutnosť odpovedať na Augsburské
vyznanie a hneď na to vypracovali Confutacio Pontifica
(vyvrátenie, odmietnutie) Augsburského vyznania, kde sa
zamerali na rozdiely. Lutherovi odporcovia súhlasili s vysvetlením prvej časti augsburgského vyznania (21 článkov), proti druhej časti (7 článkov) však os. vystúpili a obhajovali doterajšie zvyklosti. Confutatio sa úzko vzťahovalo na text a argumenty Augsburského vyznania a mohlo
spolu s augsburským vyznaním schváliť niektoré centrálne body učenia reformácie, ako napr. učenie o Najsvätejšej trojici, Kristológiu a učenie o krste, atď. Keďže Confutacio odmietlo celé množstvo bodov luteránskeho chápania učenia o cirkvi a sviatostiach s odvolaním sa na biblické a patrologické texty, cisár tým považoval augsburské
vyznanie za vyvrátené.
4. WA 1; 627, 27-31 in: Gemeinsames lutherisch-katholisches Reformationsgedenken im Jahr 2017: Vom Konlikt zur Gemeinschaft, Evangelische Verlagsanstalt Bonifatius, Leipzig 2014, bod 38.
5. Vom Konflikt zur Gemeinschaft 39.
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Na konci augusta 1530 sa začal oficiálny dialóg, aby sa
rozdielnosti medzi Confessio (vyznaním) a Confutatio
(vyvrátením) zmierili. Tento dialóg sa nedostal tak ďaleko, aby vyriešil zostávajúce problémy chápania cirkvi a
sviatostí.6
Ďalší pokus o prekonanie náboženského konfliktu boli
takzvané náboženské rozhovory (Speyer/Hagenau 1540),
Worms (1540-1541), Regensburg (1541-1546). Ich cieľom
bolo presvedčiť luteránov, aby sa navrátili k chápaniu viery ich protivníkov. Taktiky, intrigy a politický tlak tu hrali veľkú rolu. Rokovania viedli k jednému povšimnutiahodnému textu o učeniu o ospravodlivení v Regensburgskej knihe (1541). Naproti tomu sa javil konflikt o učení o Eucharistii neprekonateľným. Na konci zamietli Rím
aj Luther výsledky rokovaní, takže tieto snahy definitívne stroskotali.7
Šmalkaldská vojna (1546-1547), ktorú viedol cisár Karol V. proti luteránskym územiam, mala za cieľ podrobiť
si spojené protestantské ríšske stavy. Na začiatku bol cisár
úspešný a vyhral. 15. mája 1546 vydal rímsko-nemecký
cisár Karol V. tzv. augsburský interim – predbežnú úpravu
vzťahov medzi katolíkmi a luteránmi – v snahe dosiahnuť
náboženské a politické zjednotenie pod vládou Habsburgovcov.
No v roku 1552 začala nová vojna a povstanie protestantských kniežat, ktorí sa spojili s francúzskym kráľom
Henrichom II., prinútilo cisára Karola V. utiecť do Rakúska. Kráľ Ferdinand, brat a nástupca nemeckého cisára,
uzavrel s protestantskými stavmi Pasovskú zmluvu, ktorá im zaručovala náboženskú slobodu do ďalšieho ríšskeho snemu. Vojna sa skončila v roku 1555 a dekrét ríšskeho
snemu „Augsburský náboženský mier“ ukončil náboženskú vojnu obdobia reformácie a potvrdil náboženský rozkol v Nemecku. Lutherovi prívrženci získali rovnoprávnosť s katolíkmi.8 Bola prijatá zásada - „Cuius regio, eius
religio“ (Koho pôda, toho náboženstvo). Poddaní sa prispôsobovali svojmu pánovi a boli povinní vyznávať jeho
náboženstvo.
Tridentský koncil
V r. 1524 požiadali na ríšskom sneme v Norimbergu ríšske stavy zvolanie všeobecného koncilu, ktorý by priniesol reformu cirkvi a prekonanie rozkolu. Cisár Karol V.
chcel, aby sa konal v Tridente. Pápež Klement VII. však
zvolaniu koncilu bránil, pretože bol ovplyvnený negatívnou skúsenosťou z koncilov v Kostnici a v Bazileji. Zvolal ho až pápež Pavol III. a Karol V. Habsburský, ktorý
chcel dosiahnuť kompromis medzi katolíkmi a protestant6. Vom Konflikt zur Gemeinschaft 71.
7. Porov. tamže 72-73.
8. Judák V., Čekovská E.: Prehľadné cirkevné dejiny, s. 122.

Nové Horizonty

97

Štúdie

mi. A to až v roku 1545 a trval do roku 1563 a riešil otázku protestantizmu a katolíckej protireformácie. „Bulla Laetare Jerusalem (19. novembra 1544) pomenovala tri hlavné úlohy koncilu: uzdravenie konfesionálneho rozdelenia,
reforma cirkvi a znovunastolenie mieru.“9 Jezuiti však nechceli pristúpiť na žiaden kompromis a kládli dôraz na
prísnu rekatolizáciu a úplnú autoritu pápeža. Z koncilu
vzišlo celkom 16 dogmatických dekrétov, ktoré sa venujú mnohým aspektom katolíctva. Za najvýznamnejší dogmatický dekrét koncilu sa považuje dekrét o ospravodlivení10, ktorý bol schválený na šiestom zasadaní. „Cieľ, ktorý si však cisár stanovil, totiž zjednotiť opäť kresťanov vo
viere, koncil nesplnil, vymedzil však katolícke chápanie
viery voči reformácii.“11
V nasledujúcich dvoch storočiach vznikali postupne
vlastné konfesionálne kultúry, ako katolícka, luteránska,
reformovaná, ktoré sa navonok viditeľne odlišovali (napr.
v zbožnosti, v zvykoch a pod.). Pojem konfesionalizmus
odvodený od slova „konfesia“ (z lat. confessio) znamená
vierovyznanie, respektíve samotnú formuláciu vyznania.
Náboženský mier v Augsburgu (1555) a potom aj Vestfálsky mier (1648) boli základom politickej stability, ale zároveň vytvoril pre katolíkov a protestantov v Svätej Rímskej ríši presne definované právne inštitúcie (buď úplne
katolícke, alebo úplne protestantské), ktoré na princípe
konfesionálneho regionalizmu celkom dobre fungovali až
do začiatku 19. storočia.
Dôležitý míľnik v snahe o porozumenie medzi luteránmi a katolíkmi predstavuje dielo profesora teológie z Thübingenu Johanna Adama Möhlera (1796 – 1838) „Symbolik oder Darstellung der dogmatischen Gegensätze der
Katholiken und Protestanten nach ihren Öffentlichen Bekenntnisschriften “ z roku 1832. Skúmal v ňom dogmatické protiklady vyznaní evanjelikov aj katolíkov.
Cesta 50. ročného ekumenického dialógu
Spoločné ekumenické napredovanie v posledných desaťročiach, najmä po II. Vatikánskom koncile, dosiahlo
veľké pokroky.
V katolíckej teológii nastal zreteľný posun a záujem
o Lutherovu osobu a jeho dielo. Vzniklo množstvo vedeckých príspevkov k štúdiu reformácie a spolu s ekumenickým uvedomením si razí cestu aj kladné hodnotenie osoby Luthera. Obidve strany ustupujú zo zastaraného a polemikami znehodnoteného obrazu Luthera. Začína byť pokladaný za svedka evanjelia, za učiteľa viery a hlásateľa
9. Vom Konflikt zur Gemeinschaft 78.
10. DH 1528 (Dekret über die Rechtfertigung, Kap. VII; 6. Sitzung,
13. Januar 1574)
11. Fischer-Wollpert, R.: Malý teologický slovník, Zvon, Praha
1995, s. 80.
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duchovnej obnovy. 12 Medzi jednotlivými cirkvami vznikli komisie, ktorých úlohou je viesť dialóg o sporných bodoch a vysvetľovať ich pohľady a chápanie.
II. Vatikánsky koncil k ekumenizmu
Druhý vatikánsky koncil predstavuje novú etapu, kedy
umožnil Katolíckej cirkvi vstúpiť do ekumenického hnutia a zanechať za sebou polemicky nabitú atmosféru poreformačného obdobia. V mnohých dokumentoch a dekrétoch učenia Druhého vatikánskeho koncilu je možné vidieť mnohé reformačné požiadavky. Dogmatická konštitúcia o cirkvi Lumen gentium, Dekrét o ekumenizme
Unitatis redintegratio, Deklarácia o náboženskej slobode Dignitatis humanae a dogmatická konštitúcia o cirkvi
Dei Verbum sú fundamentálne dokumenty pre katolícky ekumenizmus. Zatiaľ čo II. Vatikánsky koncil potvrdil, že „cirkev Kristova jestvuje (subsistit in) v Katolíckej
cirkvi“13, potvrdil tiež, že „aj mimo jej organizmu jestvujú mnohé prvky posväcovania a pravdy, ktoré – ako dary
vlastné Kristovej Cirkvi – pobádajú do katolíckej jednoty“14. Prišlo k pozitívnemu oceneniu toho, s čím sa katolíci s ostatnými kresťanmi delia, ako vyznanie viery, krst
a Sväté písmo. V zmysle teológie cirkevného spoločenstva bolo zdôraznené že katolíci sú v reálnom, aj keď nie
v plnom spoločenstve so všetkými, ktorí vyznávajú Krista
a sú pokrstení.15 Ďalej otázka chápania cirkevného úradu
ako služby16, zdôraznenie všeobecného kňazstva všetkých
pokrstených17, nutnosť neustálej obnovy cirkvi (ecclesia semper reformanda)18, definovanie cirkvi ako Božieho ľudu19, položenie dôrazu na právo človeka na slobodu
v náboženských veciach20 a pod. sú spoločnými požiadavkami ekumenizmu.
Dôležité míľniky a dokumenty
v katolícko-luteránskom dialógu
V roku 1967, krátko po II. Vatikánskom koncile, bola
založená Medzinárodná luteránsko-katolícka komisia,
ktorá vydala nasledujúce dokumenty:
Evanjeliá a cirkev (správa z Malty 1972), Večera Pánova (1978), Cesty k spoločenstvu (1980), Všetci pod jedným Kristom (O augsburgskej konfesii, 1980), Duchovný
úrad v cirkvi (1981), Martin Luther – svedok Ježiša Kris12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Martin Luther – svědek Ježíše Krista 4.
Lumen gentium 8.
Tamže 8.
Porov. Unitatis redintegratio 2.
Porov. Christus Dominus 16.
Porov. Lumen gentium 10 a 11.
Porov. Tamže 8.
Porov. Tamže 2.
Porov. Dokument Dignitatis humane.
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ta (1983), Jednota pred nami (1984), Cirkev a ospravedlnenie (1993), Apoštolita cirkvi (2006), Od konliktu k spoločenstvu (2013).
Medzičasom je katolícko – luteránsky dialóg v piatej
fáze. Najdôležitejším ovocím tohto dialógu je podpísanie
„Spoločného vyhlásenia k ospravodliveniu z viery“ Svetovým luteránskym zväzom a Katolíckou cirkvou.
Je dôležité povedať, že nie všetky spoločné vyhlásenia medzi katolíkmi a luteránmi vykazujú rovnakú mieru zhody. Tiež nie všetky sú rovnakou mierou katolíkmi
a luteránmi prijaté. Najvyšší stupeň autority má Spoločné vyhlásenie k učeniu o ospravodlivení z viery, podpísané v roku 1999 a toto vyhlásenie potvrdzuje, že medzi luteránmi a katolíkmi nastala v podstatných pravdách učenia o ospravodlivení zhoda.
V roku 2006 odsúhlasila dokument aj Svetová rada metodistických cirkví.21 No všetky spoločné dokumenty Spoločnej luteránsko-katolíckej komisie sú dôkazom hľadania
spoločnej cesty a snahy porozumieť jedny druhým.
Dokument všetci pod jedným Kristom
(O augsburskej konfesii, 1980)
Výklad luteránskeho vierovyznania Confessio Augustana22 sa v roku 1530 snažil vysvetliť a obhájiť nové učenie Luthera a jeho nasledovníkov. No dosiahnutie dohody sa nepodarilo a o 450 rokov neskôr Spoločná luteránsko-katolícka komisia vydala spoločné stanovisko k Augsburskému vyznaniu. Konštatuje sa v ňom, že „situácia sa
oproti polemickému obdobiu značné zmenila a že dialóg
v teórii a spolupráca v praxi odstraňujú nepochopenie. Zostávajúce rozdielnosti sa stávajú skôr vzájomným obohatením a korektúrou. Po storočiach sa znovu prebudilo vedomie, že sme pod jedným Kristom. V prvej, náukovej časti Augsburského vyznania (článok 1-21) sa spoločne zisťujú zhody úplné alebo zásadné (Trojica, ospravodlivenie
z viery, spása skrze Krista, cirkev). 23 Druhá, kritická časť
(článok 21-28) pojednáva o zmenách, ktoré iniciovala reformácia, aby určila praktiky, ktoré chápali ako zneužitia,
aby ich korigovali a od základov zmenili. Zostali však aj
otvorené otázky o ktorých sa v dokumente nehovorí, ako
počet sviatostí a pápežstvo.

21. Vom Konflikt zur Gemeinschaft 97.
22. Slovenský preklad Augsburského vyznania viery je na stránke:
http://www.kaplnka.sk/av/
23. Kasián: 450 let Augsburské konfese, in: Teologické texty, samizdat č.5, s.4.
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Dokument Martin Luther svedok Ježiša Krista (1983)
Vo svetle obnovy katolíckej teológie, ktorá sa stala zjavnou skrze Druhý vatikánsky koncil, môžu dnes katolíci reformné úsilie Martina Luthera oceniť a chápať ho s väčšou otvorenosťou ako sa skôr javilo. Implicitné priblíženie
k Lutherovmu úsiliu viedol k novému posúdeniu vlastnej
katolicity. To sa udialo v kontexte poznania, že jeho úmyslom bolo cirkev reformovať a nie cirkev rozdeliť. 24 Oba
tieto názory vystupujú zjavne vo vysvetleniach kardinála Jána Willebrandsa25 a pápeža Jána Pavla II26. Toto znovuobjavenie týchto bytostných atribútov jeho osoby a teológie viedlo k novému ekumenickému chápaniu Luthera
– ako svedka Evanjelia.
Dokument bol vydaný pri spomienke 500. výročia jeho
narodenia. Ani katolíci a ani luteráni nemôžu prejsť okolo
osobnosti Martina Luthera a jeho posolstva bez povšimnutia, pretože na prahu novoveku spoluurčoval vývoj cirkevných, spoločenských a duchovných dejín.
Počas storočí bol Luther hodnotený protikladne. Pre katolíkov dlho predstavoval súhrn heréz. Vyčítalo sa mu to,
že to bol on, kto rozbil západnú cirkev. Z evanjelickej strany začalo už v 16. stor. oslavovanie Luthera ako hrdinu
viery a k tomu sa nezriedka pripájala akási nacionalistická
apoteosa - zbožňovanie. Luther bol často pokladaný za zakladateľa novej cirkvi. So skorším hodnotením Luthera sú
i súdy vznášané voči druhej cirkvi. Boli vznesené obvinenia z odpadu od pravej cirkvi a od pravej viery. 27
Významné luteránske osobnosti a inštitúcie sa vyslovili už pri oslave 500. výročia narodenia Martina Luthera v roku 1983, aby tento pamätný rok bol usporiadaný
v pravom ekumenickom duchu a aby Martin Luther prišiel k slovu spôsobom, ktorý by podporil jednotu kresťanov. Pápež Ján Pavol II. k jubileu Martina Luthera napísal, že „tento zámer víta a poznáva v ňom bratské pozvanie k spoločnej snahe ako prehĺbený a dokonalý obraz historických udalostí ako aj kritické vysporiadanie sa s rôznorodým Lutherovým dedičstvom“.28

24. Porov. Vom Konflikt zur Gemeinschaft 28-29.
25. Jan Willebrands: Gesandt in die Welt (Vortrag vor der Fünften Vollversammlung des Lutherischen Weltbunds), in: Chr. K rause/W.
Müller-Römheld (Hg.), Evian 1970. Offizieller Bericht der Fünften
Vollversammlung des Lutherischen Weltbundes (epd dokumentation,
Bd. 3), Witten/Frankfurt/Berlin 1970, (87–100) 97–99; in: Vom Konflikt
zur gemeinschaft 29.
26. John Paul II, »Letter to Cardinal Willebrands for the Fifth
Centenary of the Birth of Martin Luther,« in: Information Service, no.
52 (1983/II), 83 f., in: Vom Konflikt zur gemeinschaft 29.
27. Martin Luther – svědek Ježíše Krista 2-3.
28. Porov. Ján Pavol II. k jubileu Martina Luthera, in: Theologické
texty. Samizdat č. 9, s. 4-5.
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Spoločné vyhlásenie o ospravodlivení z viery (1999)
Toto vyhlásenie znamená veľmi významný medzník v
dejinách ekumenického hnutia. Predovšetkým svojim obsahom: po prvý raz dospeli cirkvi k oficiálnemu konsenzu v otázke, okolo ktorej sa vyhranil rozkol v 16. storočí.
Ale význam má i uplatnená metóda a hermeneutika,
ktorá ju uviedla do pohybu. Len si pripomeňme, že podľa
vyhlásenia nebol základný konsenzus problematický kvôli rozdielom luteránskeho a katolíckeho prístupu. Ukázalo
sa, že v otázkach ako „stav ospravodliveného hriešnika“
alebo chápanie „dobrých skutkov“ si oba prístupy uchovávajú vlastné dôrazy alebo vlastnú terminológiu.29
Cirkev stojí a padá na tom, ako chápe ospravedlnenie hriešneho človeka, ako sa človek stáva spravodlivým pred Bohom. Konštatovanie, že sme ospravedlnení iba na základe spasiteľného diela Ježiša Krista, teda
milosťou Božou a že toto naše ospravedlnenie možno prijať iba vierou, ktorá si nerobí zo seba žiadne zásluhy, je tou rozhodujúcou vieroučnou skutočnosťou.
Spoločné vyhlásenie konštatuje konsenzus v základných
pravdách ohľadom učenia o ospravedlnení, a preto tiež dosvedčuje, že na toto spoločné vieroučné stanovisko sa nevzťahujú vzájomné zavrhnutia vyslovené v 16. storočí.30
Toto vyhlásenie neobsahuje všetko, čo jedna či druhá cirkev učí o ospravedlnení; zahŕňa však konsenzus v základných pravdách učenia o ospravedlnení a ukazuje, že zostávajúce rozdiely v jeho vysvetľovaní už viac nie sú dôvodom na vzájomné odsúdenia učenia.31
Od konfliktu k spoločenstvu (2013)
Dokument Od konfliktu k spoločenstvu: Spoločná luteránsko – katolícka spomienka na reformáciu v roku
2017 je desiatym textom medzinárodnej luteránsko-katolíckej komisie, ktorá bola založená v roku 1967. Inak ako
pri skorších reformačných jubileách, pri ktorých išlo v prvom rade o posilnenie reformačnej identity o vyhranenie
sa voči katolíckej cirkvi, je spomienka na počiatok reformácie pred 500 rokmi úmyselne ekumenická.
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Hlavná myšlienka znie: To, čo sa v minulosti stalo, sa
nemôže zmeniť. Na čo si však z minulosti spomenieme a
ako sa to stane, sa môže v priebehu času skutočne (z)meniť.32
Dokument bol zverejnený a podpísaný 17. júna 2013 počas zasadania Svetového luteránskeho zväzu v Ženeve
kardinálom Kurtom Kochom, prezidentom Pápežskej rady
pre napomáhanie jednoty kresťanov a Martinom Jungom,
generálnym sekretárom Svetového luteránskeho zväzu.
Prvá kapitola dokumentu sa dá charakterizovať hlavnými slovami „Ekumenismus a Globalizácia“. Zvláštnosť
dokumentu na spomienku reformácie v roku 2017 predstavuje druhá kapitola. Hovorí sa v nej ako sa zmenil a prehĺbil pohľad na Martina Luthera zo súčasnej, historickej
a teologickej perspektívy. Nato nadväzujúc tretia kapitola nám ponúka spoločnú skicu dejín reformácie a katolíckej reakcie. Štvrtá kapitola s hlavnými témami ospravodlivenie, eucharistia, úrad, písmo a tradícia, a cirkev, ktoré sú hlavné témy teológie Martina Luthera a ukazuje, ako
boli na báze doterajšieho katolícko-luteránskeho dialógu
predstavené. Piata kapitola hovorí o následkoch z doterajších výpovedí a predstavuje, ako je spoločná spomienka
možná, ktorá spoločnú radosť z evanjelia práve tak vďačne prijme, ako aj rovnako uzná vlastné viny a zlyhania.
Dokument vrcholí v piatich imperatívoch, ktoré majú byť
vodítkom pre spoločnú spomienku v roku 2017. Čo nás zaväzuje? (5 imperatívov):
Luteráni a katolíci majú vychádzať vždy z perspektívy
jednoty a nie z perspektívy rozdelenia, aby posilnili to,
čo majú spoločné, aj keď je jednoduchšie vidieť a zakúšať rozdiely.
1. Luteráni a katolíci sa musia neustále nechať premieňať skrze vzájomné stretnutia a skrze vzájomné svedectvo viery.
2. Katolíci a luteráni sa majú znova zaviazať k tomu,
aby hľadali viditeľnú jednotu, spoločne majú rozpracovať,
čo to znamená v konkrétnych krokoch a vždy sa majú pokúšať dosiahnuť tento cieľ.
3. Luteráni a katolíci by mali spoločne znovuobjaviť silu
Evanjelia Ježiša Krista pre našu dobu.

29. Fédou M.: Lueránsko-katolická dohoda o ospravedlnění – Augsburg 1999, in: Z Nouvelle Revue théologique č. 1/2000 s. 37-49. Preklad Otto Mádr. Uverejnené in: Teologické texty č.5, 1999. Zdroj: http://
www.teologicketexty.cz/casopis/1999-5/Luteransko-katolicka-dohodao-ospravedlneni-Augsburg-1999.html
30. Svetový luteránsky zväz a Pápežská rada pre napomáhanie jed noty kresťanov: Spoločné vyhlásenie k učeniu o ospravedlnení, Preklad z anglického a nemeckého originálu pripravila spoločná komisia
Konferencie biskupov Slovenska a Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku v r. 2004, zdroj: https://www.kbs.sk/obsah/sekcia/h/dokumenty-avyhlasenia/p/ekumenicke-dokumenty/c/spolocne-vyhlasenie-k-uceniu
-o-ospravedleni.
31. Spoločné vyhláseniek učeniu o ospravedlnení, bod 5.
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4. Luteráni a katolíci by mali spoločne vydávať svedectvo o Božej milosti skrze ohlasovanie a službu svetu.33

32. Vom Konflikt zur Gemeinschaft 16.
33. Vom Konflikt zur Gemeinschaft, s. 95-97.
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Čo teda oslavujeme?
Spomienky na reformáciu sú bolestivé, pretože sú príčinou toho, že od toho času žijú katolíci a luteráni v oddelených spoločenstvách, hoci prináležia k jednému telu
Kristovmu. Zatiaľ čo patria k jednému telu, zápasia katolíci a luteráni vzhľadom na rozdelenie o plnú katolicitu cirkvi. „Tieto zápasy majú dve strany: uznanie toho, čo
majú spoločné a čo ich spája a uznanie toho, čo ich rozdeľuje. To prvé je dôvodom k vďačnosti a radosti, to druhé
je dôvodom bolesti a náreku. Keď v roku 2017 evanjelickí
kresťania budú sláviť výročie začiatku reformácie, neslávia tým rozdelenie západnej cirkvi. Nikto nemôže predsa
sláviť rozdelenie kresťanov.“34
Lutherovo volanie po reforme cirkvi, ktoré bolo výzvou
k pokániu, nás vedie k tomu, aby sme opäť načúvali evanjeliu, aby sme priznali, že sme sa mu spreneverili a aby
sme o ňom vierohodne svedčili. To je ale nemožné, ak nebudeme súčasne venovať pozornosť iným cirkvám a ich
svedectvu, ak sa nepokúsime s nimi zmieriť a ak neprestaneme o nich zastaralo a nepriateľsky zmýšľať.35
Luteráni sú zo srdca vďační za to, čo im Luther a ostatní
reformátori otvorili: porozumenie Evanjeliu Ježiša Krista
a viery v neho36 a sú si vedomí, že to, začo Bohu ďakujú,
nie je darom, ktorí si môžu nárokovať len sami pre seba.
Chcú sa o tento dar deliť s ostatnými kresťanmi. Z toho
dôvodu pozývajú všetkých kresťanov, aby s nimi toto slávili.37 Evanjelium má byť slávené a ďalej odovzdávané ľuďom dnešnej doby a jeho podmienkou, aby svet uveril, že
sa nám Boh daruje a že nás pozýva do spoločenstva so sebou a s cirkvou, je jednota (Jn 17, 21). To je dôvod našej
radosti spoločnej viery. K tejto radosti patrí aj sebakritický pohľad na nás samých, na naše dejiny a našu súčasnosť.
Ako jednotlivci aj ako spoločenstvá veriacich potrebujeme
vždy znovu posilnení a vedení Duchom Svätým obrátenie
srdca a obnovenie. Spomienka v roku 2017 pred nás kladie dve výzvy: Očistenie a posvätenie spomienok a znovu
nastolenie kresťanskej jednoty v súlade s pravdou evanjelia Ježiša Krista (Ef 4, 4-6) Cesta od konfliktu k spoločenstvu je cestou, na ktorej sme ešte nedosiahli cieľ. Súčasne
však môžeme spolu s Jánom XXIII. povedať: „to, čo nás
spája, je väčšie, ako to, čo nás rozdeľuje“.

burgischen Bekenntnis 1980, in: H. Meyer /H. J. Urban /L. Vischer
(Hg.), Dokumente wachsender Übereinstimmung. Sämtliche Berichte
und Konsenstexte interkonfessioneller Gespräche auf Weltebene 1931–
1982, Paderborn/Frankfurt 1983. Martin Luther – Zeuge Jesu Christi. Wort der Gemeinsamen Römisch-katholischen/Evangelisch-lutherischen Kommission anlässlich des 500. Geburtstages Martin Luthers,
1983, in: H. Meyer /D. Papandreou/H. J. Urban/L. Vischer (Hg.), Dokumente wachsender Übereinstimmung. Sämtliche Berichte und Konsenstexte interkonfessioneller Gespräche auf Weltebene, Bd. II: 1982–
1990, Paderborn/Frankfurt 1992. Martin Luther – svedok Ježiša Krista, in: Teologické texty, samizdat č. 9. Svetový luteránsky zväz a Pápežská rada pre napomáhanie jednoty kresťanov: Spoločné vyhlásenie
k učeniu o ospravedlnení, Preklad z anglického a nemeckého originálu pripravila spoločná komisia Konferencie biskupov Slovenska a Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku v r. 2004, zdroj: https://www.kbs.sk/
obsah/sekcia/h/dokumenty-a-vyhlasenia/p/ekumenicke-dokumenty/c/
spolocne-vyhlasenie-k-uceniu-o-ospravedleni. Judák V., Čekovská E.:
Prehľadné cirkevné dejiny, Lúč, Bratislava 1996. Fischer-Wollpert, R.:
Malý teologický slovník, Zvon, Praha 1995. K asián: 450 let Augsburské konfese, in: Teologické texty, samizdat č. 5. H. Denzinger: Kompendium des Glaubenskenntnisse und kirchlichen Lehreentscheidungen,
hg. u. übersetzt v. P. Hünermann, Freiburg u.a.2005. Fédou M.: Lueránsko-katolická dohoda o ospravedlnění – Augsburg 1999, in: Z Nouvelle Revue théologique č. 1/2000 s. 37-49. Preklad Otto Mádr. Uverejnené in: Teologické texty č.5, 1999. Zdroj: http://www.teologicketexty.cz/
casopis/1999-5/Luteransko-katolicka-dohoda-o-ospravedlneni-Augsburg-1999.html
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