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Editoriál

Anton Ziolkovský

Mať odvahu k vnútornej obnove
Nedávno kresťania na verejnosti riešili poplatky za cirkevné sobáše
a diskrimináciu cirkevných osemročných gymnázií v Bratislave. Keď sa
hovorí o kultúrno-etických otázkach,
hoci na Slovensku prevažujú v mnohých z nich kresťanské postoje, z dlhodobého hľadiska jestvuje oprávnená obava, že budeme ťahať za kratší
koniec. Sme súčasťou Európskej únie,
v ktorej platí európske právo a jej súdna inštancia, Európsky súd v Luxemburgu môže členské krajiny svojím
rozhodnutím donútiť zmeniť vnútroštátnu legislatívu. Inými slovami, darmo že za manželstvo považujeme iba
zväzok muža a ženy. Jedného dňa sa
naozaj môže stať, že budeme donútení toto ustanovenie z nášho civilného práva vypustiť. Katolícka cirkev na
Slovensku prostredníctvom Konferencie biskupov Slovenska, ale aj diecéznych biskupov a najmä mnohých organizácií sa snaží vysvetľovať a intervenovať, aby naše právne normy čím
dlhšie korešpondovali s kresťanskou
antropológiou.
Toto snaženie by však bolo márne,
keby sme sa neusilovali o autentický kresťanský život, aby sme zostali verní Ježišovi Kristovi. Spoločnosť
sa v dôsledku globalizácie, rozvoja informačných technológii a desocializácie veľmi fragmentuje a stáva individualistickou. Bežný človek sa cíti pohltený a bezbranný voči trendom, ktoré pôsobia ako veľká vlna. Zvlášť si to
uvedomujeme pri výchove a formácii. Rodičia môžu mať najlepšie úmysly a výchovné metódy, nemôžu však
vytvoriť pre dieťa sterilné prostredie,
v ktorom by sa nestretlo so žiadnymi pokušeniami doby. Môžu ho však
vychovávať k zodpovednosti, aby sa
aj v ťažkých životných situáciách nevzdialilo od Boha a ak by sa tak predsa len stalo, aby malo dostatok odvahy a síl sa k Pánovi vrátiť. Tento proces sa však netýka len detí, lebo nikto
z nás nemôže tvrdiť, že je „hotovým
človekom“. Všetci sme v procese for-

mácie, v Božej škole. Sme vystavení
vonkajším vplyvom. V niektorých oblastiach je naša situácia oveľa ťažšia,
akú ju mali naši predkovia. Ale ak je
to tak, mali by sme si dobre uvedomiť,
že bez rozvíjania vzťahu s naším Majstrom, bez neustálej duchovnej formácie, tieto nové výzvy jednoducho nezvládneme.
Toto sa týka všetkých dospelých
kresťanov a osobitne katolíckych kňazov. Kňaz žije sám, nemá manželku
a deti, ale rovnako čelí mnohým pokušeniam tejto doby. Kňaz prežíva najväčšiu radosť, keď vidí, že pomohol
inému človeku na ceste k Bohu. Treba
však priznať, že aj na Slovensku pribúdajú regióny, kde kňazi frustrovane konštatujú, že miestni obyvatelia
nemajú o ich službu záujem. Sklamanie z odmietnutia alebo neúspech pri
ohlasovaní evanjelia, najmä ak takáto situácia trvá dlhodobo, môže vážne poznačiť život kňaza. Nie náhodou
mnohí kňazi považujú sekularizáciu
za hlavný externý problém, ktorý dolieha na ich veriacich. Aj život mnohých kňazov, je žiaľ, poznačený individualizmom. Je veľa obetavých, statočných a nábožných kňazov; ale sú
aj takí, ktorí nadmieru holdujú rozličným koníčkom, venujú svojej kňazskej službe len minimálny čas alebo
podľahnú rozličným slabostiam, ktoré
sa neraz stanú verejne známymi. Vždy
ma veľmi mrzí, keď o kňazských deliktoch alebo slabostiach rozprávajú
médiá. Nemravný klerický život vždy
oslabuje dôveryhodnosť Cirkvi a vystavuje ju verejnej potupe.

v dobrom i v zlom. Žiaden kňaz nemôže v tomto komplikovanom svete
obstáť sám, ale potrebuje k tomu svojich spolubratov. Láskavé srdca biskupa, ktorému dôveruje, lebo svojím úsilím o svätosť vydáva svedectvo, ktoré
posilňuje slabých a povzbudzuje ustráchaných.
Takto zostal v srdciach kňazov zapísaný Boží služobník, biskup Ján Vojtaššák. Bez jeho svedectva viery a autentického kňazského života by mnohí
neboli obstáli.
Všetci zápasíme s ľudskými slabosťami. Klerici aj laici. Všetci môžeme mať pocit, že tento svet sa mení,
ale nie k lepšiemu. Toto poznanie nám
však nesmie brániť v ohlasovaní evanjelia. Sme preto pozvaní mať odvahu
k duchovnej obnove. Zostaňme verní
Ježišovi Kristovi a jeho Cirkvi, modlime sa za seba, budujme spoločenstvo,
buďme si navzájom oporou, povzbudzujme sa v ťažkých chvíľach a pomôžme si vstať z pádov. Všetci sme na
jednej lodi, povolaní k večnému životu
a naplneniu svojho životného poslania.
Som si istý, že ak sa o toto budeme
usilovať, viera zostane živá. Nielen
v našom osobnom živote, ale aj v našich spoločenstvách, farnostiach, diecézach i v celej Katolíckej cirkvi na
Slovensku.

Neprislúcha mi, aby som niekoho súdil. Katolícka cirkev potrebuje dobrých a svätých kňazov. Stále
viac som presvedčený, že kňazské povolanie nie je možné rozvíjať a viesť
v tomto duchu bez kňazského spoločenstva. Potrebujeme byť k sebe viac
všímaví a láskaví. Učiť sa vďačnosti a dobroprajnosti, povzbudzovať sa,
stáť pri sebe v kňazskom spoločenstve
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José Noriega

Slovensko má v európskom kontexte
osobitné postavenie
José Noriega je profesorom Pápežského teologického inštitútu Jána
Pavla II. pre vedy o manželstve a rodine v Ríme. Tento rozhovor s ním vznikol počas jeho návštevy na Slovensku
začiatkom septembra 2017, kedy sa
ako prednášajúci zúčastnil II. ročníka
Kurzu pre spovedníkov organizovaného subkomisiou pre bioetiku pri Konferencii biskupov Slovenska v Spišskej
Kapitule. Prinášame jeho druhú časť.
Odkaz Humanae vitae

Tento text bol naozaj prorocký. O to
viac, ak si vezmeme kultúrno-sociálny kontext doby, v ktorom bola encyklika napísaná. Bol to kontext prebiehajúcej sexuálnej revolúcie, ktorá tvrdila, že ak sa sexualita bude prežívať úplne slobodne, voľne, bez nejakých záväzkov, bez nejakých zákazov a obmedzení, bez nejakej kontroly a noriem, až vtedy bude človekovi
prinášať skutočné šťastie a naplnenie.
V kultúrno-sociálnom kontexte sa hovorilo: Sex without babies (sex bez detí) a neskôr sa začalo uplatňovať babies without sex (deti bez sexu).

Na Slovensku sa mnohí manželia usilujú žiť podľa učenia Cirkvi
a v jej učení vidia veľkú múdrosť
a krásu, čo im pomáha prežívať ich
manželský život naplnene a šťastne. Je veľa aj takých, ktorí podľa tohto učenia žijú, avšak bez hlbšieho stotožnenia sa s ním. Žijú tak
preto, lebo to Cirkev učí, no vnútorne ich toto učenie nenapĺňa šťastím
a nie sú s ním stotožnení. V podstate žijú pre naplnenie zákona. A napokon je veľa takých, ktorí toto učenie nepoznajú, resp. niektorí si myslia, že Cirkev by sa do tejto oblasti nemala vôbec miešať, a preto sa
napríklad vo sviatostnom spovednom fóre k tejto oblasti vôbec nevyjadrujú. Vieme, že aj medzi kňazmi
sú rozličné postoje pri riešení citlivých otázok manželského intímneho
života. Pozorujeme istú dichotómiu
medzi cirkevným učením a životom.
Prečo je to tak?

Encyklikou Humanae vitae chcel
pápež Pavol VI. poukázať na to, že
krása sexuality sa neodvíja od toho, že
sa sexualita oslobodí od noriem a záväzkov a že sa bude žiť voľne. Sexualita je krásna, pretože v sebe ukrýva hlbokú pravdu o ľudskom živote, pravdu o povolaní človeka. O tom sme hovorili vyššie. Teda, sexualita povoláva muža a ženu do vzájomného spoločenstva, ktoré sa realizuje úplným sebadarovaním a zároveň ich robí plod-

Hovorili sme o tom, že Ján Pavol
II. nám ponúkol svetlo pre pochopenie pravdy, ktorá je ukrytá v ľudskej láske. Kľúčovým pojmom v celom učení tohto pápeža je úplné sebadarovanie, úplný dar seba samého. Sexualita je darom, ktorý som ako
dar obdržal a zároveň je darom, ktorý
mám darovať. Nie je jednoduché darovať vlastnú sexualitu druhému v celej pravde. Rovnako nie je jednoduché
prijať tento dar zo strany druhej oso-

Na budúci rok v júli uplynie päťdesiat rokov od podpísania encykliky bl. Pavla VI. Humanae vitae.
Akým spôsobom ovplyvnila táto encyklika pohľad Cirkvi na manželskú lásku a plodnosť?

4

nými. Pavol VI. chápal, že k prirodzenosti lásky patrí otvorenosť pre život,
totižto len vtedy láska vyvádza človeka z neho samého a robí jeho život
oveľa väčším. Preto chcel Pavol VI.
v encyklike poukázať na podmienky,
kedy sú ľudská láska a dar sexuality
prežívané v skutočnej pravde. Ak odstránime jednotiaci význam sexuality
od plodivého významu, zničíme pravdu, ktorá je vpísaná do ľudskej lásky,
čiže ničíme samotnú ľudskú lásku.
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by. Manželia sa túžia zjednotiť skrze
svoje telá, čím isteže túžia aj po uspokojení, po potešení, ktoré je im sexualita schopná priniesť. Avšak myslím
si, že každý z nás si uvedomuje, že sexualita je niečo omnoho väčšie. A preto sa manželia musia istým spôsobom
pripraviť pre prijatie tohto daru a zároveň sa musia pripraviť na to, aby boli schopní vlastného úplného sebadarovania. Pripraviť sa znamená naučiť
sa umeniu milovať, musia sa učiť tej
čnosti, ktorá robí výnimočnou subjektivitu osoby. Ide o čnosť čistoty. Táto
čnosť uschopňuje osobu úplne sa darovať milovanej osobe a prijať milovanú osobu celú. Čnosť čistoty robí manželov schopnými podriadiť sa rytmom
a obdobiam svojho partnera takým
spôsobom, že sa dokážu vo vhodnom
momente úplne darovať. Čnosť čistoty dnes mnohí chápu ako istú zdržanlivosť, čiže ako „zdržiavanie“ túžby,
aby sa naplnil morálny zákon.
A nie je to tak? Aký je rozdiel medzi čnostným človekom a človekom
zdržanlivým?
Čnosť čistoty je novým svetlom,
ktoré vovádza človeka do skutočného spoločenstva s milovanou osobou.
Iste, je to istá nadvláda nad sexualitou, nad túžbami, avšak nie preto, aby
sa zachoval morálny zákon, ale preto, aby sa mohlo vytvoriť hlboké medziosobné spoločenstvo lásky. Preto
čnosť čistoty prináša svetlo ostatným
túžbam, ktoré majú súvis so sexuálnou túžbou – čnosť čistoty robí človeka schopným integrovať vlastné túžby
takým spôsobom, aby sa osoby mohli
úplne darovať a prijať sa ako dar. Ak
sú manželia zdržanlivými, ale chýba
im táto vnútorná schopnosť integrácie vlastných túžob, síce dodržia morálny zákon, avšak z ich manželského
života sa vytratí krása a radosť, ktoré sú spojené so sexuálnym sebadarovaním. Ich srdce sa naplní istým dru-

Rozhovor

hom znechutenia, istou neľúbosťou,
pretože nekonajú tak, ako túžia konať,
nemilujú tak, ako túžia byť milovaní,
konajú len preto, aby dodržali vonkajší zákon. Toto ponímanie je tak trochu
detské. Pretože nie je dôležité, či dokážem dostať to, po čom túžim, ale to, či
je moja túžba správna, či je dobrá, či je
krásna, plná a zároveň či je v harmónii
s túžbami toho druhého.
Pavol VI. v Humanae vitae žiada od
manželov ich zrelosť, žiada od nich,
aby sa ich láska stávala zrelou, aby ich
túžby boli zrelými, a to pre jednu vec,
aby sa mohli vzájomne darovať v plnosti. Ináč sa zo sexuality stane nástroj
pre uspokojenie, nie však dar.
Čo by sa malo v tejto oblasti zmeniť a čo môžeme pre to urobiť?
Myslím si, že je potrebné začať od
sexuálnej túžby. Po čom vlastne túžime? Prečo je táto túžba dobrou? Aký
prísľub nám dáva táto túžba, čo nám
sľubuje? Je dôležité začať od našich
túžob a od pochopenia pravdy, ktorá je
v nich prítomná. Iste, nie všetky naše
túžby sú dobré, pretože niektoré hľadajú len čisté uspokojenie.
Otázka plodnosti manželskej lásky sa často redukuje na biologickú záležitosť. Potom sú aj prirodzené metódy plánovania rodičovstva (PPR) vnímané len ako „katolícky druh antikoncepcie“, pre používanie ktorých je nutné poznať biologický rytmus ženskej plodnosti. Aký je rozdiel medzi antikoncepciou a PPR?
Cirkev nikdy a v žiadnom prípade nepovažovala ani nepovažuje PPR
ako katolícky druh antikoncepcie. Ak
to niekto tak tvrdí, nesmie tvrdiť, že
ide o učenie Cirkvi. Aký je rozdiel?
Ak sa manželia nachádzajú v situácii,
keď nie je vhodné, aby sa dieťa naro-

José Noriega

dilo a použijú antikoncepciu či akúkoľvek inú formu, aby zabránili počatiu, nič sa nemení v biologickom rytme. Jednoducho použijú prostriedok,
ktorý zabráni, aby sa v nich aktivovala reproduktívna funkcia. Aký je rozdiel medzi antikoncepčným konaním
a PPR? Rozdiel je v tom, že pri PPR
manželia vo vzájomnom dialógu menia svoje sexuálne návyky, a to práve
preto, aby zachovali pravý zmysel ich
manželského sebadarovania sa. Menia tieto návyky a prispôsobujú sa obdobiam plodnosti ženy, čím potvrdzujú to, ako Boh stvoril ženu a prijímajú jeho plán so stvorením. Týmto sa
stávajú služobníkmi tohto plánu, prijímajú ho a vzájomne sa darujú v plnosti, a to v dňoch, keď je žena prirodzene neplodná. Ich vzájomné odovzdanie sa je skutočným darom – úplne sa darujú jeden druhému a v plnosti prijímajú druhého ako dar: darujú
sa a prijímajú takí, akí sú. Zatiaľ čo
pri antikoncepcii toto úplne odovzdanie sa chýba, chýba preto, lebo chýba
plnosť darovania sa. Dar je darom len
vtedy, ak sa celý daruje. Inak prestáva
byť darom.
Niektorí však tvrdia, že prirodzené metódy sú neisté, že ich používaním už majú päť – šesť detí.
Myslím si, že je potrebné správne pochopiť to, o čom rozprávame. Je
zrejmé, že každá žena má svoj vlastný,
a teda špecifický cyklus, a to aj vzhľadom k jej veku. Avšak vedecká rovina,
na ktorej stoja tieto prirodzené metódy
pozorovania, je veľmi jasná. Príznaky sú u každej ženy špecifické, a preto každá žena sa musí naučiť spoznávať príznaky vlastnej plodnosti. Najlepšie je, ak sa tomu učí v sprievode
odborného lektora, čím sa účinnosť tej
ktorej metódy veľmi zvyšuje. Zároveň
musíme otvorene povedať, že ani metódy tzv. bariérovej či chemickej antikoncepcie nie sú vôbec stopercentné.

Naopak, ak sa žena dobre naučí spoznávať príznaky vlastnej plodnosti a dobre pozná vlastné telo, pravdepodobnosť toho, že neotehotnie v čase, keď nie je vhodné, aby otehotnela,
je väčšia ako pri antikoncepcii.
Aké miesto má v tomto procese
manžel? Zdá sa, že všetko je na pleciach ženy, pretože ona je tou, ktorá
sa musí poznávať a sledovať. Týka
sa preto tento proces nejakým spôsobom aj jej manžela?
Toto je krásna otázka! Iste, poznávanie sa ženy má svoje, môžeme povedať, vlastné dejiny. Pretože žena sa
nespozná za jeden deň. Jej plodnosť,
jej telo, ona samotná majú vlastné dejiny. Do týchto dejín, do dejín jej vlastného pozorovania vstupuje aj manžel.
Je dôležité, aby poznal rytmy plodnosti, a to práve ako rytmy jeho vlastnej manželky, teda nielen ženy ako takej, ale ako rytmy jeho vlastnej manželky, teda ženy, ktorú najviac miluje. Takto sa ľahšie podriadi týmto rytmom a urobí to z lásky k ich láske,
z lásky k tomu, aby sa ich vzájomná
láska stala ešte krajšou, ešte väčšou.
Pri poznávaní rytmov vlastnej manželky muž prijíma a uvedomuje si svoju vlastnú zodpovednosť za dar, ktorý má v manželke. Ak manžel pozná
manželkin cyklus a túži tomuto cyklu
prispôsobiť svoje konanie, ak sa s ním
túži zadaptovať, manželka pochopí toto správanie manžela ako skutočný
skutok lásky k nej, ako skutok lásky,
ktorý hovorí o tom, že ju miluje a prijíma takú, aká skutočne je, so všetkým,
čo patrí k jej ženskosti.
Vieme, že pápež František ustanovil špeciálnu komisiu na preskúmanie pozadia vzniku encykliky Humanae vitae. Členom tejto komisie
je aj váš kolega prof. Gilfredo Marengo. Vedeli by ste nám bližšie priblížiť, aký je dôvod ustanovenia tej-
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to komisie? Niektorí sa pýtajú či to
nie je preto, aby sa učenie o nemorálnosti antikoncepcie mohlo po
päťdesiatich rokoch zmeniť.
Doktrínu Cirkvi nie je možné zmeniť od jedného pápeža k druhému,
predovšetkým ak sa vníma kontinuita
v učení. Učenie Humanae vitae Pavla VI. pokračovalo tak za Jána Pavla
II. ako aj za Benedikta XVI. a pokračuje aj v súčasnosti za pápeža Františka. To znamená, že existuje pravda prítomná v Magistériu, ktoré má
svoj základ v Tradícii. História vzniku encykliky Pavla VI. Humanae vitae je skutočne zaujímavá. Pretože
v cirkevno-teologickom kontexte bolo od Pavla VI. žiadané, aby urobil iný
krok, než aký urobil podpísaním tejto
encykliky. Tento krok urobil v zodpovednosti, ktorú vnímal, že má ako Petrov nástupca, a to napriek tomu, že mu
bolo radené urobiť presne opačne. Teda podpísanie encykliky sa u Pavla VI.
opieralo o jeho vlastné vnútorné a hlboké presvedčenie, ktoré mal ako nástupca sv. Petra. Podpísanie encykliky
vyšlo z jeho vlastného srdca a myslím
si, že práve toto osobné presvedčenie
je to najcennejšie na Humanae vitae
a my mu po päťdesiatich rokoch oveľa
hlbšie rozumieme i ďakujeme za tento vzácny dar.
Príprava na manželstvo
Veľkou otázkou, ktorej sa dotýkal
sv. Ján Pavol II. a ktorej sa venuje aj
súčasný Sv. Otec, je oblasť prípravy na manželstvo. Čo by malo byť
centrom prípravy a k čomu by mala
príprava smerovať?
Ján Pavol II. hovorí o etapách prípravy. Hovorí o troch obdobiach prípravy: vzdialenej, blízkej a bezprostrednej a hovorí o nich vo Familiaris consortio. Rovnako sa tejto témy dotý-
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ka aj pápež František. Môžeme tu hovoriť o istom itineráriu, o istom pláne sprevádzania, ktorý je potrebné ponúknuť mladým, ktorí spolu chodia.
Je veľmi dôležité sprevádzať ich vzájomnú lásku v jej jednotlivých etapách
– od jej zrodu až pokiaľ nedorastie do
rozhodnutia darovať sa v manželstve.
Dnes vnímame, že mladí majú problém sobášiť sa a hľadajú cesty, ktoré ich nedovedú do plnosti života, ale
ktoré oberajú ich lásku o nádej, čím
sami strácajú nádej, ktorú láska ponúka. Mladí dnes majú ťažkosti uveriť
v lásku, nedúfajú v lásku, a preto majú
problém dozrievať v láske. Tieto itineráriá im skutočne môžu pomôcť kreatívnym spôsobom budovať ich vzájomnú lásku. Je dôležité, aby sa farnosti zamýšľali nad tým, čo môže napomôcť tomuto dozrievaniu mladých
v láske. Teda nejde len o to pripraviť
ich pred manželstvom, ale o sprevádzanie takým spôsobom, aby dozreli
pre manželstvo.
Mohli by ste nám ponúknuť nejaký návrh pre toto sprevádzanie?
Myslím si, že vzhľadom na kultúrne zmeny, ktoré sa udiali za uplynulé
roky je Cirkev pozývaná k tomu, aby
ponúkla také sprevádzanie, ktoré bude mať dopad na život mladých. Je dôležité pochopiť jednotlivé obdobia lásky, s ktorou mladí majú skúsenosť.
Počiatočnou etapou je priateľstvo, ktorého vyvrcholením je zasnúbenie sa
a prísľub manželstva.
Obdobie priateľstva je poznačené vzájomnou blízkosťou, istou sympatiou, napr. začnú sa spolu viac rozprávať, častejšie sa stretávať, sedieť
pri sebe... avšak ešte spolu nechodia
a nezamýšľajú sa nad spoločným manželstvom. V tejto prvej etape – období výnimočného druhu kamarátstva
(priateľstva) – je dôležité sprevádzať
ich k tomu, aby raz mohli začať spo-

lu chodiť. Tak začne druhá etapa – čas
spoločného chodenia. Iste, keď začnú
spolu chodiť, ešte nie sú pripravení na
to, aby vstúpili do manželstva. V tejto etape si majú overiť, či sa raz budú chcieť zosobášiť a založiť si rodinu. Mladí sa vtedy predstavujú: „Toto
je môj priateľ, moja priateľka.“ Ak sa
v tomto období dospelo k tomu, že sa
rozhodnú vstúpiť do manželstva, začne sa posledná, tretia etapa, ktorou je
zasnúbenie sa. Ide tu o vzájomný prísľub: sľubujem, že si ťa vezmem za
manžela, manželku. Nastáva tak nové obdobie – obdobie prísľubu manželstva.
Myslím si, že v týchto troch obdobiach je dôležité, aby Cirkev stála
pri mladých a pomohla im dozrievať
v láske. Ak im v tom nepomôžeme,
pre mladých sa manželstvo stane niečím príliš ťažkým, niečím, čo od nich
vyžaduje až niečo nemysliteľné a preto doňho radšej nevstúpia.
O aké kroky teda ide?
Mladí potrebujú isté rituály v jednotlivých krokoch dozrievania ich lásky. Ide o rituály, ktoré odlíšia jedno obdobie od druhého. Je rozdiel či
je niekto mojím kamarátom, takým,
akými sú aj ostatní, alebo ak o niekom
poviem, že toto je môj priateľ, s ktorým začnem mať osobitný vzťah – nemyslí sa tu, že už s ním chodím. Ide
tu o osobitný druh priateľstva. To je
prvá, počiatočná etapa. Aby sa prešlo od prvej etapy k druhej, je potrebné urobiť konkrétny krok, rozhodnutie, ktoré je dobré, ak je sprevádzané
aj rituálom. Cirkev tu mladým môže
ponúknuť požehnanie – požehnanie
do ďalšieho obdobia, ktoré je obdobím ich spoločného chodenia spoznávania sa. Nejde tu ešte o požehnanie
snúbencov. (V novom slovenskom benedikcionáli sa môže pre toto požehnanie použiť formulár B, pozn. prekla-
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dateľa). Ak Cirkev nepomôže mladým
odlíšiť jedno obdobie od druhého, nič
sa v ich vzťahu nezmení. Týmto krokom chlapec a dievča začnú vnímať,
že odteraz už nie sú len vzácni kamaráti, ale osobitní priatelia, ktorí sa raz
chcú vziať. Úlohou Cirkvi v tejto druhej etape je sprevádzať mladých, takou formou, aby si mohli overiť, či sa
hodia pre manželstvo, či sú schopní
dospieť v dôležitých otázkach k vzájomnej zhode v oblasti túžob. A to
sa overí skrze konkrétne skutky, ktoré môžu mladí robiť v spolu. Preto sa
vo farnosti môže vytvoriť spoločenstvo z tých mladých, ktorí spolu chodia a ponúkne sa im spoločná katechéza, možnosť vzájomných rozhovorov,
spoločných výletov, spoločného čítania a pozerania hodnotných filmov,
ktoré rozvinú diskusiu... Tieto všetky
spoločné kroky majú mladých priviesť
k tretej etape, ktorá sa začína zásnubami. Ide o ďalší dôležitý krok, ktorým
je prísľub: vezmem si ťa. Cirkev vo
svojej tradícií rozpoznáva toto obdobie. Aj tu je dôležité oddeliť predchádzajúce obdobie spoločného chodenia
od obdobia zásnub, a to požehnaním
snúbencov (V novom slovenskom benedikcionáli sa môže pre toto požehnanie použiť formulár A, pozn. prekladateľa), s ktorým môže byť spojený sľub predmanželskej čistoty. Práve
čistota chráni panenstvo, ktoré je tým
najväčším darom, aký si budú môcť
obaja darovať raz ako novomanželia.
Aké miesto a poslanie má rodina
v Cirkvi a v dnešnom svete?
Rodina je prameňom spoločnosti, pretože ona je tým miestom, kde
sa osobitným spôsobom žije a napĺňa prikázanie lásky. Rodina je zároveň prameňom Cirkvi, pretože zveľaďuje a obohacuje Cirkev. Je subjektom novej evanjelizácie, nie v zmysle,
že ide a ohlasuje evanjelium, ale preto, že vo vlastnom vnútri žije a rozhoj-

José Noriega

ňuje evanjelium a jeho hodnoty. Teda
prvotnou úlohou rodičov je odovzdať
vieru vlastným deťom. A toto je rozhodujúce. Rodičia rodiac a vychovávajúc deti zveľaďujú a robia nebeské kráľovstvo na tejto zemi väčším
a konkrétne prítomným.
Pastorácia manželov a rodín je
často považovaná za typ špeciálnej
pastorácie, ktorej sa majú venovať
kňazi či laici na to osobitne vybratí.
Je však zrejmé, že farnosť je rodinou rodín. Čo môže napomôcť k tomu, aby sa pastorácia rodín nevnímala ako niečo špecifické a sektorové, ale aby sa rodina stala centrom
pastorácie v každej farnosti a subjektom novej evanjelizácie?
Táto otázka je veľmi dôležitá, ba
rozhodujúca. Pretože ak sa tu pomýlime, dostaneme sa do pastoračného štýlu, ktorý sa v Cirkvi neukázal ako veľmi plodný. Ide o štýl sektorovej pastorácie, pastorácie jednotlivých sektorov: pastorácia väzňov, pastorácia
chorých, školská či univerzitná pastorácia ... iste, všetky sú dôležité, avšak,
ak sa pastorácia rodín bude chápať len
ako jedna z ďalších, stratíme spred našich očí víziu človeka, ktorý je svojou
prirodzenosťou osobou spojenou s rodinou, zabudneme, že jeho prirodzenosť je „rodinnou“ prirodzenosťou.
Inými slovami povedané, nie je možné pochopiť človeka bez rodiny. Preto akýkoľvek pastoračný sektor musí
brať do úvahy, že človek, o ktorého sa
pastoračne stará je synom, dcérou niekoho, že je manželom, manželkou, otcom, matkou. Preto je hlavným pastoračným úsilím napomôcť človekovi naučiť ho žiť prikázanie lásky, a to
v tých najdôležitejších vzťahoch aké
má: ako syn, dcéra vo vzťahu k rodičom, ako manžel, manželka vo vzťahu
k svojmu partnerovi, ako otec, matka
vo vzťahu k vlastným deťom, ako deti
v súrodeneckom vzťahu. Takto sa za-

čne oveľa viac rozumieť tomu, čo znamená, že rodina je domácou cirkvou –
že je to miesto, kde môžeme žiť dary,
ktoré nám Boh daroval. Ide tu o dôležitosť a istú hĺbku prežívania rodinných vzťahov, vďaka čomu sa bude
Božia milosť vylievať z generácie na
generáciu a zároveň táto milosť bude
rodiť nové ľudstvo, čiže naozaj ľudský spôsob ako byť synom, bratom,
manželom, manželkou, otcom, matkou. Takto je možné pochopiť, že je to
Boh, ktorý robí naše vzájomné vzťahy
čímsi veľkým a nádherným. Je to Boh,
ktorý robí veľkou a krásnou našu vzájomnú lásku. Je to Boh, ktorý robí veľkou a krásnou našu rodinu a to preto,
lebo ju robí viac ľudskou.
Pán profesor, srdečne ďakujeme
za tento rozsiahly rozhovor a za čas,
ktorý ste nám venovali. Na záver
Vás chceme poprosiť o odkaz pre
našich čitateľov.
Dali ste mi náročnú úlohu, avšak rád
ju prijmem. V srdci sa mi vynárajú tieto myšlienky: vo veľkej tradícii, akou
je tradícia rodiny, majú rodiny na Slovensku niečo veľmi vzácne, niečo, čo
je semienkom dávajúcim nádej do budúcna. Myslím si, že slovanský pápež, ten pápež, ktorý vám bol tak blízko a takým blízkym, ten, ktorý zjavoval počas svojho života krásu manželského a rodinného života, vám môže
veľmi napomôcť, aby sa vaša veľká
tradícia, ktorou je rodina, mohla odovzdať nastávajúcim generáciám s ešte väčšou zrelosťou a krásou. Slovenské rodiny sa nachádzajú pred veľkou
výzvou a ňou je úloha zveľadiť a ešte
viac urobiť krásnou zdedenú tradíciu
samotnej rodiny.
Ďakujem veľmi pekne!
Otázky kládol Róbert Neupauer.
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Úrad liturgických slávení
Najvyššieho veľkňaza

Preklad

Kríž stredobodom oltára
pri svätej omši
Úrad Liturgických slávení Najvyššieho veľkňaza
Od pradávnych čias Cirkev ustanovila viditeľné znaky,
ktoré pomáhajú veriacim pozdvihnúť dušu k Bohu. Tridentský koncil s osobitným zreteľom na sv. omšu zdôvodnil tento zvyk tak, že „ľudská prirodzenosť je taká, že nie
je pre ňu ľahké pozdvihnúť myseľ a premýšľať o Božích
veciach bez vonkajšej pomoci; z tohto dôvodu Cirkev ako
matka nábožnosti ustanovila niektoré rituály (...), aby viac
poukázala na majestát tak veľkej obety (rozumej: obety
sv. omše) a aby uviedla myseľ veriacich, práve prostredníctvom týchto vonkajších znakov nábožnosti, ku kontemplovaniu skutočnosti skrytých pod rúškom tejto najsvätejšej Obety“ (Denzinger 1746).
Jeden z najstarších takýchto znakov spočíva v tom, že
sa obrátime pri modlitbe smerom na východ (lat. ad orientem). Východ je symbolom Krista, ktorý je slnkom spravodlivosti. „Erik Peterson vysvetlil a dokázal úzke prepojenie medzi modlitbou ad orientem a krížom; toto prepojenie existovalo a bolo samozrejmé najneskôr v pokonštantínovskom období. (...) Medzi kresťanmi sa rozšírila
obyčaj modliť sa obrátený na východ, kde umiestnili kríž
v absidách bazilík; ale robili to aj vo svojich súkromných
príbytkoch, ako to dokazujú napríklad súkromné príbytky mníchov a pustovníkov (U. M. Lang, Rivolti al Signore, Siena 2006, s. 32).
„Ak sa pýtame kam vlastne hľadeli kňaz a veriaci počas
modlitby, odpoveď znie, že hľadeli hore, smerom k hornej
časti absidy! Spoločenstvo veriacich počas modlitby vôbec nehľadelo na oltár alebo na sedadlo kňaza, skôr dvíhali hore ruky i oči. A horná časť absidy sa stala najdôležitejším prvkom kostola aj po stránke ozdobnej, dekoratívnej a to práve v najintímnejších a najsvätejších momentoch liturgických úkonov, čiže modlitby“ (S Heid, Gebetshaltung und Ostung in fruchchristlicher Zeit, in: Rivista di Archeologia Cristiana 82/2006, s. 369). Keď sa
v abside nachádzal ten, kto reprezentoval Krista uprostred
svojich apoštolov a mučeníkov, nešlo iba o napodobeninu či obraz, ale o skutočnú epifániu (zjavenie sa) Krista
pred modliacim sa spoločenstvom veriacich. Vtedy modliace sa spoločenstvo „dvíhalo vysoko ruky a oči „smerom
k nebu“, hľadiac na absidálnu mozaiku a hovorilo s Kristom v modlitbe. Iste, vizuálne tam bol Kristus sprítomnený prostredníctvom obrazu. A pretože absida bola centrom pozornosti pohľadov modliaceho sa spoločenstva,
umenie poskytlo, čo modliace sa spoločenstvo potrebovalo: nebo, z ktorého sa Boží Syn zjavoval spoločenstvu ako
z nejakej tribúny“ (tamtiež, s. 370).
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Teda „modliť sa a pozerať bolo pre neskoroantických
kresťanov jedno a to isté. Ten, kto sa modlil, chcel nielen hovoriť, ale dúfal, že sa bude aj pozerať a vidieť. Ak
sa v hornej časti absidy kostola obdivuhodným spôsobom
znázorňoval „nebeský kríž“ alebo „Kristus v nebeskej sláve“, vtedy ten, kto sa modlil pozeral hore a mohol vidieť,
že nebo sa práve pre neho otvára a že tam vidí Krista“
(tamtiež, s. 374).
Ukrižovaný ako „stred“ oltára pri sv. omši slávenej
„smerom k ľudu“
Z predchádzajúcich historických poznámok vyplýva,
že liturgia sa nedá správne pochopiť, ak sa za jej hlavný prvok bude považovať dialóg medzi kňazom a spoločenstvom. Nemôžeme tu poukázať na podrobné vysvetlenia, ale sa obmedzíme iba na konštatovanie, že slávenie
sv. omše „smerom k ľudu“ je záležitosťou, ktorá vstúpila
do kresťanskej mentality iba v posledných rokoch modernej doby, ako na to poukázali vo svojich bádaniach autori a ako správne na to poukázal Benedikt XVI., keď povedal: „Myšlienka, že kňaz a ľud musia stáť pri modlitbe zoči-voči a navzájom na seba hľadieť sa zrodila iba v modernej dobe a je úplne cudzia antickému kresťanstvu. Lebo
kňaz a ľud vtedy pri modlitbe nestáli zoči-voči sebe a nehľadeli na seba navzájom, ale všetci spolu hľadeli na jediného Pána (Teologia della liturgia, Cittá del Vaticano
2010, s. 7-8).
Napriek tomu, že Druhý vatikánsky koncil sa nikde nedotkol tohto antického aspektu, v roku 1964 v Inštrukcii
Inter Oecumenici, ktorú vydala Rada poverená zavedením
liturgickej reformy, ktorá vznikla na základe želania Koncilu, v bode 91 sa píše: „Je správne, keď obetný stôl je oddelený od hlavného oltára a kňaz môže ľahko okolo neho
chodiť dookola a sláviť sv. omšu tvárou k ľudu (versus populum)“. Od tohto momentu, aj keď to nebolo nariadené
ako povinné, sa slávenie sv. omše versus populum postupne stala najviac zaužívanou v praxi. Keď to nastalo, Jozef Ratzinger navrhol, aby aj v týchto prípadoch sa nestratil antický zmysel správne orientovanej modlitby, bol
umiestnený do centra obetného stola znak Ukrižovaného
Krista (porov. Teologia della liturgia, s. 88). Tiež navrhol, aby rozmer kríža ako znaku Ukrižovaného Krista mal
mať také rozmery, aby bol neprehliadnuteľný a viditeľný
(porov. M. Gagliardi, Introduzione al mistero eucharistico, Roma 2007, s. 371).

Úrad liturgických slávení
Najvyššieho veľkňaza

Preklad

Viditeľnosť kríža na obetnom stole sa predpokladá aj vo
Všeobecnom poriadku rímskeho misála: „Nech je na oltári
alebo vedľa neho, kríž s ukrižovaným Kristom, a nech je
viditeľný zhromaždenému Božiemu ľudu“ (bod 308). Ale
nespresňuje sa, či kríž musí byť umiestnený v strede oltára. Tu vstupujú do „hry“ dôvody teologické a pastoračné,
ktorým sa vzhľadom na daný priestor nemôžeme venovať.
Obmedzíme sa na konštatovanie citujúc znova Ratzingera: „Pri modlitbe nie je nevyhnutné, ba nie je ani vhodné,
aby sme pozerali navzájom na seba; a ešte menej pri sv.
prijímaní. (...) Pri neprimeranom a nesprávne pochopenom
slávení sv. omše „versus populum“, došlo k porušeniu základného pravidla dokonca aj v bazilike sv. Petra v Ríme
a odstránili sa kríže zo stredu oltárov, aby neprekážali pri
pohľade celebranta na ľud a ľudu na celebranta. Ale kríž
v strede oltára nie je na to, že niekomu prekáža pri vizuálnom pohľade, on sám je cieľom tohto pohľadu. Je akoby „ikonostas“, ktorý ostáva otvorený a ktorý neprekáža
recipročnému spoločenstvu, ale zjednocuje naše pohľady.

Dokonca by som navrhol tézu, že kríž na oltári nie je prekážkou, ale nevyhnutnosťou pre slávenie sv. omše „tvárou
k ľudu“. Takto by sa opäť stalo jasným rozlišovanie medzi
liturgiou slova a eucharistickou modlitbou. V bohoslužbe
slova ide o ohlasovanie a tu má miesto recipročný vzťah
zoči-voči. V bohoslužbe obety ide o komunitnú adoráciu,
kde všetci stojíme pred pozvaním: Obráť sa k Pánovi – obráťme sa k Pánovi – obraciame sa k Pánovi“ (Teologia della Liturgia, s. 536).
Publikované dňa 26. 1. 2011
Preložené podľa stránky
Úradu liturgických slávení Najvyššieho veľkňaza:
http://www.vatican.va/news_services/liturgy/details/ns_lit_
doc_20110126_crocifisso_it.html
Preložil Ján Duda.
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A. Mendonca a N. Sangal

Vplyv mentálnej anorexie a bulímie
na manželský súhlas
z pohľadu cirkevnej judikatúry
Pokračujeme v článku „Mentálna anorexia a bulímia“.
Jeho prvú a druhú časť sme uviedli v minulých číslach.
V tejto záverečnej časti sa venujeme judikatúre.
Vo svojom príhovore Rímskej Rote dňa 25. januára 1988
Ján Pavol II. uviedol nasledujúce tvrdenie: „Je dôležité,
aby kategórie prináležiace psychiatrickej alebo psychologickej vede neboli automaticky prevádzané do oblasti kanonického práva, bez použitia príslušného prispôsobenia,
ktoré zohľadňuje kompetenciu každej vedy.“1 Z uvedeného vyplýva, že relevantné zistenia psychiatrických a psychologických vied o ľudskej psychike a správaní sa majú
integrovať do rámca kánonického práva v súlade s jeho
vlastnými pravidlami. Predpokladá to živý dialóg medzi
kánonickým právom a psychiatrickými/psychologickými
vedami, nevyhnutný pre spravodlivé a nestranné riešenie
manželských sporov, ktoré majú psychologické pozadie.
Vzájomný dialóg sa zvyčajne najúčinnejšie vykonáva
v rozhodnutiach prijatých cirkevným súdnym tribunálom
v konkrétnych prípadoch. Ján Pavol II. vo svojom príhovore Rímskej Rote dňa 3. februára 1993 vysvetľuje, že úloha
interpretácie a uplatňovania cirkevného práva v otázkach
manželských, je zverená cirkevným súdnym tribunálom
(kánon 16, 3). Uvádza, že v určitých špecifických prípadoch je kompetencia zverená Rímskej Rote, keďže tá „prispieva k jednote právnej vedy a vlastnými rozsudkami pomáha nižším tribunálom“ (Pastor bonus, čl. 126).2
Vzhľadom na to, že zákonodarca prikladá dôležitosť
rozhodnutiam tohto dikastéria Rímskej kúrie, sústredíme sa v úvode na analýzu troch rozhodnutí Rímskej Roty,
ktoré sa zaoberajú jedným prípadom obsahujúcim nervovej anorexie.3

1. Ján Pavol II., Príhovor Rímskej Rote v roku 1988.
2. Ján Pavol II., Príhovor Rímskej Rote v roku 1993.
3. Pokiaľ nám je známe, ide o jediný takýto prípad, ktorým sa zaoberala Rímska Rota v posledných rokoch.
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1. Rotálna judikatúra
1.1. Rozsudok coram Stankiewicz, 16. december 1982
V tomto prípade bolo manželstvo uzavreté dňa 10. mája
1965. Krátko nato sa vzájomné spolužitie stalo nesmierne
náročným vzhľadom na zdravotný stav odporkyne, ktorá
bola viacnásobne hospitalizovaná pre hypertyreózu, psychasténiu a obsedantnú psychózu. Hoci si navrhovateľ už
počas známosti s odporkyňou a počas obdobia zásnub všimol, že sa u nej prejavujú určité obsedantné sklony k prehnanej čistote, a to až do takej miery, že sa bála dotyku cudzej osoby, rozhodol sa, že si ju vezme a dúfal, že prekoná psychické ťažkosti, keď opustí rodičovský dom. Vážne
zhoršenie jej zdravotného stavu viedlo až k separácii manželov a napokon k civilnému rozvodu.
Navrhovateľ bol presvedčený, že jeho manželka nie je
schopná pokračovať v manželskom spolužití a preto veril,
že manželstvo bolo nulitné už od začiatku vzhľadom na
jej psychický stav a 21. marca 1978 podal žiadosť o nulitu
manželstva na základe dvoch bodov, menovite na základe vážneho nedostatku rozlišovacieho úsudku a, ak by bol
rozsudok zamietavý, tak na základe neschopnosti vziať na
seba podstatné povinnosti manželstva. Oba dôvody boli
zo strany manželky. Ešte v ten istý deň požiadal advokát
navrhovateľa o ustanovenie opatrovníka ad cautelam pre
odporkyňu vzhľadom na jej psychický stav. Ona sa však
vyjadrila, že je schopná samostatne konať a sama obhajovať vlastné práva, čo doložila aj písomným lekárskym posudkom, ktorý potvrdzoval jej schopnosť postaviť sa pred
súd osobne a obhajovať svoje práva. Súd preto zamietol
opakovanú požiadavku advokáta navrhovateľa. Rozsudok prvostupňového súdu zo 6. októbra 1980 bol negatívny v oboch bodoch obžaloby. Advokát navrhovateľa podal odvolanie voči rozsudku na Rímsku Rotu spolu so žiadosťou o neplatnosť rozsudku pre porušenie odporkyne na
obhajobu, keďže prvostupňový súd jej neustanovil opatrovníka. Tribunál Rímskej Roty rozhodol, že na neplatnosť prvostupňového rozsudku neexistuje dostatok dôvodov, opatrovníka odporkyni ad cautelam však ustanovil.
Rotálny turnus coram Stankiewicz však vyslovil rovnaké
pochybnosti ako tie, ktoré formuloval prvostupňový súd.
Konal tak na základe kánonu 1095, body 2 a 3, hoci boli
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oba body prednesené súčasne. Stankiewicz ponúka výbornú interpretáciu viacerých jurisdikčných princípov, ktoré
sú v nich zahrnuté.4
1. Stankiewicz uvádza, že manželský zväzok medzi
dvomi pokrstenými osobami je sviatosťou5 a preto je už
samotný úkon uzavretia manželstva posvätným úkonom6.
Ide o ľudský úkon, z čoho vyplýva, že uzavretie manželstva je ľudským úkonom, ktorý zodpovedá vnútornému
rozhodnutiu vôle, a ktorým muž a žena dávajú a prijímajú navzájom sami seba na ustanovenie manželstva (kán.
1057). Ak sa má tento vzájomný dar dvoch ľudí vykonať správne, mali by byť obidve stránky obdarené nielen
úsudkom pri samotnom úkone uzavretia manželstva, ale
aj primeraným rozoznávacím úsudkom ohľadom manželských povinností a schopnosťou vziať na seba podstatné
povinnosti manželstva.7
2. Stankiewicz vysvetľuje povahu neschopnosti vziať na
seba podstatné povinnosti manželstva a jej vzťah k vážnemu nedostatku rozlišovacieho úsudku. Podľa neho, neschopnosť vziať na seba podstatné povinnosti manželstva
neovplyvňuje formálne prvky manželského súhlasu, teda
povinnú znalosť a vôľu, ale vzťahuje sa skôr na objekt súhlasu.
Súvisí s neschopnosťou objektu manželského súhlasu
do takej miery, do akej je manželská stránka neschopná
dávať a prijímať právo na vlastné telo predvídané prirodzeným právom.8
Neschopnosť vziať na seba podstatné záväzky manželstva vyplývajúca z nemožnosti naplnenia, teda vykonávania povinností manželstva v manželskom spolužití, robí
manželský súhlas neplatným, pretože povinnosť nemôže byť realizovaná osobou, ktorá je neschopná jej výkonu, iba ak by to, čo je sľúbené, mohla poskytnúť prostredníctvom inej osoby, čo nie je v manželstve dovolené. Táto
norma je vsadená priamo do samotného prirodzeného práva.9
Zákon definuje neschopnosť vziať na seba podstatné
manželské záväzky najmä v zmysle defektu formálneho

4. Porov. Ephemerides iuris canonici(=EIC) 39 (1983), s. 255-265.
Publikovaná časť rozsudku obsahuje len právny popis rozhodnutia.
Fakty a argumentačná časť neboli publikované ani v skorších číslach
Romanae Rotae Decisiones (=RRD) spred roka 1982. Preto Rímskej
Rote ďakujeme za ústretovosť pri poskytnutí úplného textu rozsudku,
ktorý sme dostali k dispozícii na výskumné účely.
5. Familiaris consortio, 67.
6. Familiaris consortio, 67.
7. Ephemerides iuris canonici 39 (1983) s. 255.
8. Porov. Coram Stankiewicz, in: Ephemerides iuris canonici, s. 256.
Ďalšie dva rozsudky, ktoré budeme prezentovať uplatňujú iný prístup,
keďže sa nesústreďujú hlavne na „defekt objektu“ manželského súhlasu, tak ako tento. Sústreďujú sa skôr na konanie vôle pri voľbe objektu.
9. Coram Stankiewicz, in: Ephemerides iuris canonici, s. 256.

A. Mendonca a N. Sangal

objektu súhlasu, ktorý zahŕňa práva a povinnosti vyplývajúce z manželského zväzku. Neschopnosť vziať na seba
podstatné manželské záväzky podľa kánona 1095, bod 3,
preto zahŕňa predovšetkým tieto formálne prvky. Inými
slovami, osoba sa považuje za neschopnú vziať na seba
podstatné povinnosti manželstva, ak nie je schopná odovzdať podstatné prvky formálneho objektu manželského
súhlasu.10
3. Stankiewicz sa usiluje vyjasniť vzťah medzi neschopnosťou vziať na seba podstatné manželské záväzky a neschopnosťou tieto záväzky naplniť. Uvádza, že neschopnosť naplniť môže byť spôsobená vonkajšími okolnosťami, ktoré môžu znemožniť výkon povinností, pričom neschopnosť vziať na seba sa vzťahuje len na dôvody psychickej povahy. Navyše, naplnenie manželských povinností sa netýka súhlasu, keďže sa vzťahuje až na manželský zväzok. Z toho vyplýva, že tak ako zámer nenaplniť
povinnosti nespôsobuje nulitu manželstva, tak ju nespôsobuje aj neschopnosť naplniť, ak toto nevyplýva z dôvodov psychickej povahy, ktoré sa zhodujú s neschopnosťou
vziať na seba podstatné manželské záväzky v čase uzavretia manželského sľubu. Na neschopnosť naplniť by sa teda
dal aplikovať tomistický princíp: „Podstata veci nie je závislá od jej používania.“11
Neschopnosť vziať na seba podstatné povinnosti manželstva spôsobuje nulitu len samotným faktom, že ovplyvňuje vôľu v jej schopnosti vybrať si. Voľba nevykonateľnej povinnosti je prázdna a neplatná, a preto nemôže mať
právne účinky už len zo svojej podstaty.
Stankiewicz preto prichádza k záveru, že „musíme skonštatovať, že osoba, ktorá trpí touto neschopnosťou z dôvodov psychickej povahy, nie je schopná vzájomného dávania a prijímania za účelom vytvorenia celoživotného spoločenstva, to značí, doživotného a večného, ktoré zo svojej samotnej podstaty vedie k dobru manželov a k plodeniu a výchove detí. Inými slovami, za neschopnú je považovaná tá osoba, ktorá sa nemôže zaviazať k povinnosti na celoživotné spoločenstvo preto, lebo nedokáže naplniť dobro potomkov, alebo vernosti alebo posvätnosti alebo dobra manželov.“12
4. Stankiewicz navrhuje interpretovať podstatné povinnosti manželstva v zmysle dvoch aspektov, ktoré predstavil pápež Ján Pavol II vo Familiaris consortio, 11.:

10. Coram Stankiewicz, in: Ephemerides iuris canonici, s. 256-257.
11. Coram Stankiewicz, in: Ephemerides iuris canonici, s. 257.
12. Coram Stankiewicz, in: Ephemerides iuris canonici, s. 257.
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Povinnosť darovať manželskú lásku smerujúcu k splodeniu a výchove detí, ktorá má byť zdieľaná manželmi natrvalo a výlučne ľudským spôsobom.13
Na jednej strane, manželská láska vo svojej najhlbšej
skutočnosti je v podstate dar, ktorý vedie manželov k „poznaniu“ a robí z nich „jedno telo“. Nijako sa nevyčerpáva v rámci manželského páru, pretože ich robí schopnými
najväčšieho možného darovania, ktorým sa stávajú Božími spolupracovníkmi pri odovzdávaní daru života novému človekovi (Familiaris consortio, 14). Na druhej strane, sexualita, prostredníctvom ktorej sa muž a žena navzájom darujú jeden druhému úkonmi, ktoré sú vlastné a patria výlučne manželom, vôbec to nie je čosi výlučne biologické, ale dotýka sa vnútorného jadra ľudskej osobnosti ako takej. Sexualita sa len vtedy prejavuje ľudským spôsobom, ak je integrálnou súčasťou lásky, ktorou sa muž
a žena vzájomne zaväzujú jeden druhému až do smrti (Familiaris consortio, 11).14

točne zvážila podstatné práva a povinnosti manželstva,
s výnimkou intuitívneho odhadu, ktorý však bol vo výraznej miere motivovaný patologicky, alebo nemala dostatočnú vôľovú kapacitu dávať a prijímať s dostatočnou slobodou vôle rovnaké práva a povinnosti potom, prinajmenšom v zmysle súdneho výroku sa javí, že predmetná otázka
sa nevzťahuje na účinný výber formálne podstatného objektu súhlasu, teda schopnosti alebo neschopnosti rovnakého subjektu vziať na seba podstatné povinnosti manželstva. Preto sa správne konštatovalo, že je neopodstatnené
„v prípade nulity manželstva skúmať neschopnosť vziať
na seba manželské povinnosti (nech sú tie vyjadrované
akokoľvek)“ u osoby „ktorá bola jednoznačne neschopná vyvolať samotný úkon súhlasu predchádzajúci manželstvu.“16 V skratke, Stankiewicz tu naznačuje, že tribunál
sa má sústrediť na jeden titul nulity, teda nedostatok rozlišovacieho úsudku, ak k jeho podporeniu existujú dostatočné dôkazy a nemal by sa sústreďovať na odďaľovanie procesu pokusmi dokazovať, či vyvracať oba dôvody.

Povinnosť uzatvoriť a udržiavať manželské spoločenstvo, ktoré sa vyznačuje jednotou a nerozlučiteľnosťou
(Familiaris consortio, 20).15

Po prednesení uvádzaných právnych princípov Stankiewicz nachádza súvis s vplyvom nervovej anorexie na
manželský súhlas nasledujúcim tvrdením:

Z týchto dvoch všeobecných aspektov vyplýva niekoľko
podstatných povinností: po prvé „povinnosť“ manželskej
lásky, po druhé „povinnosť“ smerovať „manželskú lásku“
k „plodeniu“ a „výchove detí“, po tretie „povinnosť“ zdieľať s partnerom túto „manželskú lásku“ po a) „natrvalo“,
po b) „výlučne“ a po c) „ľudským spôsobom“, po štvrté
„povinnosť“ uzatvoriť a udržiavať „manželské spoločenstvo“, čo si vyžaduje „úplnú vernosť a nerozlučiteľnú jednotu“. Z uvedených špecifikácií povinností implicitne vyplýva záver, že osoba neschopná vziať na seba tieto povinnosti nemôže uzavrieť manželstvo platne.

„Keďže rovnaká „psychická patológia“ môže znemožniť buď samotný úkon súhlasu alebo samotný podstatný
objekt súhlasu [...], ako naznačuje tento prípad, stručne
sa teraz budeme venovať otázke mentálnej anorexie alebo nervovej anorexie a jej vzťahu k fóbickému a obsedantnému syndrómu.“17

5. Stankiewicz vysvetľuje, či dva dôvody, konkrétne neschopnosť vziať na seba podstatné povinnosti manželstva
a ťažký defekt rozlišovacieho úsudku môžu byť kompatibilné. Podľa jeho názoru, sa neschopnosť vziať na seba
podstatné manželské záväzky môže vyskytnúť spolu so
schopnosťou vyvolať úkon súhlasu, ktorý je z hľadiska
svojich psychologických prvkov dostatočným. Inými slovami, osoba si môže byť vedomá úkonu a dokonca si ho
zvoliť, ale to ešte automaticky neznamená, že on či ona je
schopný/á vziať na seba zodpovednosti, ktoré z neho vyplývajú. Ťažký defekt rozlišovacieho úsudku ohľadom
podstatných manželských práv a povinností však predchádza úvahám o schopnosti vziať na seba povinnosti
manželstva. Preto „ak sa dokáže, že osoba uzatvárajúca
manželstvo, pod vplyvom patologických dôvodov, nemala dostatočnú duševnú kapacitu, aby porozumela a dosta13. Coram Stankiewicz, in: Ephemerides iuris canonici, s. 257.
14. Porov. Coram Stankiewicz, in: Ephemerides iuris canonici, s.
257.
15. Coram Stankiewicz, in: Ephemerides iuris canonici, s. 257.

12

A. Mendonca a N. Sangal

Nové Horizonty

Stankiewicz čerpá predovšetkým z Diagnostického
a štatistického manuálu duševných chorôb DSM-III a niekoľkých ďalších anglických psychiatrických príručiek
a učebníc. Hlavné charakteristiky chorôb popisuje na základe DMS-III a dopĺňa ich o relevantné údaje z iných
zdrojov. Tiež poukazuje na rozdiel medzi akútnou krízou
a chronickým štádiom choroby. Ďalej pokračuje tvrdením,
že nervová anorexia sa dá jednoducho usúvzťažniť s neurózou fóbicko-obsedantného typu. Existuje výborný popis
tejto poruchy a jej vplyvu na mentálne, emočné a sexuálne aspekty osoby trpiacej anorexiou. Stankiewicz prichádza v súvislosti so schopnosťou anorektickej osoby vykonať súhlas k nasledujúcim záverom:
Nervová anorexia spôsobuje aj určité sexuálne poruchy.
Táto patológia má rozhodne vplyv na myslenie postihnutej osoby a jej motiváciu (vôľu). Z toho dôvodu môže postihnutej osobe ľahko zabrániť v objektívnom posúdení
prostredníctvom praktického úsudku manželských práv
a povinnosti, ktoré si majú byť navzájom dané a prijaté

16. Coram Stankiewicz, in: Ephemerides iuris canonici, s. 257
a nasl.
17. Coram Stankiewicz, in: Ephemerides iuris canonici, s. 257
a nasl.
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bez toho, aby boli ovplyvnené patologickou motiváciou.18
Takýto záver plne zodpovedá psychiatrickým zisteniam,
ktoré potvrdzujú, že osoba trpiaca nervovou anorexiou si
dokonca ani neuvedomuje skutočnú povahu jej sexuálnych
ťažkostí v zmysle povinnosti a premyslenej voľby.19
Vplyv klinických charakteristík ochorenia je umocňovaný prítomnosťou fóbických a obsedantných syndrómov.
Na základe názoru priekopníka francúzskej psychiatrie
Pierra Janeta vo veci účinkov obsedantnej neurózy prichádza Stankiewicz k záveru, že pri ochoreniach takéhoto typu je vôľa človeka vážne narušená, čoho dôsledkom je, že sa táto osoba stáva závažne neschopnou prijímať slobodné rozhodnutia. Na potvrdenie svojich úvah cituje z Ch. Lefebvra:
„Toto ochorenie má závažný dosah na vôľu z čoho vyplýva, že sloboda sa vytráca z činov vykonaných pod
vplyvom obsesie, pričom pokles slobody je priamo úmerný závažnosti psychickej poruchy.“20
Stankiewicz preto argumentuje, že obsedantné myšlienky môžu mať závažný vplyv na slobodné a vedomé vyjadrenie vôle a v niektorých prípadoch môže obsedantná neuróza tiež spôsobiť neschopnosť vziať na seba podstatné
povinnosti manželstva.21
Pri posudzovaní schopnosti vyvolať úkon súhlasu
a vziať na seba manželské povinnosti je nutné venovať názorom znalcov maximálnu pozornosť. Znalci musia určiť
a vysvetliť, v súlade so zisteniami ich vedného odboru,
skutočnú povahu ochorenia a jeho dopady na schopnosť
subjektu vykonávať zásadné ľudské úkony.22
Podľa jedného zo znalcov, ktorý bol oslovený v tomto
prípade, odporkyňa prejavovala už od puberty pokračujúce a relapsujúce psychotické, prinajmenšom však psychoneurotické záchvaty, ktoré vyústili do viacnásobných hospitalizácií. Presnejšie povedané, oslovený znalec sa vyjadril v zmysle, že žalovaná mala poruchu osobnosti konkrétne poruchu fóbicko-obsedantného typu.23 Odporkyňa potvrdila povahu ochorenia a uviedla, že rozumie jeho podstate pričom dodala, že ochorenie má v jej prípade dedičný
a osobnostný charakter vyplývajúci z traumatických zážitkov v detstve.
Prvostupňový súd sa rozhodol zamietnuť vyhlásiť nulitu najmä na základe argumentu, že manželstvu predchádzalo prinajmenšom desaťročné obdobie, počas ktorého sa
18. Coram Stankiewicz, in: Ephemerides iuris canonici, s. 257
a nasl.
19. Coram Stankiewicz, in: Ephemerides iuris canonici, s. 264.
20. Coram Stankiewicz, in: Ephemerides iuris canonici, s. 257.
21. Coram Stankiewicz, in: Ephemerides iuris canonici, s. 257.
22. Coram Stankiewicz, in: Ephemerides iuris canonici, s. 265.
23. Porov. Coram Stankiewicz, bod 18.
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u odporkyne neprejavili žiadne symptómy psychotického
či neurotického charakteru. V prípade odporkyne sa však
údajne odjakživa vyskytovali náznaky obsedantno-kompulzívnej poruchy a vývoj ochorenia mal zrejme korene
už v puberte, počas ktorej sa mentálna anorexia postupne vyvinula do hypofóbie, ktorá zanechala vážne následky
na jej záujmoch, aktivitách, či spoločenských a rodinných
vzťahoch.24 Na základe toho sa znalci jednoznačne zhodli,
že kombinácia fóbických a obsedantných syndrómov znemožnila odporkyni dať platný manželský sľub tým, že obmedzila jej vôľu a schopnosť kritického úsudku. Prítomnosť ochorenia bola zreteľná aj v čase, keď odporkyňa vykonávala úkon manželského súhlasu. Na základe uvedeného sa skonštatovalo, že: „[...] odporkyňa nebola v stave
konať dostatočne uvážene, slobodne vyjadriť vôľu, adekvátne zhodnotiť dôležitosť rozhodnutia, ktoré sa chystala urobiť a nebola teda schopná vziať na seba povinnosti
z toho vyplývajúce.“25
V súlade s takto jasne formulovaným klinickým záverom znalcov, Rímska Rota konštatovala prítomnosť patologických činiteľov počas uzatvárania manželstva ako
fakt, ktorý bol dostatočne závažný na to, aby ovplyvnil
platnosť manželského súhlasu odporkyne. „Z toho dôvodu žena nebola schopná vykonať úkon manželského súhlasu vzhľadom na závažný defekt rozlišovacieho úsudku ohľadom podstatných manželských práv a povinností,
ktoré mali byť vzájomne dané a prijaté.“26
Zdá sa, že hore uvedené tvrdenie sa vzťahuje len na titul
nedostatku rozlišovacieho úsudku. Ak sa potvrdí v danom
prípade s morálnou istotou tento jeden dôvod, je aj napriek
tomu nevyhnutné naďalej vyšetrovať nulitu manželstva aj
na základe neschopnosti vziať na seba podstatné povinnosti manželstva? Javí sa, že Stankiewicz vo svetle toho,
čo bolo povedané v právnom popise prípadu naznačuje, že
hľadanie odpovede na túto, hoci veľmi správnu otázku, by
bolo zbytočné. Aj napriek tomu, minimálne v rámci právneho hodnotenia prípadu, spomínaná neschopnosť nebola
podložená dostatočnými argumentmi, keďže:
„Všetci lekári, ktorí boli zapojení do liečby odporkyne
vylúčili takúto neschopnosť. Nepodarilo sa ju dokázať ani
navrhovateľovi počas právneho skúmania odborných nálezov. Nakoniec, nie je úplne jasné, ktoré podstatné povinnosti nebola odporkyňa v čase uzatvárania manželstva
na seba vziať. Neschopnosť odporkyne, ktorú prezentoval
advokát navrhovateľa, sa však týkala neschopnosti vziať
na seba vykonávanie sexuálneho úkonu vzhľadom na obsedantné myšlienky súvisiace s čistotou, ktoré sa stali oveľa naliehavejšie v posvadobnom období, takže nemohli

24. Porov. Coram Stankiewicz, bod 20.
25. Coram Stankiewicz, bod 20.
26. Porov. Coram Stankiewicz, bod 22.
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mať vážny vplyv na schopnosť vziať na seba túto povinnosť v čase uzatvárania manželstva.“27
V podstate veci súd rozhodol, že nervová anorexia a fóbicko-obsedantné syndrómy sú dosť závažné na to, aby
v čase výmeny manželského súhlasu spôsobili závažné
obmedzenie uvažovania a vôle odporkyne, čím sa jej súhlas stáva nulitným. Rozhodnutie súdu vo veci neschopnosti vziať na seba podstatné povinnosti manželstva však
bolo negatívne, a to z dvoch zásadných dôvodov:
1. Nebolo jasné, ktoré zásadné povinnosti manželstva
nebola odporkyňa schopná na seba vziať. Neschopnosť sexuálneho úkonu údajne spôsobená fóbickou obsedantnosťou ohľadom čistoty sa objavila až po uzatvorení manželstva, pričom jej prítomnosť v čase uzatvárania manželstva
nebola dokázaná. Z uvedeného vyplýva, že súd sa sústredil len na jednu zložku (sexuálny úkon) a nie na ostatné
podstatné povinnosti manželstva, ktoré si žiadajú zapojenie všetkých aspektov ľudskej osobnosti.
2. Súd nepovažoval predložené dôkazy za dostatočné na
podporu tvrdenia o údajnej neschopnosti. Ako však uvidíme v nasledujúcich dvoch kapitolách, rovnaké svedectvá a odborné posudky o psychologickom stave odporkyne viedli novo vymenovaného odvolacieho sudcu k úvahám o nulite manželstva práve na základe neschopnosti vziať na seba podstatné povinnosti manželstva. Interpretáciu rozhodnutia coram Stankiewicz a ďalšie pokračovanie prípadu popisujeme v nasledujúcich dvoch rozsudkoch.
1.2 Rozhodnutie coram Funghini, 18 júl 199028
Dňa 14. marca 1983 podal patrón odporkyne ustanovený ad cautelam odvolanie (apeláciu) proti rozsudku coram
Stankiewicz spolu so žiadosťou o nulitu rozsudku. Spor
bol zverený Apoštolskej signatúre, ktorá má právo rozhodovať o odvolaniach proti rozsudkom Roty vo veci nulity
manželstva. Vo svojom rozsudku zo 17. januára 198729 sa
plénum uznieslo, že rozsudok Roty je neplatný z dôvodu
porušenia práva odporkyne na obhajobu. Patrón odporkyne tvrdil, že rozhodnutie Roty je neplatné z dvoch dôvodov, menovite z dôvodu nedostatočného mandátu samotného patróna odporkyne a porušenia práva odporkyne na
obhajobu. V zdôvodnení k prvému bodu uvádza, že ustanovenie patróna nebolo právoplatné, keďže odporkyňa dokázala, že je schopná sa osobne postaviť pred súd. Z toho
dôvodu bol mandát patróna neplatný, čím došlo aj k neplatnému rozsudku, lebo patrón nemal právo stáť pred súdom namiesto odporkyne. Signatúra uznala, že v prípade,
27. Coram Stankiewicz, bod 22.
28. Coram Funghini, Mutinen. 18. 7. 1990, In: SRR Dec., 82 (1990),
s. 636-657.
29. Porov. Monitor ecclesiasticus (=ME), 11 (1988), s. 267-282.
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ak na by súde bola jedna osoba bez právoplatného mandátu namiesto druhej, rozsudok by bol neplatný. V tomto
prípade však Signatúra nepovažovala ustanovenie patróna za neplatné, keďže na ustanovenie patróna ad cautelam
existovali dostatočné dôvody. Druhý argument proti platnosti rozsudku však Signatúra uznala za relevantný. Podľa
tohto dôvodu nebol patrón informovaný o predmete sporu
vyjadrenom 17. decembra 1981 v Stankiewiczowom turne.
Závery prípadu neboli patrónovi oznámené, čím mu bolo
odopreté právo na možnosť poskytnúť argumenty na obhajobu a uplatniť právo argumentovať v prospech odporkyne a obhajovať ju. Signatúra uviedla nasledujúce práva
ako základné prvky schopnosti na obhajobu a spornosť:
a) schopnosť predstaviť súdu dôkazy,
b) schopnosť oboznámiť sa s dôkazmi predloženými
druhou stranou,
c) schopnosť predkladať vlastné závery, argumenty
a obhajoby,
d) schopnosť reagovať, minimálne jedenkrát, na závery,
argumenty a obhajobu druhej strany.30
V zmysle stanovených princípov Signatúra dospela
k záveru, že hoci porušenie jednotlivých procedurálnych
krokov nespôsobuje neplatnosť rozsudku, zanedbanie alebo vynechanie všetkých krokov znamená závažné popretie práva na spornosť (contradictorium), ktoré je podstatou
procesu.31 Preto takéto porušenie vedie k nulite samotného procesu. V tomto konkrétnom prípade, preto hore uvedené vynechanie procedurálnych krokov na Rotálnom tribunáli uprelo odporkyni právo na obhajobu, čo spôsobilo
zrušenie predmetného rozsudku.32
Po deklarovaní nulity rotálneho rozsudku turnus coram
Funghini riešil prípad opätovne v druhom stupni a 18. júla
1990 vydal kladné rozhodnutie (v prospech neplatnosti
manželstva). Dôvody na nulitu určené prvostupňovým tribunálom boli uznané týmto turnom, konkrétne nedostatok rozoznávacieho úsudku a/alebo neschopnosť vziať na
seba podstatné povinnosti manželstva, oba zo strany odporkyne. Rotálny rozsudok sa uzatvára nasledujúcim tvrdením: Rozsudok je kladný, to znamená, že v tomto prípade existuje dostatočné množstvo dôkazov nulity manželstva vzhľadom na neschopnosť ženy vziať na seba podstatné povinnosti manželstva. Žene sa tiež zakazuje uzatvárať
nové manželstvo bez predchádzajúceho súhlasu Apoštol30. Porov. RRDec. 82 (1990) s. 340.
31. Porov. RRDec. 82 (1990), s. 340.
32. Je stránka, ktorá bola vyhlásená za „contumax“ alebo „neprítomnú“ alebo sa odmietla postaviť pred súd oprávnená praktizovať dané
schopnosti? Rozhodnutia Signatúry na vec v tomto prípade sa môžu stať
autoritatívnym zdrojom pri riešení zložitých problémov na lokálnych
manželských tribunáloch, ktoré riešia prípady obsahujúce podobné tvrdenia. Porovnaj Monitor ecclesiasticus 11 (1988) s. 277-278.
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ského tribunálu.33 Z úryvku rozsudku je zrejmé, že Rotálny tribunál rozhodol o nulite manželstva len na základe
jedného dôvodu, pričom dôvod ohľadom nedostatku rozoznávacieho úsudku sa v ňom neuvádza. V právnom zdôvodnení rozsudku Funghini explicitne a rozsiahlo interpretuje oba dôvody, ale na základe argumentov, ktoré sú
implicitne obsiahnuté v jeho vysvetlení príslušných právnych princípov, sa súd sústredil len na neschopnosť vziať
na seba podstatné povinnosti manželstva. Teraz uvedieme
vysvetlenie príslušných právnych princípov a ich uplatnenie v tomto prípade, čo by malo uľahčiť chápanie riešenia prípadu:
1. Podľa Funghiniho je pojem rozoznávací úsudok identický s odhadovacou či rozhodovacou schopnosťou primeranou k manželským záväzkom, teda:
„Okrem minimálneho poznania, o ktorom sa hovorí
v kánone 1082 (CIC/17), a ktoré sa predpokladá po období puberty, napríklad, že manželstvo je stále spolužitie muža a ženy, zamerané na plodenie detí sexuálnym
spoločným úkonom (kánon 1096 CIC/83), je nevyhnutné,
aby obe manželské stránky jasne chápali, že pri uzatváraní manželstva vzájomne dávajú a prijímajú trvalé a exkluzívne právo na telo za účelom splnenia cieľov manželstva a tento záväzok si musia vybrať nielen vedome, ale aj
z vlastnej vôle.“34
Rozdiel medzi kognitívnymi a odhadovacími aspektmi
rozoznávacieho úsudku je z predchádzajúceho tvrdenia
implicitne zrejmý. Z kognitívneho hľadiska, rozoznávací
úsudok v podstate predpokladá pochopenie toho, čo manželstvo je v súlade s kánonom 1096 CIC/83. Z odhadovacieho uhla pohľadu zahŕňa rozhodovacie poňatie a pochopenie manželstva manželskými stránkami, to znamená trvalé a exkluzívne oddanie sa za účelom splnenia cieľov
manželstva, ktorými sú dobro manželov a dobro potomkov. Rozhodovacie poznanie je absolútne kľúčové pre vyvolanie platného manželského súhlasu. Z psychologického uhla pohľadu je úkon súhlasu harmonickou spoluprácou rozumu a viery.35
2. Funghini tvrdí, že úkon manželského súhlasu pozostáva z viac než len odhadnutia povahy podstatných práv
a povinností manželstva súvisiacich s jeho vlastnosťami a cieľmi. Okrem odhadovacej a rozhodovacej schopnosti musí osoba, ktorá sa rozhodla vstúpiť do manželského zväzku, mať schopnosť vedome a slobodne naplniť
podstatné povinnosti manželstva, ktoré na seba vzala pri
manželskom súhlase. Preto, podľa Funghiniho:
33. Coram Funghini, 18. júl 1990, In: RRDec., s. 657. Funghiniho
turnus, hoci prípad riešil v druhej inštancii, vyniesol prvý rozsudok nulity. Preto prípad postúpil na ďalší rotálny turnus a v roku 1993 bol vyriešený v prospech nulity Ragniho turnom.
34. Porov. Coram Funghini, s. 639.
35. Porov. Coram Funghini, s. 639.
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„Odhadovacia a rozhodovacia schopnosť, ktorú úkon
považuje za absolútne nevyhnutnú, nestačí na to, aby bola
osoba právne spôsobilá (kánon 1081, 1) vyvolať súhlas,
lebo nejde len o to pochopiť a chcieť objekt súhlasu v jeho
materiálne podobe, ale osoba musí mať schopnosť oddať
sa formálne rovnakému objektu tak, aby povinnosti z toho
vyplývajúce mohli byť na seba vzaté a po vzatí i naplnené, teda sila vôle predchádza úlohe naplnenia práv a povinností, ktoré majú byť vzájomne vymenené.“36
Uvedené tvrdenie vedie k záveru, že osoba môže mať
v úmysle slobodne dať a prijímať to, čo sa má dať a prijať,
avšak v dôsledku závažnej psychickej poruchy, môže byť
neschopná splniť povinnosti vyplývajúce zo zmluvy rovnako záväznej pre obe stránky. Takáto osoba by tak porušila podstatnú časť zmluvy.
3. Čo vlastne sú podstatné práva a povinnosti uvedené
v kánone 1095, bod 2 – 3? Funghini hovorí, že:
„Vymedziť a definovať podstatné povinnosti manželstva je veľmi náročné. Bezpochyby zahŕňajú tie povinnosti, ktoré vychádzajú z konštitutívnych prvkov manželského zväzku ako takého a jeho prirodzeného usporiadania, z čoho vyplýva, že osoba sa považuje za neschopnú
vziať na seba podstatné povinnosti manželstva, ak trpí závažnou psychickou poruchou a nie je schopná sa zaviazať k založeniu celoživotného zväzku, ktoré už z vlastnej
prirodzenej podstaty vedie k dobru manželov a plodeniu
a výchove detí.“37
4. Funghini dáva neschopnosť súhlasu do súvisu s viacerými psychologickými faktormi. Hovorí teda, že psychické príčiny brániace či vážne obmedzujúce schopnosť
súhlasu osoby zahrňujú vážne psychické poruchy vrátane trvalých (habituálnych) anomálií, akými sú chronické psychózy, neurózy, poruchy osobnosti, psychosexuálne poruchy, ale vzťahujú sa aj na prechodné stavy. Funghini cituje Eugena Bleulera, uznávaného švajčiarskeho
psychiatra, na základe ktorého uvádza nasledujúce vplyvy
anorexie na postihnutú osobu:
„Mladé dievča, ktoré trpí anorexiou nie je psychologicky pripravené vziať na seba úlohu dospelej ženy. Ľaká ju
pohľad ... na vlastné telo, ktoré sa mení na ženu a s hrôzou odmieta telesné pôžitky, na ktoré je už zrelá. Cíti sa
ako dieťa a tak sa aj usiluje správať tým, že u nej pretrváva amenorea, odmieta jesť mäso či iné potraviny a odmieta sa osamostatniť.“38
„Desí sa materinských povinností a myslí si, že nie je
pripravená na úlohu matky, pričom sa cíti bezmocne a neschopne, je v stave ´mutilácie´, v ktorom sa ocitá, lebo má
36. Coram Funghini, s. 639.
37. Coram Funghini, s. 639.
38. Porov. Coram Funghini, s. 641.
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pocit, že je mrzačená, nezrelá, neschopná sa oddať a dávať iným teplo a dôveru, ktoré sú súčasťou bezpečného
a bohatého duchovného života. Nadovšetko si však myslí,
že nedokáže byť láskavou a milujúcou matkou.“39
Bleulerov klinický popis môžeme rozhodne považovať
za právne relevantný. Vyplýva z neho, že mladé dievča trpiace anorexiou je nielenže neschopné vychutnať si zdravý sexuálny život, ale že sa tiež prezentuje ako osoba, ktorá nedokáže plniť rodičovské a manželské povinnosti. Znamená to, že psychická porucha jej znemožňuje vziať na
seba najzákladnejšie povinnosti manželstva. Tento záver,
zdá sa, odráža skutočnú povahu choroby a jej vplyv na rôzne aspekty osobnosti, čo by sa mohlo týkať aj rozhodovacej schopnosti anorektičky. Funghini tvrdí, že anorexia postihuje myšlienkové pochody postihnutej osoby. Na základe klinických pozorovaní popredných talianskych autorov
Funghini prichádza k záveru, že mentálna anorexia alebo
nervová anorexia sa môže vyvíjať spolu s fóbicko-obsedantnou neurózou, dôsledkom čoho dochádza k narušeniu
normálnych myšlienkových pochodov pod vplyvom obsedantno-kompulzívnych či nutkavých a utkvelých predstáv.
Obsedantno-kompulzívna podstata takýchto myšlienok
polarizuje úplne celú pozornosť pacienta a niekedy tiež riadi správanie proti vôli postihnutej osoby.40 Dôraz sa kladie na nutkavú povahu obsedantno-kompulzívnych myšlienok, ktoré ovládajú úsudok a vôľu osoby pri rozhodovaní sa o manželstve. Výsledkom je, že:
„Osoba trpiaca touto chorobou je kompulzívnym neurotikom, a dokonca aj v prípade, že jej/jeho schopnosť porozumieť ostane nedotknutou a bude mať dostatočné poznanie a chápanie spomínané v kánone 1082 (CIS/17), nebude mať vnútornú slobodu rozhodovania. Je to tak preto,
lebo takúto osobu poháňa podnet, ktorému on či ona nedokáže účinne vzdorovať, a preto aj napriek tomu, že daná
osoba sa môže javiť najmä vo vnímaní bežných ľudí a dokonca aj vo vnímaní ľudí, ktorí ju veľmi milujú normálne
[...] nie je schopná vyvolať platný manželský súhlas, založiť celoživotné spoločenstvo či vziať na seba a naplniť
podstatné povinnosti manželstva.
Dôvodom na takého konštatovanie je fakt, že chorá osoba nie je spôsobilá riešiť vážne a dôležité životné otázky,
a to buď z dôvodu ovplyvniteľnosti alebo kvôli nutkaniu,
ktorému on či ona nie je schopná vzdorovať, alebo z dôvodu nestálosti.“41
Oba aspekty, či už subjektívny úkon súhlasu, alebo objektívny úkon súhlasu sú vyjadrené v uvádzanom tvrdení,
hoci nie úplne jasne. Oba sú tu obsiahnuté v kontexte samotného úkonu súhlasu. Intelektové či vôľové schopnosti sú pri tejto poruche narušené až natoľko, že postihnutá
39. Porov. Coram Funghini, s. 641.
40. Porov. Coram Funghini, s. 641.
41. Porov. Coram Funghini, s. 642.
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osoba nie je schopná prijať rozhodnutie obsahujúce dôležité zodpovednosti. Či je alebo nie je osoba schopná naplniť
povinnosti v manželskom spolužití, nie je, zdá sa, v centre
pozornosti. Ak osoba nedokáže dostatočne zvážiť a slobodne si zvoliť dané povinnosti, on/ona ich nemôže vziať
na seba v samotnom úkone.
5. Funghini sa zaoberá aj ďalšími dvoma aspektmi choroby, ktoré nás budú zaujímať. Po prvé hovorí, že zdrojom choroby „sú vždy protichodné pocity, ktoré majú korene vo vážnom narušení citových vzťahov, najmä v protikladných pocitoch voči matke, strachu identifikovať sa
s vlastným obrazom: protichodné pocity ohľadom vlastnej ženskosti spolu so strachom z otehotnenia a tiež strach
vziať na seba zodpovednosti a úlohy dospelého človeka.“42
Uvádzané tvrdenie považujeme za veľmi dôležité, lebo ak
sa choroba s určitosťou diagnostikuje u osoby po uzatvorení manželstva, tak sa dá pomerne opodstatnene predpokladať, že ochorenie bolo prítomné už v čase výmeny
manželského súhlasu. V takomto prípade je potrebné dokázať závažnosť ochorenia v danej chvíli. Po druhé, Funghini na základe klinických údajov hovorí, že „závažné
mentálne poruchy sa dajú dočasne zmierniť, ak sa použije vhodná liečba a v tej chvíli môže postihnutá osoba
byť v lepšom zdravotnom stave, ale ochorenie ako také je
v podstate nevyliečiteľné: „Liečba mentálnej anorexie je
nesmierne náročná, keďže pacient často odmieta akúkoľvek psychofarmakologickú terapiu.´“43 V pertraktovanom
prípade, napríklad lekár, ktorý sa staral o pacientku vo výpovedi uviedol: „Prognóza vývoja choroby zostáva vždy
otázna. Vo svojej praxi som sa ešte nestretol s pacientom
trpiacim obsednatným syndrómom, ktorý by sa skutočne
vyliečil.“44 Táto poznámka je veľmi dôležitá, keďže v tomto prípade odporkyňa neprejavovala žiadne pozorovateľné známky fóbického ochorenia niekoľko rokov pred vstupom do manželstva.
Dôkazy predstavené v tomto prípade poskytujú závažné
informácie o psychickom stave odporkyne. Zdá sa, že psychické problémy boli prítomné u žalovanej už dlho pred
dosiahnutím puberty. Bola viacnásobne hospitalizovaná
pre liečbu anorexie. Kvôli depresiám absolvovala päťkrát
liečbu elektrošokmi a niekoľkokrát jej bol podaný inzulín.
Tiež sa podrobila operácii hypofýzy. Od štrnástich rokov
trpela amenoreou. Krátko po vstupe do manželstva bola
viackrát prijatá do nemocnice a diagnózy nervová anorexia a „obsedantná psychóza“ sa nemenili. Kompulzívne
umývanie rúk, posadnutie čistotou a strach zo špiny boli
na dennom poriadku. Strach zo špiny a nečistôt prerástol
až do takého stavu, že nechcela vychádzať z domu, úplne zanedbávala osobnú hygienu a začala sa zhovárať sama
so sebou. Ruky jej zbeleli z neustáleho umývania, dokonca aj pracími prostriedkami. Lekárske záznamy uvádzajú,
42. Porov. Coram Funghini, s. 640-641.
43. Porov. Coram Funghini, s. 642.
44. Porov. Coram Funghini, s. 642.
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že v roku 1964 jej strach liečili sedatívami. Dva alebo tri
mesiace po medových týždňoch začala odmietať pohlavný styk, lebo cítila „že tá vec ju zašpiní.“ V roku 1968 jej
oznámili, že ide o „nezvratný“ stav z dôvodov zakorenených v detstve a že jej amenorea je „spôsobená psychickými zmenami.“45Dôkazy tiež potvrdili, že aj blízki príbuzní žalovanej trpeli psychickými chorobami. Jej otec
mal prejavy neurotickej povahy, starší brat trpel podobnými ťažkosťami, pričom jej mladšieho brata hospitalizovali na dlhšie obdobie so schizofréniou.46 V prípade žalovanej sa takmer desať rokov pred uzavretím manželstva neobjavili žiadne príznaky choroby, a preto niektorí svedkovia a lekári, ktorí mali pacientku na starosti dospeli k záveru, že bola schopná vyvolať platný súhlas v čase uzatvárania manželstva. Súdny znalec, ktorí sa osobne zhováral s pacientkou a vyšetril ju skonštatoval, že ochorenie má trvalý charakter. Podľa jeho zistení trpela odporkyňa „zrelostnou“ poruchou osobnosti, ktorá sa „zvyčajne
prejavuje detinským, ak nie úplne infantilným správaním,
ide o osobnosť s konštantne depresívnou náladou.“ Táto
porucha, dodal, má trvalý charakter bez možnosti lucidných intervalov.47 Inými slovami, obsedantno-kompulzívne stavy a hypofóbia boli u odporkyne prítomné aj v čase
výmeny manželského sľubu, hoci sa výraznejšie prejavili až po uzatvorení manželstva. Fóbie a obsesie boli súčasťou jej všeobecnej psychologickej konštitúcie a ovplyvnili
jej rozhodovacie schopnosti a vôľu, čím obmedzili ich prirodzené fungovanie, ktoré je nevyhnutné pre vykonanie
skutočného ľudského úkonu. Znalec preto prichádza k nasledujúcemu záveru:
„Po oboznámení sa so stavom pacientky a posudkami
zastávam názor, že pacientka trpí fóbickými obsedantnokompulzívnymi poruchami osobnosti so závažnými prejavmi fóbií a obsesií, ktoré síce mohli byť v jednotlivých
obdobiach relatívne miernejšie, ale nikdy nezmizli úplne.
Takého stavy ovplyvňujú a obmedzujú vôľu a rozhodovacie schopnosti, a preto musím skonštatovať, že v čase uzatvárania manželstva nebola schopná na seba vziať úlohy
a zodpovednosti, ktoré si takýto zväzok vyžaduje.“48
Ako vidíme, tento posudok sa sústreďuje na samotný
úkon súhlasu. Ochorenie bolo natoľko závažne a pretrvávajúce, že ovplyvnilo jej rozhodovacie schopnosti a silu
vôle, dôsledkom čoho si nebola schopná vybrať, teda,
vziať na seba úplné manželské povinnosti. Jej schopnosť
naplniť podstatné povinnosti manželstva sa však v posudku nespomína aj napriek tomu, že rotálny súd v právnom
zdôvodnení rozsudku pripúšťa aj takúto možnosť. Na základe dôkazov prezentovaných v tomto prípade sa rotálny súd zhodol so závermi odborníkov a vyslovil pozitív-
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ny rozsudok v bode „neschopnosť vziať na seba manželské povinnosti.“
Tento prípad bol prezentovaný a skúmaný na základe
dvoch dôvodov nulity manželstva, menovite vážny nedostatok rozoznávacieho úsudku a neschopnosť vziať na
seba podstatné povinnosti manželstva, oba na strane odporkyne. Rozhodnutie prvostupňového súdu bolo negatívne v oboch bodoch žaloby. Druhostupňový súd vyslovil negatívny rozsudok v prvom bode obžaloby a negatívny v bode druhom, ale Signatúra zrušila tento rozsudok a vyhlásila ho za neplatný. Aj napriek tomu, že Funghiniho turnus určil rovnaké dôvody, zdá sa, že jeho rozhodnutie sa zameralo len na jeden bod, konkrétne „neschopnosť žalovanej vziať na seba podstatné povinnosti
manželstva“, pričom uvádzané povinnosti nešpecifikuje.
Z právneho uhla pohľadu by sa dalo diskutovať o nedostatočnom špecifikovaní povinností, ktoré odporkyňa nebola schopná vziať na seba a o tom, že v rozhodnutí sa nenachádza zmienka o prvom titule sporu, v každom prípade
nám to však poukazuje na fakt, že takýto prístup odráža
prirodzenú a kánonickú jednotu pri riešení tak jurisdikčne a psychologicky zložitého prípadu. Od prvého podania
tohto prípadu na súd ubehlo dvanásť rokov a azda preto sa
nasledujúci turnus sústredil výlučne na titul, ktorý bol objektom predchádzajúceho rozsudku.
1.3. Rozhodnutie coram Ragni, 23 marec 199349
Rozsudok v tomto prípade bol nakoniec potvrdený aj
druhýkrát turnom coram Ragni 23. marca 1993. Ako sme
už skôr spomenuli, Ragni sa vo svojom rozsudku sústredil výlučne na kánon 1095 bod 3, teda na neschopnosť obžalovanej vziať na seba podstatné povinnosti manželstva.
Podľa Ragniho, neschopnosť uvedená v kánone 1095, bod
3 sa jasne vymedzuje od ostatných dvoch neschopností definovaných v rovnakom kánone. Tvrdí, že „zákonodarca
jasne a zrozumiteľne definoval každú neschopnosť. Preto
nie je možné si pomýliť tretiu neschopnosť (kánon 1095,
bod, 3) s ostatnými, ktoré hovoria o absencii dostatočného
užívania rozumu a ťažkom defekte rozlišovacieho úsudku.50
V prípravnej časti interpretácie hore uvedenej normy sa
Ragni odvoláva na dva nedávne príhovory Jána Pavla II
Rímskej Rote, v ktorých varuje cirkevných sudcov, aby
49. Tento rozsudok ešte zatiaľ nebol publikovaný. Ďakujeme M. F.
Pompeddovi, dekanovi Roty za to, že nám ho poskytol na účely tejto
štúdie. Medzitým bol rozsudok coram Ragni: Placentina-Bobien, 23.
marec 1993 bola publikovaný v RRDec. z roku 1993, s. 170-191. Ide
vlastne o kauzu, ktorú riešil už Antoni Stankiewicz, neskôr Apoštolská signatúra, potom Rafaelle Funghini v roku 1990 a napokon Ragni
v roku 1993. V prospech nulity manželstva sú rozsudky Funghiniho z roku 1990 a Ragniho z roku 1993. Kauzu riešili 15 rokov (1978 –
1993), čo je iste veľmi dlho.
50. Coram R agni, bod 9.
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sa vystríhali extrémom pri interpretácii zákonov. V príhovore z roku 1987 pápež povedal: „Pre kánonistu musí
byť jasný princíp, že len neschopnosť, a nie ťažkosť, v dávaní súhlasu a v realizovaní pravého spoločenstva života
a lásky, zneplatňuje manželstvo.“51 V úsilí predísť prijatiu
„nevhodných foriem protiprávneho zmýšľania“, pápež vo
svojom príhovore Rímskej Rote z roku 1993 opäť pripomína sudcom niekoľko základných princípov, ktoré musia dôrazne zvážiť pri chápaní a interpretovaní cirkevnej
legislatívy. Hovorí, že každá interpretácia práva v nesúlade so správnymi hermeneutickými princípmi môže viesť
k rozkladu práva samotného, a tak vystaviť nebezpečenstvu život cirkvi, dobro duší a nedotknuteľnosť sviatostí
ustanovených Kristom. Cirkevné zákony sa majú interpretovať predovšetkým „v súlade s pravým významom slov
vzhľadom na ich text a kontext“ (kán. 17). Preto pripisovať slovám, ktoré použil zákonodarca, nepravý význam,
teda význam odvodený z disciplín, ktoré sa líšia od kanonických, je úplne nesprávny a dokonca jednoznačne nelegitímny postup a závažná nedbanlivosť (gravemente colposo).
Týka sa to predovšetkým manželských sporov, pri sa
ktorých autentická interpretácia zákona musí vyhnúť
„nadmernému spochybňovaniu“ pod zámienkou „humanizácie.“ Preto skreslená a svojvoľná interpretácia kánonického práva v mene dvojznačných a nejasných humanitárnych princípov, znamená zničenie dôstojnosti ľudských bytostí dokonca aj pred zákonom.52
Ragniho vysvetlenie neschopnosti vziať na seba manželské záväzky sa sústreďuje na fungovanie vôle, pričom
svoje tvrdenia podopiera pojmami odvodenými z psychopatológie a súdnej psychiatrie, ktoré sa vzťahujú na vôľu
pri páchaní trestných činov. Svoje argumenty predstavuje na základe talianskej učebnice z predmetnej vednej oblasti. Tvrdí, že medzi takzvané „podnety, ktoré ovplyvňujú osobu“ sa zaraďujú okrem „neschopnosti zamýšľať
a chcieť“ tiež aj „potlačenie vedomia a vôle“53. Ďalej pokračuje konštatovaním, že neschopnosť chcieť sa vyskytuje v prípade, keď sú vôľové funkcie postihnuté zvnútra, čo v konkrétnej situácii môže spôsobiť neschopnosť
vyvolať úkon vôle, a preto „môžu rôzne kauzálne faktory vyvolávať podobné účinky počnúc úrazmi (vážny otras
mozgu, poškodenie mozgu atď.) až po exogénne toxické
faktory (napríklad alkohol, lieky, narkotiká atď.) či faktory psychologickej podstaty (hypnotické stavy a sugestívne procesy).“54 Podľa zdrojov, ktoré Ragni uvádza sa
neschopnosť zamýšľať a chcieť odlišuje od „neschopnosti konať“, ktorá sa môže vyskytovať nezávisle od prvej
uvádzanej a môže sa objaviť dokonca aj v plnohodnotnom
51. Porov. vyššie, pozn. 3.
52. Porov. L´Osservatore romano, 30. január 1993, s. 5; anglický
preklad v Woestman, Papal Allocutions to the Roman Rota, s. 225-226.
53. Coram R agni z roku 1993, s. 600.
54. Porov. Coram R agni, s. 600.
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psychickom živote. Na základe zistení súdnej psychiatrie
neschopnosť konať nemusí ovplyvniť schopnosť zamýšľať a chcieť a môže obmedziť len uskutočňovanie vôle.55
V rámci predmetnej diskusie vystupujú na povrch aj nasledujúce termíny, teda takzvané „psychické zmeny“, ktoré nie sú až natoľko odlišné od „psychických chorôb“, pričom prvý výraz sa ďalej klasifikuje ako „psychická porucha“, ktorá môže vzniknúť napríklad v dôsledku „nie
používania“, ale „ zneužívania halucinogénnych látok.“56
Ragni považuje nasledujúce závery študovaných autorov
za aplikovateľné na tento prípad:
„Všeobecné zmeny sa môžu vyskytnúť bez toho, aby im
predchádzali iné podobné alebo odlišné zmeny, alebo sa
môžu objaviť ako obnovené prejavy predchádzajúcich patologických stavov (najmä v prípade trvalých stavov), alebo sa môžu prejaviť ako dôsledok viacerých faktorov (charakterologických porúch, porúch osobnosti, alkoholizmu
atď.) v spojení faktorov súvisiacich s práve skúmanou látkou.“57
Práve z toho dôvodu sa Ragni koncentruje pri skúmaní neschopnosti vziať na seba podstatné záväzky manželstva najmä na úlohu vôle a sleduje možnosti jej zmien ako
pod vplyvom interných tak aj externých faktorov. Jeho vysvetlenie vplyvov nervovej anorexie a sprievodnej obsedantno-kompulzívno-fóbickej poruchy, zdá sa, dobre zapadá do rámca stanoveného súdnou psychiatriou a psychopatológiou. Na základe klinického popisu stanoveného ochorenia prichádza Ragni s nasledujúcim právne relevantným záverom:
1.. Dopady mentálnej anorexie na psychický svet postihnutej osoby sú veľmi závažné a treba ich brať do úvahy,
keďže sú úzko prepojené s podstatnými právami a povinnosťami manželstva a rodiny.58
2. Podľa rotálnej judikatúry by mentálna anorexia mohla obmedziť schopnosť osoby dať platný manželský súhlas tým, že bráni „správnemu fungovaniu rozhodovacích
a vôľových schopností.“ Pri uvádzanej nefunkčnosti nemožno úkon vyvolaný osobou, ktorá chce uzatvoriť manželstvo považovať za ľudský úkon, pričom manželský súhlas je ľudským úkonom a pri nesprávnom fungovaní vôle
nie je osoba schopná ovládať ľudské úkony, čo spôsobuje
neschopnosť vyvolať takýto úkon.59
3. Takáto neschopnosť bráni osobe vziať na seba podstatné záväzky manželstva, keďže založenie celoživotné-
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ho spoločenstva už zo svojej podstaty vedie k po a) dobru
manželov a po b) plodeniu a výchove detí.60
4. Osoba postihnutá nervovou anorexiou alebo mentálnou anorexiou je neschopná dávať a prijímať objekt manželskej zmluvy, teda dávať a prijímať, menovite vziať na
seba povinnosť trvale a exkluzívne sa oddať manželovi/
manželke s cieľom založenia manželského zväzku, úplnej
vzájomnej jednoty pre dosiahnutie všeobecného, teda psycho-fyzického dobra oboch manželov, plodenie a výchovu deti.61
5. Ako ovplyvňuje nervová anorexia vôľové funkcie pri
dávaní manželského súhlasu? Ragni vysvetľuje, že pri takomto ochorení je akékoľvek manželské spoločenstvo,
teda trvalý vzájomný vzťah, vylúčené, lebo hlavným problémom takejto osoby je obsedantná posadnutosť tvarom
a hmotnosťou tela za účelom dosiahnutia fyzickej krásy
dospievajúcej ženy (počnúc pubertou) a jej udržania počas
nasledujúcich rokov.62
Na základe kanonických pozorovaní Ragni prichádza
k záveru, že osoba, ktorá má v úmysle uzatvoriť manželstvo, ale trpí mentálnou anorexiou, a dokonca, aj napriek
tomu, že môže neskôr tvrdiť, že dala platný manželský súhlas, nevykonala „ľudský úkon“ („actum humanum“), ale
len „úkon človeka“ („actus hominis“), a to preto, lebo trpela nedostatkom vnútornej slobody a vedomej mysle, dokonca aj v čase uzatvárania samotného manželského sľubu. Tento záver je jasný aj v prípade, že porucha je navonok nebadateľná, teda latentná, aj v prípade, že je aktívna,
teda navonok viditeľná.63
Ragni uvádza, že v osoba postihnutá nervovou anorexiou je v každom z uvádzaných prípadov neschopná uzavrieť platnú manželskú zmluvu, je však predovšetkým neschopná vziať na seba a naplniť podstatné manželské záväzky, pretože takáto osoba nemá schopnosť ponúknuť
seba z dvoch aspektov, a to psychického a fyzického, pričom oba sú nevyhnutnou podmienkou pre realizáciu podstatných manželských záväzkov.64
Ragni sa vo svojom rozsudku venuje skúmaniu dôkazov oveľa podrobnejšie ako jeho predchodcovia. Aj napriek tomu však potvrdzuje závery predchádzajúcich súdov. Podľa týchto záverov, sa u odporkyne vyskytovala
nervova anorexia spolu s amenoreou už dávno pred uzatvorením manželstva s navrhovateľom a aj po jeho uzatvorení. Ochorenie sa rozhodne vyskytovalo v kombinácii
s hlboko zakorenenými obsedantno-kompulzívnymi stavmi, ktoré podľa výpovedí odborníkov viedli k poruche di60.
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agnostikovanej ako obsedantná psychóza a hypofóbia (panický strach z čistoty a nakazenia). Zdá sa, že zmieňovaná porucha ovládla všetky aspekty osobnosti odporkyne a tiež jej správanie vrátane schopnosti intímneho medziľudského a sexuálneho vzťahu. Vďaka jej posadnutosti
špinou a nečistotou používala dvojica antikoncepciu, aby
tak zabránili tehotenstvu. Odborníci sa zhodli, že stav odporkyne je trvalý a nevyliečiteľný. Jeden zo zainteresovaných odborníkov sa vyjadril takto:
„V prípade odporkyne boli aj napriek obdobiam relatívneho pokoja stále prítomné prejavy choroby, ktoré nikdy
úplne nevymizli [...] Boli prítomné dokonca aj v čase, keď
si manželia vymieňali súhlas a v prítomnosti spomínaných prejavov nemohla vyvolať platný úkon súhlasu, pretože ochorenie jej bránilo na seba vziať práva a povinnosti manželstva. V nasledujúcom texte objasníme toto tvrdenie. [...] U ľudí, ktorí trpia fóbiami a obsesiami je v podstate jasné, že budú mať isté obmedzenia v myslení, konaní, vôli a v spontánnom prejave, pričom v prípade fóbií
ide len o čiastočné prejavy, no v prípade obsesií ide o trvalý a konečný stav.“65
Odborný záver bol potvrdený aj lekárskou správou,
ktorú vypracoval znalec navrhovateľa a ktorá obsahovala podrobnejšiu diagnostickú analýzu psychickej poruchy odporkyne. Posudok zahŕňal popis štruktúry nezrelej
osobnosti s prejavmi narcizmu a egocentrizmu, ktoré sú
typickým znakom detstva, a tiež spomínal citovú povrchnosť a chladnosť. Nervová anorexia bola trvalá, hoci pred
svadbou bola v latentnom štádiu.
Súd prijal tieto zistenia a podobne ako Stankiewiczow
turnus dospel k záveru, že odporkyňa „nie je schopná dostatočne zamýšľať, slobodne sa rozhodovať, adekvátne
zhodnotiť dôležitosť rozhodnutia, ktoré sa chystala vykonať a ani vziať na seba povinnosti z toho vyplývajúce.“66 Niektoré zo záverov lekárskych posudkov si osvojili aj sudcovia a skonštatovali, že „psychóza a psychopatické prejavy boli následkom mentálnej anorexie a amenorey,
ktoré sa objavili už na začiatku puberty odporkyne, takže psychické poruchy rodinných príslušníkov, dokonca aj
ak boli v tomto prípade prítomné, zdá sa neboli príčinou
jej stavu.“67 Z toho dôvodu turnus coram Ragni potvrdil
predchádzajúci pozitívny rozsudok v bode neschopnosť
žalovanej vziať na seba podstatné manželské záväzky.
V súlade s výrokom predchádzajúceho turnu, sa odporkyni zakázalo vstupovať do nového manželského zväzku bez
predchádzajúcej konzultácie s Apoštolským tribunálom.

65. Coram R agni, s. 604.
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Ragniho interpretácia právnych princípov v prípade
nervovej anorexie alebo nervovej bulímie by sa dala zhrnúť takto: Cieľom manželského súhlasu (zmluvy) je vytvorenie „trvalého a exkluzívneho zväzku“ (vzájomné oddávanie) medzi manželmi za účelom založenia vzájomného spoločenstva pre dosiahnutie celostného (psycho-fyzického) dobra oboch manželov a plodenie a výchovu detí.
Všetky podstatné práva a povinnosti manželstva uvádzané v kánone 1095, body 2-3 sa odvodzujú z tohto cieľa.
Podľa Ragniho sa tieto práva a povinnosti berú na seba
aktom vôle pri samotnom úkone manželského súhlasu.
Ak ide o obmedzenie vôle, a to pod vplyvom vnútorných
alebo vonkajších faktorov psychickej povahy, nie je možné vziať na seba tieto práva a povinnosti. Mentálna anorexia a obsedantno-kompulzívna porucha môžu buď úplne zničiť alebo výrazne zredukovať vôľové funkcie, ktoré sú nevyhnutné na prevzatie podstatných práv a povinností manželstva. Preto, ak sa zistí, že osoba trpí pokročilým štádiom tohto ochorenia, ktoré môže byť dokonca
prechodne v latentnej fáze, je takáto osoba považovaná za
osobu bez vnútornej slobody nevyhnutnej pre prijatie spomínaných práv a povinností. Ragni presne nešpecifikuje, ktoré podstatné záväzky manželstva nebola odporkyňa
v tomto prípade schopná na seba vziať. Zdá sa, že tento záver nechápe z hľadiska len jednej či dvoch povinností, ale
sústreďuje sa na samotné „založenie celoživotného spoločenstva, ktoré už zo svojej podstaty vedie po a) k dobru
manželov a po b) k plodeniu a výchove detí“, čo predstavuje skôr globálny než parciálny prístup k veci.
Záver
V doktríne a judikatúre je jasne stanovené, že z právneho hľadiska nie je podstatný názov psychického ochorenia,
ale jeho vplyvy na schopnosť človeka vyjadriť manželský
súhlas. Mentálna anorexia a mentálna bulímia nie sú len
diagnostické pojmy. V skutočnosti ide o závažné psychické ochorenia, ktoré ovplyvňujú, v závislosti od závažnosti choroby, rôzne aspekty ľudskej osobnosti. V mnohých
prípadoch ide len o vonkajšie prejavy hlbšej a závažnejšej psychopatológie. Najnovšie klinické zistenia naznačujú, že tieto ochorenia nepostihujú len príjem potravy. Ich
vplyv je zvyčajne širší.
V závislosti od stupňa ochorenia sa môžeme stretnúť
s emočnými, kognitívnymi a racionálnymi poruchami,
ktoré môžu zásadne narušiť rozhodovacie schopnosti postihnutej osoby. Spomínané ochorenia môžu tiež vyvolať
neschopnosť osoby plniť medziľudské, sexuálne a rodičovské povinnosti počas manželstva. Zákon určuje, že ak
ide o vážnu neschopnosť, osoba trpiaca takouto poruchou
môže byť považovaná za nespôsobilú žiť v celoživotnom
spoločenstve. Tento právny záver, ako sme naznačili v prvej časti štúdie, sa opiera o klinický výskum.
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Poukázali sme na fakt, že závažné psychické ochorenie
môže mať viaceré právne dôsledky. V Stankiewiczkowom
veľmi erudovanom rozsudku sa preukázalo, že nervová
anorexia vzhľadom na jej obsedantno-kompulzívny charakter môže zbaviť postihnutú osobu schopnosti urobiť
zrelé rozhodnutie. Človek, ktorého mučí vnútorný nepokoj, nemá dostatok psychickej slobody, aby si vedome vybral manželstvo alebo manžela/manželku. Ten istý rozsudok tiež pripúšťa, že nervová anorexia môže spôsobiť neschopnosť človeka založiť exkluzívne a trvalé celoživotné
spoločenstvo v láske za účelom dosiahnutia dobra manželov a detí. Súd, ktorý posudzoval prípad pred ním, nenašiel dostatok dôkazov na potvrdenie tohto predpokladu,
ale jeho možnosť v konkrétnom prípade ani nepoprel.
V dvoch rozsudkoch, ktoré nasledovali po Stankiewiczowom, sudcovia Funghini a Ragni uplatnili v podstate rovnaké právne princípy. Uznali, že nervová anorexia môže spôsobiť nedostatok rozlišovacieho úsudku a neschopnosť vziať na seba podstatné povinnosti manželstva,
v tomto konkrétnom prípade sa však sústredili najmä na
druhý dôvod nulity. Navyše neschopnosť vziať na seba
manželské záväzky interpretovali skôr v zmysle neschopnosti na strane vôle vziať na seba záväzky v samotnom
akte súhlasu a nie ako osobnú neschopnosť naplniť tieto záväzky v manželskom živote. V tomto zmysle, zdá sa,
včlenili tretí dôvod kánonu 1095, bod tri do druhého. Tiež
pripúšťajú, že neschopnosť spôsobená nervovou anorexiou môže zahŕňať viacero podstatných povinností vzťahujúcich sa na medziľudské, sexuálne a rodičovské aspekty celoživotného spoločenstva. Z tohto dôvodu uzatvárajú
svoje rozsudky skôr všeobecným konštatovaním než sústredením sa na konkrétnu povinnosť, ktorú na seba nie je
žalovaná osoba schopná vziať. Rotálne rozsudky tiež poukázali na to, že nervová anorexia nemusí spôsobovať len
neschopnosť vyjadriť platný súhlas, ale aj neschopnosť
postaviť sa pred súd (právna spôsobilosť súdiť sa). Už len
samotný fakt, že Stankiewiczow rozsudok bol spochybnený práve na základe tohto dôvodu, potvrdzuje takúto možnosť, ak sú psychické vlastnosti postihnutej osoby vážne
narušené.
Štúdia bola publikovaná v Monitor Ecclesiasticus v roku 2000.
Z angličtiny preložili MUDr. Ivan Turčan, PhD.
a PhDr. Martin Djovcoš, PhD.
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Štvrté prikázanie
(Prvá časť)
The Fourth Commandment
The first three commandments point to ideal relationship with God. The other seven commandments speak of relationships with people. The fourth commandment concerning the respect for the parents is related to the first commandment, which speaks about the revelation of the true God. Parents are God‘s co-workers in giving life that is
good. That‘s why children have to give their parents due respect and piety. The respect for parents consists primarily in the care for them, when they are old and weak. It is also necessary to distinguish the respect that children are
bound for all their lives from the obedience by which are bound only until the adulthood.

„Cti svojho otca a svoju matku, ako ti prikázal Pán, tvoj
Boh, aby dni tvojho života dlho trvali a aby sa ti darilo
na zemi, ktorú ti dá Pán, tvoj Boh!“ (Dt 5, 16; porov. Ex
20, 12 ).

Štvrtým prikázaním začína „druhá tabuľa“ Desatora,
ktorá obsahuje sedem prikázaní. Všetky sa týkajú spolužitia s druhými ľuďmi. Starý zákon ich zhrňoval do jedného prikázania: „Miluj svojho blížneho ako seba samého!“
(Lv 19, 18). Pán Ježiš vyslovuje tieto slová v odpovedi farizejovi, ktorý sa ho pýtal na podstatu morálky. Spresnil,
že prvé tri prikázania sú zhrnuté v „láske k Bohu“ a ostatných sedem je zhrnutých v „láske k blížnemu“. Ježiš uzavrel: „Iného, väčšieho prikázania, ako sú tieto, niet“ (Mk
12, 29 – 31).
Prvé prikázanie tejto „druhej tabule“ je o praktizovaní
lásky v rodinnom prostredí. Určuje poriadok lásky, ktorá začína láskou k „blížnemu“, ktorý je „najbližším“, čiže
láskou k pokrvným, čo hovorí aj Ján Pavol II: „Štvrté prikázanie je v úzkom súvise s prikázaním lásky. Medzi
«cti» a «miluj» je hlboké puto. Česť v svojom podstatnom
jadre je spojená s čnosťou spravodlivosti, ale túto zasa nemožno plno vysvetliť bez odvolania sa na lásku: k Bohu
a k blížnemu. A kto je bližší ako vlastní príbuzní, ako rodičia a deti?“1 V tomto prikázaní ide o vzájomnú lásku
manželov, o lásku rodičov k deťom, o lásku detí k rodičom, o lásku medzi súrodencami, no rozširuje sa aj na lásku k vzdialenejším členom rodiny (starých rodičov, strýkov atď.). Na základe analógie toto prikázanie obsahuje aj
vzťahy s občianskou autoritou (učitelia, poslanci, starostovia atď.), ktorá sa má zodpovedne správať k občanom.
Cti svojho otca a svoju matku

pán“. Pri takomto chápaní tohto prikázania by sa ľahko
dala očakávať vzbura voči nemu vyjadrená paradoxom:
„Neuctievaj si otca!“ – čo bolo pred nejakým časom aj
mottom kontestácie v západnom svete. Alebo, naopak, na
základe tohto prikázania by sa mohlo všetko redukovať
na jednoduché odsúdenie detí za to, že rodičov nechávajú
opustených, a že sa proti nim búria.
V skutočnosti toto prikázanie je omnoho komplexnejšie
a univerzálnejšie. Treba pochopiť jeho podstatu, pričom
musíme vychádzať z jeho znenia. Kniha Deuteronómium
ho vyjadruje takto: „Cti svojho otca a svoju matku, ako ti
prikázal Pán, tvoj Boh, aby dni tvojho života dlho trvali
a aby sa ti darilo na zemi, ktorú ti dá Pán, tvoj Boh!“ (Dt
5, 16). V Knihe Exodus je toto prikázanie vyjadrené esenciálnejšou formou: „Cti svojho otca a svoju matku, aby si
dlho žil na zemi, ktorú ti dá Pán, tvoj Boh!“ (Ex 20, 12).
Toto prikázanie je spolu s tretím (o svätení sviatočného dňa) vyjadrené pozitívnou formou na rozdiel od ostatných prikázaní Desatora, ktoré zakazujú vždy niečo zlé.
Nestačí, že deti nepohŕdajú svojimi rodičmi, ale Boh chce,
aby jemu i rodičom bola priznaná úcta. Boh považuje úctu
prejavenú voči rodičom za úctu prejavenú aj voči nemu.
Preto spája toto prikázanie s prísľubom dlhého a šťastného života: „Aby si dlho žil na zemi, ktorú ti dá Pán, tvoj
Boh“ (Ex 20, 12; porov. Ef 6, 3). „Toto «aby» mohlo by budiť dojem «utilitaristickej» vypočítavosti: ctiť s výhľadom
na budúcu dlhovekosť. Povedzme však, že to nezmenšuje
podstatný význam rozkazu «cti!», spojeného svojou prirodzenosťou s «nezištným postojom». Ctiť nikdy neznamená: «predvídaj výhody». Je však ťažko nepriznať, že z postoja vzájomnej úcty, ktorá jestvuje medzi členmi rodinného spoločenstva, neplynú rozmanité výhody. «Úcta» je
určite prospešná, ako je «prospešné» každé pravé dobro.2“
Táto skutočnosť poukazuje na význam úcty voči rodičom.

Mohlo by sa zdať, že štvrté prikázanie je spojené so starobylou patriarchálnou formou života, kde vládol „otec –
1. Ján Pavol II., List rodinám, Trnava, Spolok svätého Vojtecha 1994,
č. 15.

2. Ján Pavol II., List rodinám, Trnava, Spolok svätého Vojtecha 1994,
č. 15.
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1.1 Úcta k Bohu a k rodičom
Prvá veta toho prikázania „Cti svojho otca a svoju matku“ súvisí s prvým prikázaním, ktoré prikazuje uctievať
Boha. Rodičia sú „obrazom Boha – Lásky, Stvoriteľa života“. Ctiť si rodičov teda znamená uznať česť, ktorú im
dal Boh3. Toto prikázanie je prvé prikázanie o láske k blížnemu a je bezpodmienečné. Pán Boh chce, aby sme si na
prvom mieste ctili rodičov nie preto, že sú dobrými rodičmi, ale pre skutočnosť, že sú spolupracovníkmi Boha
pri odovzdávaní života a pretože vychovávajú deti vo viere v Boha. Bohu a im vďačíme za dar života. Oni nám pripomínajú, že život sme si nedali sami. Život sme prijali,
a preto nemáme právo nakladať s ním svojvoľne. Ctiť rodičov teda znamená uznať, že sme stvorením. Ján Pavol
II. každému z nás pripomína pravdu o rodičoch: „Oni sú
pre teba, v istom zmysle, zástupcami Pána, čo ti dali život, čo ťa uviedli do ľudského bytia: do rodu, do národa,
do kultúry. Po Bohu sú tvojimi prvými dobrodincami. Ak
Boh sám je dobrý, dokonca samo Dobro, rodičia sa podieľajú zvláštnym spôsobom na tejto jeho najvyššej dobrote. A teda: Cti svojich rodičov! Je tu istá analógia s úctou
patriacou Bohu“4. V dnešnej spoločnosti, kde vládnu rozvody, evanjelium pozýva deti, ktorých rodičia sa rozviedli, aby im odpustili, hoci následkom rozvodu rodičov trpia. Štvrté prikázanie im pripomína, že napriek všetkému vďačia za život týmto konkrétnym rodičom, ktorých
si majú ctiť.
Centrálnym slovesom tohto prikázania je „ctiť si“,
v hebrejčine kabbed, ktoré si zasluhuje zvláštnu pozornosť pre svoju špecifickú hodnotu, ktorá veľmi presahuje poslušnosť a neurčitú úctu. Treba pamätať na to, že to
isté sloveso je použité aj na vyjadrenie uctievania Boha,
čiže kultu a náboženského života. Prorok Malachiáš spája
v jednom verši úctu k rodičom a úctu k Bohu: „Syn si má
ctiť otca a sluha svojho pána. Ak som ja otec, kde je úcta
ku mne? Ak som Pán, kde je bázeň voči mne? – hovorí Pán
zástupov“ (Mal 1, 6). Aj v Zákone svätosti v Knihe Levitikus je spojená úcta voči rodičom so zachovávaním soboty: „Hovor celej izraelskej pospolitosti a povedz im: Buďte svätí, lebo ja, Pán, váš Boh, som svätý! Nech sa každý
bojí svojej matky a svojho otca a zachovávajte moje soboty. Ja, Pán, som váš Boh!“ (Lv 19, 2 – 3). V tej istej kapitole sú spojené bázeň pred Bohom s úctou k starým ľuďom:
„Pred šedivou hlavou vstaň, cti si staršiu osobu a boj sa
svojho Boha! Ja som Pán!“ (Lv 19, 32). Rodičia a starí rodičia sú zodpovední za odovzdanie viery, sú povolaní odovzdať novým generáciám tradíciu (porov. Ex 12, 26; 13,
14; Dt 6, 20; 32, 7; Joz 4, 21; Job 8, 8). V tomto zmysle sa
prikázanie týka rodičov aj starých rodičov, ktorí majú vedieť odpovedať na otázky detí.
3. Porov. Ján Pavol II., List rodinám, Trnava, Spolok svätého Vojtecha 1994, č. 15.
4. Ján Pavol II., List rodinám, Trnava, Spolok svätého Vojtecha 1994,
č. 15.

22

Nové Horizonty

Martin Koleják

Prikázanie ctiť svojich rodičov sa nachádza na prvom
mieste na druhej tabuli aj preto, lebo kto si ctí otca a matku, nájde zdravú mieru aj v iných životných vzťahoch.
Bude rešpektovať: ľudský život (piate prikázanie), správny poriadok sexuality (šieste prikázanie), správny poriadok vlastníctva (siedme prikázanie) a bude dodržiavať slovo (ôsme prikázanie). Štvrté prikázanie tvorí teda základ
pre zachovávanie lásky k blížnemu. Spoločenské dobro,
ale aj osobné, závisí od dobra tohto prvého vzťahu, ktorý
je základom pre všetky ostatné vzťahy v živote človeka5.
Je tiež príznačné, že napriek starovekej patriarchálnej spoločnosti, v ktorej vládla nadradenosť mužov, otec
a matka sú tu daní na rovnakú úroveň ako hodní ochrany
a úcty, čo nenájdeme napríklad ani v slávnom Chammurapiho kódexe (okolo roku 1750 pred K.), ktorý je jedným zo
základných textov starého Blízkeho východu.
1.2 Starosť o zostarnutých rodičov
V slovese „ctiť si“ je aj veľmi konkrétny rozmer, ktorý je
možné zhrnúť do povinnosti vyživovania rodičov. Antonio Bonora, ktorý sa venuje štúdiu Biblie, píše: „V spoločnosti, kde starci nemali poistenie ani penziu, deti mali dať
„honorár“ (honor – úcta) zostarnutým rodičom, čiže im
mali garantovať nevyhnutné výživné pre život a po smrti
aj dôstojný pohreb“6. Prvotný význam štvrtého prikázania
teda nie je brániť autoritu rodičov voči deťom a autoritu
predstavených voči podriadeným. Toto prikázanie sa v prvom rade neobracia na deti, ale na dospelých, ako učí Katechizmus: „Štvrté prikázanie pripomína deťom, ktoré dospeli, ich zodpovednosť voči rodičom. Podľa svojich možností im majú poskytovať hmotnú a morálnu pomoc v rokoch staroby alebo v čase choroby, opustenosti a núdze“7.
Dospelé deti sa majú postarať o svojich zostarnutých rodičov, ktorí sú často už „neužitoční“. Ide o ochranu slabých,
v tomto prípade starých, chorých, bezmocných a bezbranných rodičov. Boh pre nich žiada uznanie, úctu, cit, podporu, pomoc. Tu sa nesmieme riadiť podľa ich užitočnosti. V starých ľuďoch si môžeme uctiť aj dôstojnosť človeka všeobecne, najmä vtedy, keď si už nemôže sám pomôcť. Takéto základné, trvalé uctenie si človeka je najdôležitejším aspektom tohto prikázania. Spočíva v ňom aj
podmienka vlastnej budúcnosti, aby neskôr človek aj sám
mohol vkročiť do staroby s dôverou. Uvažovanie o tomto
prikázaní a jeho napĺňanie bude čoraz dôležitejšie, hlavne keď si všimneme, že naša spoločnosť je svedkom starnutia čoraz väčších vrstiev obyvateľstva a ocitá sa nepri5. Katechizmus Katolíckej cirkvi, č. 2197: „Štvrtým prikázaním sa
začína druhá tabuľa zákona. Toto prikázanie ukazuje poriadok lásky.
Boh chcel, aby sme si po ňom ctili svojich rodičov, ktorým vďačíme za
život a ktorí nám odovzdali poznanie Boha. Sme povinní ctiť a vážiť si
všetkých, ktorých Boh pre naše dobro obdaril svojou autoritou“.
6. A. Bonora, citované z G. R avasi, I Comandamenti, Cinisello Balsamo, San Paolo 2002, s. 88.
7. Katechizmus Katolíckej cirkvi, č. 2218.
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pravená zabezpečiť dôstojný život starým ľuďom. Ubúda počet mladých ľudí (čiže aj počet pracujúcich), predlžuje sa priemerná dĺžka veku a horúčkovitosť moderného
života odsúva na okraj rodinné vzťahy8. Dnešná spoločnosť opúšťa starcov a necháva ich osamote, odkladá ich
do domovov dôchodcov ďaleko od ich rodiny, čo je vážnym problémom. Ján Pavol II. upozorňoval, že „v dôsledku zmäteného priemyselného rozvoja a urbanizácie vznikli a stále vznikajú neprípustné formy vyhosťovania starých ľudí. To potom spôsobuje starým ľuďom bolestné
utrpenie a duchovne ochudobňuje mnohé rodiny“9. Vedel,
že existujú „starci, ktorí sú nezriedka nútení žiť osamotene a bez primeraných prostriedkov“10. Konštatoval, že
je to pre nich „ťaživá samota, často viac duševná a citová
než fyzická, zapríčinená prípadným opustením alebo nedostatočnou starostlivosťou zo strany detí a príbuzných“11.
Nemôžeme sa uspokojiť trpkým výrokom anglického spisovateľa Oscara Wildea: „Deti začínajú s láskou voči svojim rodičom; keď rastú, posudzujú ich a neraz na nich aj
zabúdajú“12. Boh odsudzuje každú formu opustenia starých ľudí, ich odvrhnutia alebo odsunutia nabok: „Korunou starcov (sú ich synovia a) vnukovia a ozdobou synov
(sú) ich otcovia“ (Prís 17, 6).
Do tohto rámca zapadajú ďalšie biblické citáty, ktoré
podčiarkujú rôzne aspekty povinností vyplývajúcich zo
štvrtého prikázania. Kódex zmluvy hrozí trestom smrti
synovi, ktorý udrie alebo zlorečí svojmu otcovi alebo svojej matke: „Kto udrie svojho otca alebo svoju matku, musí
zomrieť. [...] Kto zlorečí svojmu otcovi alebo svojej matke,
musí zomrieť“ (Ex 21, 15. 17). To isté nachádzame v Zákone svätosti (porov. Lv 20, 9). Prorok Ezechiel sa sťažuje
na Jeruzalem, pretože „otca a matku znevažujú v tebe“ (Ez
22, 7). V Knihe prísloví sú nasledovné odsúdenia: „Kto
kradne svojmu otcovi a svojej materi a hovorí: «To nie je
hriech,» je roveň vrahovi“ (Prís 28, 24); „Kto hubí otca,
plaší mať, je synom ohavným a hanobným“ (Prís 19, 26);
„Kto kľaje svojho otca alebo svoju mať, zhasne mu kahan
v hustej tme“ (Prís 20, 20). „Oko, ktoré robí (z) otca posmešky, alebo zhŕda poslušnosťou voči materi, vyďobú na
potoku havrany a zožerú ho supie mláďatá“ (Prís 30, 17).
Je tu aj povzbudenie: „Zachovaj prikázania svojho otca,
syn môj, a nepohŕdaj naučením svojej matere!“ (Prís 6,
20). „Poslúchaj svojho otca, ktorý je ti rodičom, a nepohŕdaj svojou matkou na jej staré dni!“ (Prís 23, 22). Pohŕdanie rodičmi určite so sebou prináša prekliatie. Veľmi silné
je napomenutie v Knihe Deuteronómium: „Prekliaty, kto
8. Porov. G. R avasi, I Comandamenti, Cinisello Balsamo, San Paolo
2002, s. 85 – 93; CH. Schönborn., Scegli la vita. La morale cristiana secondo il Catechismo della Chiesa cattolica, Milano, Jaca Book 2000, s.
108 – 110; J. R atzinger, Boh a svet. Viera a život dnes. Rozhovor s Petrom Seewaldom, Trnava, Spolok Svätého Vojtecha 2002, s. 141.
9. Ján Pavol II., apoštolská exhortácia Familiaris consortio, č. 27.
10. Ján Pavol II., apoštolská exhortácia Familiaris consortio, č. 77.
11. Ján Pavol II., apoštolská exhortácia Familiaris consortio, č. 77.
12. O. Wilde, citované z G. R avasi, I Comandamenti, Cinisello Balsamo, San Paolo 2002, s. 93.
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neuctí svojho otca alebo matku!“ (Dt 27, 16). Kniha Levitikus hovorí: „Nech sa každý bojí svojej matky a svojho
otca“ (Lv 19, 3). Dojímavé je povzbudenie Tobiho svojmu
synovi: „Syn môj, keď zomriem, dôstojne ma pochovaj!
Cti si svoju matku a neopúšťaj ju po všetky dni jej života!
Rob, čo sa jej páči, a ničím nezarmucuj jej ducha! Pamätaj, syn môj, na to, že podstúpila veľa nebezpečenstiev pre
teba, keď si bol v jej lone! Keď zomrie, pochovaj ju v jednom hrobe vedľa mňa!“ (Tob 4, 3 – 4).
Najintenzívnejší a najvášnivejší komentár štvrtého prikázania ponúka Sirachovec, ktorý žil v druhom storočí
pred Kristom: „Synovia, vypočujte, aké je otcovo právo,
a tak aj robte, aby ste boli spasení. Boh priznal úctu otcovi na synoch, a keď vymedzoval právo matky, ustanovil ho oproti synom. Kto miluje Boha, uzmieruje ho za
svoje hriechy, zdržuje sa ich a nájde vyslyšanie pri dennej modlitbe. Kto si ctí matku, (počína) si tak, ako keby
si zhromažďoval poklady. Kto si ctí otca, nájde radosť na
synoch a bude vždy vyslyšaný, keď sa bude modliť. Kto
si ctí otca, bude dlho žiť, kto poslúcha otca, občerstvuje
matku. Kto sa bojí Pána, ctí si rodičov a bude slúžiť svojim rodičom ako svojim pánom. Skutkom i slovom a so
všetkou trpezlivosťou si cti svojho otca, aby zostúpilo na
teba požehnanie od neho a aby ti jeho požehnanie ostalo
naveky. Požehnanie otcovo je oporou pre domy synov, no
kliatba matkina ich vyvracia od základov. Nehľadaj svoju
česť, ak tým potupíš svojho otca, z jeho potupy ti nevzniká sláva. Lebo česť vzíde každému z toho, ak je otec uctený, ale je hanbou syna, ak je jeho otec bez cti. Synu, zastaň sa v starobe svojho otca a nezarmucuj ho, kým žije;
ak slabne na rozume, maj strpenie a nepohŕdaj ním, kým
si pri sile; lebo milosrdenstvo s otcom nebude zabudnuté.
Za ťažkosti s matkou dostane sa ti dobrej náhrady. Za tvoje spravodlivé (počínanie) vybuduje sa ti dom a pamätať
sa bude na teba v deň súženia a ako za jasného slnka ľad,
tak sa rozplynú tvoje hriechy. Akú zlú povesť má taký, čo
si opúšťa otca a kto trápi svoju matku, je od Boha prekliaty“ (Sir 3, 2 – 18).
Pán Ježiš vždy zdôrazňoval dôležitosť tohto prikázania. Prísne odsúdil každé jeho porušenie, predovšetkým
to, ktoré sa dostalo do židovskej tradície a bolo známe pod
slovom qorban (svätá skutočnosť). Pokrytecky, na základe sľubu, venovali Bohu istú sumu, aby sa potom cítili
oslobodení od povinnosti postarať sa o zostarnutých rodičov. Pán Ježiš energicky vyhlásil: „A vy prečo prestupujete Božie prikázanie pre svoje obyčaje? Lebo Boh povedal:
«Cti svojho otca i matku» a: «Kto by zlorečil otcovi alebo
matke, musí zomrieť.» Vy však hovoríte: «Keď niekto povie otcovi alebo matke: Všetko, čím by som ti mal pomáhať, je obetný dar, ten už nemusí ctiť svojho otca.» A zrušili ste Božie slovo pre svoje obyčaje. Pokrytci!“ (Mt 15,
3 – 7)13.
13. Toto Ježišovo učenie nájdeme aj v evanjeliu sv. Marka: „Božie
prikázanie opúšťate a držíte sa ľudských obyčajov.“ A hovoril im: „Ši-
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1.3 Námietky voči štvrtému prikázaniu
Môžeme si všimnúť aj dve námietky voči tomuto prikázaniu. Prvá námietka znie: Prečo štvrté prikázanie hovorí len o povinnosti detí voči rodičom? Dnes sme zvyknutí hovoriť o právach dieťaťa, a keď hovoríme o povinnostiach, hovoríme predovšetkým o povinnostiach rodičov. Dôvod, pre ktorý Sväté písmo hovorí predovšetkým
o povinnostiach detí je ten, že každý človek je na prvom
mieste dieťaťom, čiže synom/dcérou Boha a synom/dcérou svojich rodičov. Teda dôvod je ten, že človek je najskôr dieťaťom a až potom rodičom, a teda ani rodičia nesmú nikdy zabudnúť na to, že sú synmi/dcérami tak pred
Bohom ako aj pred svojimi rodičmi. Rodičia nebudú zneužívať svoju autoritu ak nezabudnú, že sú synmi/dcérami,
ak milujú Boha a ctia si svojich rodičov. Tento prirodzený
poriadok následne hlbšie vysvetlil Kristus, keď povedal,
že môžeme vstúpiť do Božieho kráľovstva a tak naplniť
zmysel nášho života, len ak budeme „ako deti“ (Mt 18, 3).
Ján Pavol II. vysvetlil, že na základe tohto prikázania môžeme nepriamo „hovoriť aj o «úcte» k deťom zo strany rodičov. «Cti» znamená: uznaj! Daj sa totiž viesť presvedčivým uznaním osoby, predovšetkým otca a matky a potom
ostatných členov rodiny: úcta je postoj podstatne nezištný. Mohlo by sa povedať, že je to «pravý dar osoby osobe»
a v tomto zmysle úcta sa stretá s láskou. Ak štvrté prikázanie vyžaduje ctiť otca a matku, vyžaduje to aj vzhľadom
na dobro celej rodiny. Práve preto teda ukladá povinnosti aj samotným rodičom. Zdá sa, že Božie prikázanie im
priamo pripomína: Rodičia, konajte tak, aby si vaše správanie zaslúžilo úctu (a lásku) zo strany vašich detí! Nedovoľte, aby do «morálnej prázdnoty» upadla Božia požiadavka na úctu k vám! V konečnom dôsledku ide totiž
o vzájomnú úctu. Prikázanie «Cti svojho otca a svoju matku!» hovorí nepriamo: «Ctite svojich synov a svoje dcéry!». Zasluhujú si to, lebo jestvujú, lebo sú tým, čím sú: to
platí od prvej chvíle počatia. Tak toto prikázanie, vyjadrujúc dôverné spojivo rodiny, osvetľuje základ jej vnútornej zomknutosti“14.
Druhá námietka znie: „Nerelativizoval“ azda sám Ježiš štvrté prikázanie? Veď povedal: „Kto miluje otca alebo matku viac ako mňa, nie je ma hoden“ (Mt 10, 37). Na
inom mieste sa vyjadril ešte radikálnejšie: „Ak niekto
prichádza ku mne a nemá v nenávisti svojho otca, matku, ženu, deti, bratov, sestry, ba aj svoj život, nemôže byť
mojím učeníkom“ (Lk 14, 26). „Nenávidieť“ však v tomkovne viete zrušiť Božie prikázanie, aby ste si zachovali svoje obyčaje.
Lebo Mojžiš povedal: «Cti svojho otca i svoju matku« a: »Kto by zlorečil otcovi alebo matke, musí zomrieť.» Vy však hovoríte: «Keď človek
povie otcovi alebo matke: Korban, čo znamená, že všetko, čím by som ti
mal pomáhať, je obetný dar,» už mu nedovolíte nič urobiť pre otca alebo pre matku. A rušíte Božie slovo pre svoje obyčaje, ktoré si odovzdávate. A mnoho iných podobných vecí robíte“ (Mk 7, 8 – 13).
14. Ján Pavol II., List rodinám, Trnava, Spolok svätého Vojtecha
1994, č. 15.
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to kontexte neznamená zlovoľné pohŕdanie, ale len to, že
povolanie nasledovať Ježiša je dôležitejšie ako všetky rodinné putá. Povedal jasne, ako bolo vysvetlené vyššie, že
Pán Boh neruší naše povinnosti vo vzťahu k rodičom (porov. Mt 15, 3 – 7; Mk 7, 8 – 13). Avšak Božie povolanie zanechať všetko môže znamenať aj to, že nasledovaniu Krista treba dať prednosť pred všetkými inými vecami. Sám
Ježiš bol poslušný voči svojej Matke Panne Márii a svojmu pestúnovi Jozefovi, no spôsobil im utrpenie, keď poslúchal svojho Nebeského Otca a kvôli tomu ostal ako dvanásťročný v chráme (porov. Lk 2, 49 – 51). Rodičov si teda
treba ctiť spôsobom, aký stanovil Boh, čiže so srdcom stále pripraveným plniť Božiu vôľu.
1.4 Úcta a poslušnosť
Úcta, ktorú majú mať deti k rodičom zahŕňa samozrejme aj poslušnosť mladistvých detí, ktoré rodičia ešte živia, ako pripomína aj Katechizmus: „Kým dieťa žije
v dome svojich rodičov, má poslúchnuť každú ich žiadosť,
odôvodnenú svojím vlastným dobrom alebo dobrom celej
rodiny. «Deti, poslúchajte rodičov vo všetkom, lebo je to
milé Pánovi» (Kol 3, 20). Deti majú poslúchať aj rozumné príkazy svojich vychovávateľov a všetkých, ktorým ich
rodičia zverili. Ale ak je dieťa vo svedomí presvedčené, že
je morálne zlé poslúchnuť daný rozkaz, nemá sa ním riadiť“15.
S otázkou poslušnosti sú spojené dve riziká: nekompromisnosť rodičov a netrpezlivosť dieťaťa. Obidve sa zakladajú na falošnom chápaní vzťahu, ktorí sa vníma ako zápas medzi protichodnými mocami. Na jednej strane otec
ukladá svoju autoritu dieťaťu a na druhej strane si dieťa
vyžaduje svoju autonómiu. Len vzťah lásky dokáže prekonať tento konflikt.
Rodičia pritom majú vidieť deti ako osoby, ktoré im
zveril Boh, aby ich vychovávali a priviedli do dospelosti. Preto im dal „výchovnú autoritu“, no nie vlastnícku autoritu, čo treba zdôrazniť. Deti nie sú majetkom rodičov.
Majú byť preto vychovávané tak, aby jedného dňa mohli
pokojne „zanechať otca a matku a priľnúť k svojej manželke/manželovi“ aby vytvorili novú rodinu alebo aby nasledovali Pána v zasvätenom povolaní. Autorita rodičov
sa postupne musí stávať nepotrebná. Povinnosť poslúchať
je prechodná, obmedzená na istý čas života. Avšak úcta
a láska k rodičom má pretrvať počas celého života, ako
upozorňuje Katechizmus: „Keď deti vyrastú, majú si naďalej ctiť svojich rodičov. Majú predchádzať ich želania,
ochotne ich prosiť o radu a prijímať ich oprávnené napomenutia. Poslušnosť voči rodičom prestáva osamostatnením sa (emancipáciou) detí, ale neprestáva úcta, ktorú mu-

15. Katechizmus Katolíckej cirkvi, č. 2217.
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sia mať k nim vždy. Tá má v skutočnosti svoj koreň v bázni voči Bohu, ktorá je jedným z darov Ducha Svätého“16.
Katechizmus rozlišuje medzi radou, oprávneným napomenutím, úctou a poslušnosťou. Rodičia si často neuvedomujú hlavne rozdiel medzi úctou a poslušnosťou. Úctou sú
deti viazané po celý život, poslušnosťou len do emancipácie. Rodičia majú vychovávať dieťa tak, aby sa v dospelosti, kedy bude niesť pred Bohom v plnej miere zodpovednosť za svoje rozhodnutia, vedelo slobodne a zodpovedne
rozhodovať samo. Aj v dospelosti mu môžu a niekedy aj
majú radiť, môžu a majú ho aj napomínať (hlavne ak ide
o ťažké hriechy), ale už mu nemôžu rozkazovať. Niekedy
si však rodičia vynucujú poslušnosť od detí, ktoré sú už
vydaté alebo zasvätené Pánovi, čím spôsobujú mnoho nepochopenia a niekedy aj ťažkú krivdu. Ide o presadzovanie vlastníckej autority. Stáva sa, že dieťa, ktoré vstúpilo
do manželstva a ostalo po svadbe bývať s manželom/manželkou u svojich rodičov je „nútené“ odísť z rodičovského
domu, ak chce udržať manželstvo, pretože rodičia si neuvedomujú, že to dieťa je dospelé a vynucujú si jeho poslušnosť, čo manželskému partnerovi samozrejme vadí, pretože manželia sa majú rozhodovať sami a nemajú za nich
rozhodovať ich rodičia.

Martin Koleják

Záver
Úcta voči rodičom osvetľuje celé rodinné prostredie.
Synovská úcta podporuje harmóniu celej rodiny a týka sa
aj vzťahov medzi súrodencami. Štvrté prikázanie nám tak
pripomína, že nemožno žiť mimo spoločenstva, pretože
život je darom a ovocím spoločenstva lásky. Zvlášť treba
pripomenúť, že „kresťania majú byť osobitne vďační tým,
od ktorých prijali dar viery, milosť krstu a život v Cirkvi.
Môžu to byť rodičia, iní členovia rodiny, starí rodičia, duchovní pastieri, katechéti a iní učitelia alebo priatelia“18.

Martin Koleják (1970) je odborným asistentom na Katedre systematickej teológie Teologickej fakulty v Košiciach Katolíckej univerzity v Ružomberku. Prednáša morálnu teológiu.
Základnú teológiu vyštudoval na Spišskej Kapitule, licenciát
z morálnej teológie získal na Alfonziánskej akadémii Pápežskej Lateránskej univerzity v Ríme. Doktorát z morálnej teológie získal na Katolíckej univerzite Jána Pavla II. v Lubline. Email: mt.kolejak@gmail.com

Zvlášť citlivou otázkou je napomínanie detí. Rodičia
majú povinnosť napomínať svoje deti, keďže čnosť lásky zahrňuje tiež – ako menšiu čnosť, ktorá ju sprevádza –
čnosť sily. Láska bez sily je karikatúrou lásky a práve preto majú rodičia povinnosť vychovávať a napomínať svoje
deti. Otec však má korigovať syna bez toho, aby ho dráždil: „A vy, otcovia, nedráždite svoje deti k hnevu, ale vychovávajte ich prísne a napomínajte ich v Pánovi“ (Ef 6,
4). To je pedagogika, ktorú rodičom ponúka Biblia, ktorá tiež učí: „Rodičia, konajte tak, aby si vaše správanie zaslúžilo úctu (a lásku) zo strany vašich detí!“17. V postoji Boha k ľuďom nachádzajú rodičia svetlo pre ich postoj
k deťom. Boh je Otec, ktorý vždy miluje. A pretože miluje, koriguje človeka, no zároveň rešpektuje jeho slobodu.
Láska je trpezlivá, nehľadá vlastný prospech, nerozčuľuje sa, nehľadí na zlo, ktoré jej spôsobili, má záľubu v pravde, všetko znáša, všetko verí, všetko dúfa, všetko pretrpí,
prejavuje sa v napomínaní a odpúšťaní. Bez tejto lásky sa
otec cíti stratený vo vzťahu k svojim deťom a deti strácajú buzolu pre svoj život. Láskavé napomínanie posilňuje
úctu detí k rodičom.

16. Katechizmus Katolíckej cirkvi, č. 2217.
17. Ján Pavol II., List rodinám, Trnava, Spolok svätého Vojtecha
1994, č. 15.

18. Katechizmus Katolíckej cirkvi, č. 2220.
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Etické výzvy a úskalia
plastickej chirurgie
Ethical Challenges and Difficulties of the Plastic Surgery
Plastic surgery as a specific area in surgery together with media presentation of beauty (especially female) and
ideal body shape often raise serious ethical questions. It seems apt to consider separately reconstructive surgery,
corrective surgery and esthetic (or cosmetic) surgery. While restoring normal function in human organism through
reconstructive and corrective surgery does not constitute ethical problems, cosmetic surgery aimed at improving
bodily appearance is not that clear. Risks connected with real surgery, media pressure, together with commercial
aspect and possibility of dealing with many problems on psychological level make cosmetic surgery ethically problematic and debatable.

Je fascinujúce sledovať, aký pokrok dosiahla medicína v 20. storočí a v akom tempe pokračuje veda, výskum
a pokrok aj teraz. Lekári vo viacerých špecializáciách hovoria, že to, čo sa pred desiatimi rokmi javilo ako medicína snov (napríklad liečba kmeňovými bunkami), je dnes
reálnou klinickou praxou.
Medzi lekármi sa všeobecne za kráľovnú medicíny považuje chirurgia. Veď súčasná chirurgia je vďaka novým
postupom a technológiám obdivuhodne úspešná v liečbe celého radu chorôb, ale napríklad aj pri rekonštrukcii
mnohých častí ľudského tela po úrazoch. A keďže mnohí
pacienti potom pokračujú v ďalších operáciách na oddeleniach plastickej chirurgie, tak plastickí chirurgovia radi
dodávajú, že plastická chirurgia je akoby tá pomyselná korunka na kráľovnej. Plastická chirurgia si vyžaduje nielen
medicínske vzdelanie, ale aj majstrovstvo „remeselnej“
zručnosti a estetické cítenie.
Mnohým sa však dnes plastická chirurgia spája so súkromnými klinikami s veľmi šikovnými chirurgmi, ktorí
„vylepšujú“ známe postavy z televízie či šoubiznisu. Bulvár pravidelne skúma, aké zákroky podstúpili celebrity,
najmä herečky, moderátorky, speváčky. A široká spoločnosť čoraz častejšie rieši, čo je reálny vzhľad, čo digitálna úprava na fotografii a čo reálne podstúpená chirurgická
zmena. Etické otázky o vhodnosti, rizikách plastickej chirurgie sa popri mediálnom tlaku ukazujú ako veľmi dôležitá spoločenská výzva v medicíne, lekárskej etike a bioetike, ale i filozofii, teológii či psychológii.
Ako všeobecné etické pravidlo možno povedať, že na to,
aby človek podstúpil akýkoľvek chirurgický zákrok, treba naliehavý alebo aspoň vážny dôvod, vzhľadom na riziká, ktoré predstavuje anestézia a zásah do organizmu.
Na konkrétne etické posúdenie možností, ktoré plastická
chirurgia prináša, je nevyhnutné spresniť jednotlivé typy
plastickej chirurgie podľa ich zamerania. V základných
rysoch môžeme hovoriť o rekonštrukčnej chirurgii, korektívnej chirurgii a estetickej (alebo kozmetickej) chirurgii.
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Rekonštrukčná chirurgia
V rekonštrukčnej chirurgii ide o nápravu telesných
funkcií po úrazoch a zraneniach, alebo telesných defektov
– operácie zlomenín, prišívanie prstov, kožné transplantáty po popáleninách, cievna chirurgia (napríklad známy
bypass), rekonštrukcia prsníkov po mastektómii (vlastným tkanivom alebo implantátmi), ale aj odstránenie nádorov či jaziev. Takáto rekonštrukčná chirurgia nevznáša
osobitné etické otázky okrem tých bežných, akými sú informovaný súhlas a zváženie pomeru medzi rizikom, prípadne cenou, a očakávaným prospechom.
Korektívna chirurgia
Na rozdiel od rekonštrukčnej chirurgie, ktorá napráva
telesný vzhľad a funkcie po úrazoch, korektívna chirurgia zasahuje zvyčajne v menšom rozsahu a v menšej miere do telesného organizmu, ktorý má svoj charakteristický vzhľad od narodenia, a jej cieľom je dosiahnuť výzor
či vzhľad, ktorý sa všeobecne považuje za normálny alebo atraktívny pre konkrétne pohlavie. Môže ísť o drobné
úpravy v tvári (odstávajúce ušnice, vzhľad nosa, padajúce viečka, korekcia rázštepu), symetrizačná operácia (napríklad nerovnaká veľkosť párových orgánov – uší, prsníkov), svalové či šľachové korektívne operácie na zlepšenie pohyblivosti alebo aj samostatnej chôdze (napríklad
u detí s detskou mozgovou obrnou), redukcia nadmerne
veľkých prsníkov, ktoré môžu predstavovať aj výraznú záťaž na chrbticu. Známym príkladom vo svete športu je napríklad rumunská tenistka Simona Halepová, ktorá v roku
2009, pred svojimi osemnástymi narodeninami, podstúpila zmenšenie prsníkov (z veľkosti 34DD na 34C), pretože ich veľký objem jej sťažoval hru a spôsoboval bolesti chrbta. Od tohto zákroku postúpila v ženskej kvalifikácii o viac ako 450 miest a v roku 2013 ju Ženská tenisová asociácia vyhlásila za tenistku s najväčším zlepšením.
Z etickej stránky ani tento typ korektívneho chirurgického zásahu nepredstavuje etické problémy, osobitne ak
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ide aj o medicínsku indikáciu. Treba však vziať do úvahy, že ak ide o dedičnú záležitosť, problém sa vyrieši iba
u konkrétneho pacienta a na „povrchovej“ úrovni, nie
zmenou DNA. Prípadní potomkovia môžu zdediť rovnaké problémy.

vy, že podobný zákon práve prerokúva Francúzsko, ktoré má podľa štatistík Eurostatu z roku 2008 najvyšší počet žien s podvýživou v Európe. Zákon vstúpil do platnosti
v máji 2017. V Izraeli zase magazíny musia uviesť, ak fotografia modelky bola digitálne upravená.

Väčší problém predstavuje korektívna chirurgia vtedy,
keď ide o riešenie problému, ktorý je možné riešiť zmenou
správania. Napríklad laparoskopická bandáž je chirurgický zákrok na riešenie obezity, pri ktorom dôjde k priškrteniu hornej časti žalúdka špeciálnou bandážou. Bandáž
neobmedzí chuť do jedla, ale umožní zníženie objemu prijímanej potravy, a tým vedie k redukcii hmotnosti. To, že
kľúčovou sa v tomto prípade ukazuje vôľa spolupracovať
na zmene správania, dokazujú aj upozornenia lekárov, že
aj takýto spôsob zákroku sa dá prekonať či obísť častým
jedením. Z etického hľadiska tu však ide o výrazný zásah do anatomickej a funkčnej integrity organizmu, znefunkčnenie orgánu, ku ktorému by nemuselo dôjsť, ak by
konkrétny jednotlivec zmenil svoje správanie.

Keď v roku 2005 verejnoprávna Slovenská televízia zaradila do obsahu svojej relácie Zmenáreň aj zákroky plastickej chirurgie, ktoré mali pomôcť ľuďom po úraze alebo zo zdravotných dôvodov, odvysielala napokon iba štyri vydania tejto relácie. Rada STV mala vážne výhrady
k takémuto typu komerčného programu, s odôvodnením,
že ide o najspornejšie relácie všade na svete, navodzujúce
ideál rýchleho získania krásy, pričom plastické operácie
nie sú ani jednoznačne bezpečné. Ďalšie problémy predstavoval aj fakt, že verejnoprávna televízia, financovaná
najmä z koncesionárskych poplatkov, ani prostriedky získané z podnikateľskej činnosti nemôže použiť na takéto
operácie, iba na svoju hlavnú činnosť. A napokon priame
zábery z operácie mohli byť posudzované aj ako porušenie ľudskej dôstojnosti.

Estetická alebo kozmetická chirurgia
Z etického hľadiska predstavuje najväčší problém estetická alebo kozmetická chirurgia. Cieľom estetickej chirurgie je totiž najčastejšie zvýšiť sexuálnu atraktívnosť či
sebavedomie, zlepšiť šance na kariérny postup alebo jednoducho zakryť starnutie. Ide o známe a čoraz populárnejšie zákroky, ako zväčšenie poprsia, lifting tváre (alebo
facelifting – odstránenie častí kože a tuku, ktoré sú typické pre pribúdajúci vek), liposukcia (odstránenie tukových
tkanív na problematických miestach), vyhladenie vrások,
transplantácie vlasov. Špecifickú kategóriu začínajú tvoriť
už aj u nás operácie intímneho charakteru, ktoré upravujú
vonkajší vzhľad pohlavných orgánov: labioplastika – týka
sa malých pyskov ohanbia, hymenoplastika – rekonštrukcia panenskej blany, zväčša na vytvorenie ilúzie panenstva, rejuvenácia – omladenie genitálu, faloplastika.
Hoci mediálny tlak, reklama, ktorá prezentuje najmä
mladých, krásnych a úspešných ľudí, titulné stránky módnych a lifestylových časopisov majú veľký vplyv na vytváranie ideálu krásy a vnímanie ľudského tela, veľa odborníkov z radov psychológov či lekárov si myslí, že mnohí žiadatelia sú prípadmi skôr pre psychológa ako pre plastického chirurga. „Medializácie plastickej chirurgii pomáhajú, ale aj ubližujú, často totiž ide o prípady skôr pre psychológa ako pre plastického chirurga,“ potvrdzuje plastický chirurg Gabriel Maršal.
Spoločnosť a módny diktát často prezentujú stereotypy
mladistvej krásy, ktoré sú iluzórne, nereálne i nebezpečné. Až natoľko, že niektoré krajiny (Španielsko, Taliansko,
Belgicko) už prijali zákony, ktoré stanovujú minimálny index telesnej hmotnosti (BMI) tak, aby nepropagovali anorektické modelky. V marci 2015 boli medializované sprá-

Aj v prípade, že pacient či klient súhlasí, vznáša tento typ estetických plastických operácií vážne otázky etického charakteru. Ide totiž o reálnu chirurgiu s reálnymi
vedľajšími účinkami, kde už samotný zákrok a anestézia
predstavujú riziko. To, že v týchto prípadoch hovoríme
skôr o estetických zákrokoch než o chirurgii, ešte neznamená, že ide o takmer bezrizikové lekárske zásahy. Ani
skutočnosť, že ľudia si takéto zákroky žiadajú čoraz častejšie a sú ochotní za ne platiť, nie je dostatočným etickým ospravedlnením takýchto operácií pre lekára. Iste,
vysoká cena zákrokov je do veľkej miery určitou brzdou
pre potenciálnych klientov, a tým aj ich ochranou, na druhej strane však i samotní lekári priznávajú, že komerčnosť estetickej chirurgie jej uberá na hodnotách, ktoré má
v prvom rade ako medicínska disciplína. Medicína bola
po stáročia vnímaná ako jedna z najvznešenejších profesií a dodnes, najmä v krajinách tzv. západnej civilizácie,
ovplyvnenej židovsko-kresťanskou tradíciou, sa spája najmä s Hippokratovou prísahou, podľa ktorej je dobro pacienta najvyšším zákonom pre lekára. Hippokratova prísaha predstavuje etický kódex, ktorý by mal určovať aj
tvorbu zdravotníckej legislatívy. Podľa takéhoto etického kódexu lekár odmietne pacientovi vyhovieť v zákroku, o ktorý ho chorý žiada, ak to nebude pre neho predstavovať dobro. Inak by sa spreneveril svojmu poslaniu vždy
stáť na strane života a chrániť pacienta niekedy aj pred
ním samým. V aktuálnom kontexte rastúcich ponúk možností estetickej chirurgie si samotný pojem „dobro pacienta“ vyžaduje novú a permanentne aktualizovanú etickú reflexiu zo strany filozofie, teológie, medicíny i psychológie. Najmä ak radikálny zásah do fyzickej integrity organizmu má spôsobiť želanú zmenu v psychickom vnímaní seba samého. Samozrejme, že pod dobrom pacienta nemožno vnímať len jeho fyzické zdravie, no prístup k ľudskému telu ako k surovine, ktorú možno ľubovoľne stvár-
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ňovať, modelovať a pretvárať, je určite prekročením etickej hranice. Je viac kvalitatívnym než kvantitatívnym zásahom do ľudskej prirodzenosti, ktorá je u človeka tvorená psycho-fyzickou jednotou.
A keďže v prípade estetickej chirurgie ide o stále viac
žiadaný typ „služieb“ a mimoriadne výnosný biznis, riziko rastie aj s pribúdajúcou konkurenciou, ktorá vo vidine rýchleho zisku môže katastrofálne a trestuhodne zanedbať prvú zásadu lekárskej etiky: primum non nocere
– v prvom rade neublížiť, nepoškodiť. Medializované prípady úmrtí priamo na operačnom stole, zbabrané operácie alebo neskoršie komplikácie a odobraté licencie pripomenú vždy veľmi dôrazne, že aj pri estetických zákrokoch
treba zvažovať riziká úplne rovnako ako pri ostatnej chirurgii. Hoci sa komerčnosť estetickej chirurgie spočiatku
mohla javiť ako určitá forma ochrany klientov pred rizikami neprofesionálneho prístupu, silný mediálny a spoločenský tlak na idealizovanú formu krásy môže viesť práve k opačnému efektu, keď sa začnú ponúkať služby pre
čoraz širšie vrstvy ľudí – pre ľudí, ktorí budú viac či menej vedome riskovať, zo strany tých, ktorí pre zisk budú
ochotní s ich zdravím hazardovať.
A aj tam, kde si určitá vrstva finančne solventných
klientov môže dovoliť služby skutočných profesionálov,
sa objavujú nové etické otázky, ktoré si prirodzene kladú aj ľudia nie nábožensky založení či filozoficky orientovaní. Napríklad aký dosah na psychické i telesné zdravie ženy môže mať vianočný či narodeninový darček od
jej manžela vo forme poukážky na výkon plastickej chirurgie? Čo tým hovorí o jej vzhľade? Akú hodnotu má pre
neho jeho žena? Má ju len vtedy, keď je sexuálne atraktívna? A ak by mu išlo hneď o empatický pokus pomôcť jej
pri zvýšení potrebného sebavedomia, je to naozaj vhodné
a efektívne riešenie?
Ďalšie ťažkosti etického charakteru nastávajú po absolvovaní skrášľovacích chirurgických zákrokov. Neraz sa
ukáže, že zákrok nevyrieši problém, ktorý človek (oveľa
častejšie žena než muž) rieši. Operácia sa môže z medicínskeho aj estetického hľadiska vydariť, no žena s ním
subjektívne vôbec nemusí byť spokojná. Alebo naopak –
môže byť spokojná, ba až nadšená, no po určitom čase
spokojnosť zmizne a nová predstava o inom vzhľade začne viesť k nespokojnosti s aktuálnym vzhľadom.
Napokon sa potvrdzuje to, čo je už možno vnímané
skôr ako romantické klišé, že skutočná krása sa skrýva vo
vnútri a hodnota človeka nemôže byť posudzovaná podľa vonkajšieho výzoru. Kresťanský postoj v nadväznosti
na židovskú tradíciu vždy presadzoval zásadu, že hodnota človeka je daná už jeho samotnou prirodzenosťou, nie
vonkajším výzorom, že telo človeka predstavuje nositeľa
individuálnej jedinečnosti, v dôsledku čoho zásahy, ktoré
vedú k zmene identity alebo k odstráneniu či znefunkčneniu zdravých častí, sú eticky neprípustným zmrzačením,
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a že je mimoriadne problematický spôsob, ktorý chce operatívnymi zákrokmi na ľudskom tele riešiť problémy, ktoré si vyžadujú skôr citlivý ľudský prístup alebo odbornú
psychologickú pomoc. Toto treba mať na pamäti pri súčasnom mediálnom vplyve i ponukách komerčnej plastickej chirurgie.
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Pravda v politike
Truth in Politics
Healthy relationships between people can be based only on truth. For those, who are active in politics, it is extremely
important to be true. This study points out that only the politics based on truth is in the service of man and the common good. If politicians start to deceive people, they deform relationships between them and become manipulators.
In that way politics ceases to serve people. All totalitarian regimes were based on deception. True judgment of the
social situation is the best thing that Christian can do for society.

Pravda zápasí nielen s nepravdou-klamstvom, ale aj
s relativizmom, ktorý sa snaží zotrieť rozdiel medzi pravdou a lžou a všetko hodnotí len na základe dosiahnutého
úspechu či vlastného prospechu. Je to jed, ktorého zhubnosť pre jednotlivca i celú spoločnosť si jeho šíritelia nie
vždy do dôsledkov uvedomujú. Táto štúdia poukazuje na
to, že iba politika založená na pravde je v službe človeka
a spoločného dobra.
Ovocie pravdy a klamstva
Človeka stvoril na svoj obraz Boh, ktorý je Pravda. Celé
naše bytie je preto založené na pravde. Všetky vzťahy medzi ľuďmi, štruktúry spoločnosti, usporiadania štátu, morálne zvyky a ľudské diela vo svojich mnohorakých formách sa zakladajú na pravde.1 Ôsme Božie prikázanie
chápeme predovšetkým ako odsúdenie klamstva. Ono
však v prvom rade chránilo nevinných ľudí pred obvineniami falošných svedkov na súde. Veľmi známy je prípad
Zuzany (porov. Dan 13,45-49). Toto prikázanie je rozhodujúce pre korektnosť spoločenských vzťahov, trestných
postupov a ochranu dôstojnosti človeka.2
Klamstvo je popretie Božej pravdy. Je to diabolský
hriech proti viere. Ježiš používa silný pojem, keď usvedčuje: „On bol vrah od počiatku a nezotrval v pravde, lebo
v ňom pravdy niet. Keď luhá, hovorí zo seba, lebo je luhár a otec lži“ (Jn 8,44). Porušovanie ôsmeho prikázania
má i spoločenskú i teologickú závažnosť. V dnešnej komunikácii sa toto prikázanie neustále porušuje. Kto klame, kladie prekážku medzi seba a toho, s kým hovorí. Zraňuje spoločenské vzťahy v ich podstate, lebo tie musia byť
založené na pravde, ak chcú byť racionálne. Klamár zraňuje aj sám seba, pretože vkladá do seba samého zárodok nezhody, pomsty, podvodu, zmyselnosti a všetkých hriechov,
pretože všetky hriechy majú za základ klamstvo. Klamstvo
je skutkom pýchy, pretože zahrňuje povyšovanie sa nad
iných alebo podceňovanie iných. Nikto sa nemôže povyšovať nad iných, pretože nevie, aké Božie dary majú. Kto
1. Porov. R. Guardini. Virtù. Temi e prospettive della vita morale.
Brescia 2001, s. 21.
2. Porov. G. R avasi. I comandamenti. Cinisello Balsamo 2002, s. 133135.

sa považuje za dôležitejšieho, vyžaduje si od iných podriadenie, poctu, nenáležité ocenenie. Klamstvo utláča oklamanú osobu, pretože urobí alebo zanedbá to, čo by neurobila alebo nezanedbala, ak by poznala pravdu. Aj klamstvo, ktoré slúži na ospravedlnenie, alebo klamstvo školáka, i klamstvo syna sú odsúdeniahodné, pretože zbavujú
dôvery, sú prejavom duševného rozpoltenia. Ľudská spoločnosť sa bez zdieľania pravdy stane apatická, nedisciplinovaná, hašterivá, plná nenávisti, závisti, pýchy, skutočne zlá.3 Klamstvo vytvára podozrenie, neistotu, nedôveru,
preto je vo svojej podstate protispoločenské. Klamstvo, používané z akéhokoľvek dôvodu, podkopáva základy zdravého spolužitia v rodine, škole, podnikaní, politike. Klamstvo prerušuje ľudský dialóg, zatiaľ čo ľudský život nie je
nič iné ako neprestajný dialóg. Ktokoľvek klame, oddeľuje
so od spoločenstva a stáva sa pre iných podozrivým. Aby
obnovil spoločenský život, musí dokázať, že nikdy nebude klamať. Ak znova upadne do klamstva, stráca sa nádej
na jeho obrátenie. Klamstvo je vždy hodné opovrhnutia.
No na verejnosti, zvlášť v politike, ho priaznivci nielenže
ospravedlňujú a tolerujú, ale dokonca schvaľujú, zatiaľ čo
oponenti ho hania (a naopak), podľa cieľa, na ktorý sa podvod a klamstvo používa. Vedie to k rozmanitým hodnoteniam udalostí s rôznym dopadom na svedomie. Ak niekto
nehovorí pravdu, pretože ju nepozná, nie je klamár. Kto ju
nehovorí, pretože ju chce zatajiť, môže ísť o klamára, závisí to od toho, či má alebo nemá legitímne dôvody na zatajenie pravdy. Ak niekto chce z akéhokoľvek dôvodu klamať,
ide o skutočné klamstvo viac či menej závažné, ale vždy
zavrhnutiahodné.4 Keďže pravda je v konečnom dôsledku
sám Boh, kto klame, búri sa voči Bohu a zrádza samotné korene svojho bytia. Klamstvo zabíja dušu (porov. Múd
1,11). Je rozdiel medzi omylom a neochotou uznať omyl.
„Mýliť sa je ľudské, ale zostávať v omyle je diabolské.“5
„Existuje názor, že v politike je nutné klamať. Nie je to
tak. Klamstvo vždy vyjde na povrch. Z jeho nemorálnej
povahy vyplýva, že vždy viac škodí ako osoží. Ak je pravda, že Bismarck hovoril, že v diplomacii treba používať
pravdu, aby druhý uveril v opak, je presnejšie tvrdenie, že
3. Porov. L. Sturzo. Il manuale del buon politico. Cinisello Balsamo
1996, s. 148-149. KKC, č. 2486.
4. Porov. tamže, s. 121-122.
5. Tamže, s. 140.
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aj v diplomacii je pravda prostriedkom, ktorý skôr-neskôr
prináša svoje neoceniteľné ovocie pochopenia, dôvery,
sympatie, solidarity.“6 Sturzo dáva praktické rady: „Bez
dôvery nie je možná spolupráca. V deň, keď spoznáš, že
tvoj spolupracovník nie je dôveryhodný, nájdi spôsob ako
sa ho čo najskôr zbaviť a nikdy viac ho neprijmi.“7
Štát, ktorého základom má byť právo a sloboda, sa mení
na tyranský režim bez práva a slobody, úmerne tomu,
ako sa v ňom zakoreňuje aj lož. Ak pravda stratí hodnotu,
na jej miesto nastúpi úspech. Človek sa prostredníctvom
pravdy neustále uisťuje o svojich právach, svojej dôstojnosti a slobode. Ak môže povedať: „Je to tak“ a tento úsudok je skutočne pravdivý, tak ho bráni pred svojvoľnou
mocou, ktorá nejakým spôsobom existuje v každom štáte. Ale ak predstavitelia štátu dokážu znehodnotiť pravdu, vtedy je jedinec pred všetkou ich svojvôľou a útlakom
opustený. Najhroznejší výraz násilia je, keď je v človeku
zlomené vedomie pravdy tak, že už nie je v stave povedať: „Toto je a toto nie je“. Tí, čo to akokoľvek spôsobujú
– v politickej či súdnej praxi – defraudujú človeka, oberajú
ho o ľudskosť. Táto vízia by nimi mala otriasť.
Pravda dáva istotu, dôveru, buduje vzťahy. Pravda je to,
čo človeka robí pevným v sebe samom, charakterom. Charakter človeka sa zakladá na fakte, že sa mu stane prirodzeným a pevným to, čo môžeme vyjadriť formulou: to,
čo je, je; to, čo je správne, sa musí osvedčiť; odpoviem na
to, čo mi bolo zverené. V miere, v akej sa to overí, človek
získava stabilitu v sebe samom. Tu je veľký rozdiel medzi zvieraťom a človekom. Zviera je tým, čím je, pretože
je. Človek buduje svoju identitu na poznaní pravdy, keďže
je duchovným bytím. Ak je klamaný, je ohrozené jeho poznanie a budovanie jeho identity. Aj spoločnosť je možné budovať iba na pravde. Klamstvo ničí nielen jednotlivcov, ale celú spoločnosť. S úžasom môžeme pozorovať, či
ten človek, o ktorom nám hovorí veda, literatúra, politika,
noviny, filmy je skutočne človekom!8 Podľa Jána Pavla II.
všetky zlá pramenia zo slobody, ktorá sa na poli hospodárskom a sociálnom rozchádza s pravdou o človeku.9
Ferko Skyčák už v r. 1932 písal, že je možná jednostranná, fanatická, demagogická výchova aj dospelých ľudí
v politike, v národnom cítení, v svetonáhľade. Krikľavé
chyby sa prekrúcajú, pripisujú iným, zamlčujú, odkladajú ad acta. Kritika sa odmieta a dôvody iných sa vysmievajú. Trnul, čo prinesie takáto výchova v Rusku, keď sa
ľud dozvie, že bol klamaný, päťročnicami do ilúzií vkolísaný. Lebo niet horšieho, ako z falošného, krásneho sna
prebudiť sa do krutej skutočnosti. Uvedomiť si, že nás politickí vodcovia vedome klamú. Že sú to šarlatáni, ktorí

6.
7.
8.
9.
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sa s nami len ihrajú.10 Starý poľský vtip z komunistickej
éry vyjadruje vtedajšiu situáciu: „Predseda strany sa pýta:
«Koľko je dva plus dva?» «A koľko chcete, aby bolo?» odvetí poľský robotník.“ Politický význam tejto skutočnosti
neskôr vyjadril slávny predvolebný plagát Solidarity s textom: „Ak chce byť Poľsko Poľskom, dva plus dva musí byť
vždy štyri.“ Človek môže byť slobodný iba vtedy, keď žije
v pravde a jej meradlom je vždy realita.11
Komunizmus spôsobil duchovnú devastáciu, ktorá bola
omnoho tragickejšia ako ekonomická. Celý systém bol
postavený na krádeži a klamstve. Politickí predstavitelia
okradli ľudí takmer o všetok súkromný majetok (polia,
fabriky atď.). Postupne sa krádež, na poliach i vo fabrikách, stala „zvykom“ v celej spoločnosti. Historická a vedecká pravda, pravda o Bohu a o človeku bola znevážená.12 Mnohí už neboli schopní rozlišovať pravdu od klamstva, a mnohí klamali kvôli vlastnému prospechu. Dôsledok je ten, že po páde totality hlavné slovo ľahko získavajú tí, ktorí sa nehanbia národ klamať a potom, keď získajú pozície, okradnúť. Na klamstvo a krádež je spoločnosť
málo citlivá, lebo mnohí podľahli týmto nerestiam. Obnova spoločnosti v tomto smere bude trvať veľmi dlho.
Pravda a demokracia
Luigi Sturzo po páde fašistickej totality v Taliansku pozoroval: „Najťažšia vec je, že aj keď sa krajina vrátila do
slobodného systému, ostali zvyšky fašistických konceptov, ktoré by sme mali považovať za prekonané. Všetko sa
očakáva od štátu; všemohúci štát, vševediaci štát, všadeprítomný štát. Všetko chceme realizovať cez štátne, paraštátne a pseudoštátne zriadenia.“13 Videl aj úlohu kresťanov: „Naša prvá povinnosť je postaviť sa proti tomu, aby
sa zo štátu robilo božstvo, čiže voči všetkým tendenciám,
ktoré všetko vyžadujú od štátu, robiac tak zo štátu mystickú entitu, ktorá preniká všetky časti spoločnosti.“14 Kresťan nikdy nemôže súhlasiť s politickým systémom, ktorý chce náboženstvo zneužiť na politickú nadvládu, ktorý
smeruje k zbožšteniu národa alebo štátu, ku konfúzii štátu s vládou, vlády so stranou a strany s jednou osobou.15
Aj v demokratickom svete pravda trpí. V politike chcú
mnohí hlasovaním presadiť svoj názor aj proti pravde.
O pravde však nemôže rozhodovať väčšina. Išlo by o presadzovanie vlastných záujmov, často aj za cenu zničenia

10. Porov. F. Skyčák. Kritické reflexie filozofa a teológa. Bratislava
2000, s. 194.
11. Porov. G. Weigel. Svedok nádeje. Životopis pápeže Jána Pavla
II. I. Diel. Bratislava 2000, s. 127.
12. Porov. CH. Schönborn. Seguire Gesù. Siena 2004, s. 49-50.
13. L. Sturzo. Il manuale del buon politico. Cinisello Balsamo 1996,
s. 77.
14. Tamže, s. 65.
15. Porov. tamže, s. 30.
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oponentov. Po páde totalitných režimov na tento fakt upozorňoval Ján Pavol II. Hovoril, že ide o „nebezpečenstvo
spojenia demokracie s etickým relativizmom, ktoré oberá občianske spolužitie o akúkoľvek bezpečnú mravnú istotu, celkom ho zbavujúc schopnosti rozpoznať pravdu.
Lebo ak niet nejakej konečnej pravdy, ktorá riadi politické konanie a dáva mu orientáciu, idey a presvedčenia sa
môžu ľahko zneužiť na mocenské ciele. Demokracia bez
princípov, ako dokazujú dejiny, sa ľahko zmení na otvorený alebo skrytý totalitarizmus.“16 Politik musí vedieť
rozlišovať medzi mienkou, aj keď väčšinovou, a pravdou.
Pravda má svoju silu v sebe samej, a nie v počte – veľkom alebo malom – tých, čo ju poznajú. História dosvedčuje, ako niektoré orientácie, niekedy zdieľané takmer celou populáciou, nezodpovedali pravde.
„Totalitarizmus vzniká z popierania objektívnej pravdy.
[...] Ak sa neuznáva nijaká transcendentná pravda, potom
víťazí sila moci a každý túži využiť až do krajnosti všetky
dostupné prostriedky, aby bez ohľadu na práva iných presadil svoj záujem a svoje zmýšľanie. Človek sa tu rešpektuje iba do tej miery, v akej ho možno využiť ako nástroj
egoistického cieľa. Koreň moderného totalitarizmu spočíva
teda v popieraní transcendentnej dôstojnosti ľudskej osoby,
ktorá je viditeľným obrazom neviditeľného Boha, a preto je
sama osebe subjektom práv, ktoré nikto nesmie porušovať:
ani jednotlivec, ani skupina, ani trieda alebo štát.“17
Politik nemôže rozvíjať vlastnú činnosť eticky korektným spôsobom, ak má ako jediné východiskové kritérium pragmatizmus chápaný ako hľadanie moci a osobného úspechu. Kritériom musí byť spoločné dobro.18 Preto
„každý pokus o presadenie vlastných záujmov alebo vlastných ideí pomocou klamstva, sily, intríg, treba považovať
tak jednotlivcami ako aj verejnou mienkou za skutok politickej vierolomnosti a vinníka, ktorý tak urobil, treba považovať za diskvalifikovaného.“19 Nie je dôveryhodný politik, ktorý vlastným občanom hovorí opak toho, čo tvrdí
na medzinárodnej úrovni. Tým jasne dáva najavo, že svojich voličov považuje za naivné stádo, ktoré len navonok
uspokojuje svojimi rečami. Na poli politiky je falošným
prorokom demagóg alebo prospechár.20
Problém pre politikov je vernosť danému slovu, sľubom
a predvolebným programom. „Prvou zásadou politického umenia je byť poctivý a unikať pretvárkam; sľubovať
málo a dodržať to, čo sa sľúbilo.“21 Hodnovernosť politika sa meria práve jeho pravdivosťou, tým, či je súlad medzi tým čo povedal v propagandistických rečiach a čo re16. Ján Pavol II. encyklika Veritatis splendor. Trnava 1994, č. 101.
17. Tamže, č. 99.
18. Porov. D. Tettamanzi. I domandamenti. Milano 2001, s. 126.
19. L. STURZO. Il manuale del buon politico. Cinisello Balsamo
1996, s. 99.
20. Porov. tamže, s. 139.
21. Tamže, s. 127.
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álne urobil a robí v parlamente a politickej diskusii. Iba
vernosť volebnému programu mu dovoľuje, aby bol vnímaný ako „reprezentant“ občanov, ktorého si vybrali na
základe presnej myšlienkovej orientácie, ktorú presadzuje v praxi.22
V politike je potrebný čas, trpezlivosť, dlhá príprava,
neustála práca, aby sa nakoniec mohlo zbierať ovocie. Nie
je možné správať sa ako samoľúby ignorant. Ak sa niečo
nepozná, treba sa informovať, študovať, seriózne a objektívne diskutovať a nikdy si nenamýšľať svoju neomylnosť.
Ten, čo sa „nikdy nepomýli“, je osoba, ktorej sa treba vyhýbať. Podobne aj tomu, ktorý vie všetko a všetko posudzuje, pretože zdanie často klame.23
Politiku je možné dobre robiť iba ak presvedčenie o jej
správnosti je založené na pravde. Aby presvedčenie toho,
kto chce konať, prešlo na iných, treba, aby bol pravdivý.
Klamstvo zbavuje účinnosti samotného konajúceho, spolupracovníci, ak boli oklamaní, mu prestávajú dôverovať alebo mlčky súhlasia a majú spoluúčasť na klamstve.
Existujú aj iné dôvody, aby sa spojili s človekom, ktorý
klame: strach, záujmy, okúzlenie. Vtedy však chýba najsilnejšie puto: pravdovravnosť a úprimnosť.24 Dôvera k politikom sa nemôže zakladať na rétorickej sentimentálnosti,
hysterickom fanatizme alebo slepej dôvere. Ona musí byť
ovocím presvedčenia,25 ktoré plodí činnosť vedúcu k spoločnému dobru.
Právo zatajiť pravdu
Pravdu sme povinní povedať vždy, keď druhý má na
ňu právo. Ak ho nemá, sme povinní ju pred ním zamlčať. „Byť pravdivým neukladá povinnosť vyjaviť tajomstvá, alebo vyslovovať nevhodné tvrdenia. Mlčanie je zlato zvlášť v politike. Dnes sa hovorí veľa, a tak sa používa pravda, polopravda, zdanlivá pravda, pretvárka a klamstvo. Politické umenie učí povedať to, čo je nevyhnutné,
nepovedať to, čo sa nesmie vyjaviť, uniknúť klamstvu
a nájsť spôsob ako uniknúť tvrdeniam, ktoré by neviedli k cieľu. Bez dlhého učenia sa nedá k tomu ľahko dopracovať.“26
V demokraticky fungujúcej spoločnosti majú občania
právo počuť pravdu z úst politikov, a politickí predstavitelia majú právo počuť pravdu od občanov. Je nemorálne, ak
politici zamlčujú pravdu o veciach, o ktorých má spoločnosť právo vedieť. Ponechanie novinárov, a tak celú spoločnosť, na investigatívne schopnosti niektorých odváž-
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livcov, vyvoláva prinajmenšom podozrenie z nemorálnosti politikov, čo škodí celej spoločnosti.
V totalitných režimoch nastávajú, čo sa týka pravdy, celkom zvláštne problémy. Napr. keď režim ohrozuje život
nevinných, alebo nestrpí osobné presvedčenie. Vtedy sa
človek nachádza v podmienkach neustálej nevyhnutnej
sebaobrany. Tí, čo používajú násilie, nemajú žiadne právo dožadovať sa pravdy od nikoho. Štátom dosadení udavači a vyšetrovatelia nemajú právo vedieť, kto vydáva samizdat, kto pašuje náboženskú literatúru, kto je tajným
biskupom, či kňazom, kto organizuje náboženské stretnutia mládeže, kto pomáha utekať cez hranice, kto chodí do
kostola atď.
V situáciách útlaku a násilia stráca reč svoj vlastný
význam. V ústach utláčaných sa stáva nástrojom legitímnej obrany, okrem prípadu, keď sa situácia dostáva do
bodu, kedy sa vyžaduje svedectvo. Nikdy napr. nie je dovolené poprieť vieru v pravého Boha. Vtedy ten, čo hovorí, vystavuje riziku nielen svoje materiálne dobrá, ale
aj život. Vytušiť a posúdiť toto všetko je problémom svedomia.27
27. Porov. R. Guardini. Virtù. Brescia 2001, s. 22.
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Záver
Politika slúži iba vtedy človeku, ak je založená na
pravde. Aby sa robila dobrá politika, ale aj pre meritórne posudzovanie politiky a politikov, treba poznať pravdu
o Bohu, človeku, spoločnosti. Musíme dobre poznať postavenie a úlohu kresťanov v spoločnosti, zvlášť biskupov
a kňazov. Na to všetko je potrebné štúdium sociálnej náuky Cirkvi, histórie i samotnej politiky. Pravdivé morálne hodnotenie verejného života je najlepšou službou, ktorú kresťan môže urobiť pre spoločnosť. Silu pravdy a deštruktívnosť klamstva jasne poznávame z ich ovocia. Pri
poslednom súde skončí možnosť klamať. Všetky klamstvá
sa ukážu tým, čím sú, aj keď sa zdali akokoľvek inteligentné a brilantné. Ukáže sa všetka ich ilúzia.
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Benjamín Martinský,
vyznavač našich čias
„Nik nemá väčšiu lásku ako ten, kto položí svoj život
za svojich priateľov“ (Jn 15, 13). Obeta života je najväčšou obetou. Okolo nás je mnoho ľudí, ktorí sa dennodenne obetujú pre druhých. Často o nich nikto nevie. No oni
tu sú. Žijú a žili pre druhých. Jedným z takých je aj likavský rodák, kňaz, jezuita, Benjamín Martinský. Jeho život i obeta boli veľkým vyznaním lásky k Bohu a ľuďom.
Snažil sa žiť podľa evanjelia. Jeho život je pre nás veľkým vzorom.
Život Benjamína Martinského
Benjamín Martinský sa narodil 21. marca 1921 ako piate dieťa z jedenástich, Anne a Marcelovi Martonovcom.
Pokrstil ho vtedajší likavský farár Štefan Janovčík. Od
malička bol veľmi živý, veselý a podnikavý chlapec. On
i jeho rodina boli chudobní, ale vedel sa tešiť z maličkostí. Päť tried ľudovej školy vychodil v rodnej Likavke. So
svojou túžbou stať sa kňazom sa vyznal aj miestnemu farárovi Jozefovi Ďaďovi. Pán farár mu sľúbil, že mu nájde
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miesto, kde bude šťastný a kde dosiahne svoj cieľ. Neskôr
ho dali rodičia (na jeho radu) študovať na gymnázium do
Trnavy. Tam býval u jezuitov. Jeho matka bola veľmi nábožná žena, ktorá viedla svoje deti k nábožnému životu,
podobne i otec. Hoci rodina bola chudobná, mesačne mu
posielali 250 korún na štúdiá. Vyššie triedy gymnázia študoval v Ružomberku. Maturitnú skúšku zložil v Kláštore
pod Znievom. Tu si aj poslovenčil meno z Martoň na Martinský. Noviciát a školastikát Spoločnosti Ježišovej absolvoval v blízkom Ružomberku. V rokoch 1939 – 1941 mal
možnosť študovať s Jánom Chryzostomom kardinálom
Korcom. Cez prázdniny pomáhal rodine, ako len vedel.
Jeho mladší súrodenci sa vždy tešili na jeho príchod a túžobne ho očakávali. Keď prišiel, bolo vždy veselo. Po maturite odišiel do Levoče, kde pôsobil ako vychovávateľ na
gymnáziu. Popri práci s mládežou sa štúdiom pripravoval
na kňazstvo.
Túžil sa stať misionárom v Rusku. Horlivo sa učil ruštinu a študoval diela ruskej literatúry. Táto túžba sa mu
však nesplnila, lebo všetky kláštory a všetky kláštorné re-

Články

Martin Matejka

hole boli zrušené počas tzv. Barbarskej noci 14. 4. 1950
v rámci komunistickej akcie „K“. Rehoľníci boli sústredení do táborov v Podolínci, Jasove a na iných miestach.
V apríli 1950 bolo zatknutých 2192 rehoľníkov. Boli obvinení a mnohí aj odsúdení vo vykonštruovaných procesoch. Množstvo vzácnych pamiatok bolo zničených
a mnohé sa nenávratne stratili. Benjamín Martinský bol
internovaný spolu s Jánom Chryzostomom Korcom, Pavlom Horským a inými v Podolínci. Neskôr, keďže ešte nebol kňazom, bol preradený do pomocných technických
práporov (PTP). Tábory PTP boli zložené hlavne zo študentov teológie a mnohých mladých rehoľníkov. Politickou prevýchovou v duchu marxizmu-leninizmu a tvrdou
prácou sa mali prevychovať a zriecť duchovného povolania. No mnohí odolali a ostali verní. Aj Benjamín odolal
a po prepustení z povinnej vojenskej služby pokračoval
tajne v štúdiu teológie. Takýto počin bol v tomto období
považovaný za vlastizradu.
Kňazské svätenie prijal z rúk otca biskupa Róberta Pobožného dňa 27. decembra 1953 v Rožňave. Primičnú sv.
omšu slúžil v úzkom rodinnom kruhu. S pomocou priateľov si našiel prácu v Pozemných stavbách Žilina n. p., kde
pracoval ako pomocná kancelárska sila. Vyšlo však najavo, že je kňazom, a bol okamžite zadržaný. V Žiline ho odsúdili na 6 rokov nútených prác. Najprv vo Valdiciach, neskôr v uránových baniach v Jáchymove. V Jáchymove sa
pracovalo v neľudských podmienkach s neustálym vplyvom rádioaktivity z uránovej rudy smolinec. Často pracoval aj po kolená vo vode. Benjamín mal v bani úraz, zasypalo ho. Hoci sa z toho dostal, následky si niesol do konca
života. Aj v ťažkej situácii dokázal rozdávať radosť a optimizmus. Mnohí kňazi si naňho spomínajú ako na osobnosť, ktorú nemohlo zlomiť utrpenie a príkorie. Niektorí spomínajú: ,,Kde bol Beňo, tam bol aj špás, nikdy tam
nezhasla iskra nádeje do budúcnosti. Ba aj kríž sa zdal
v tej chvíli ľahší“. Raz, keď jeho židovského spoluväzňa
s ktorým býval v baraku odvelili na iné miesto, žartovne poznamenal: ,,Synagógu mi rozpustili, musím sa spojiť s Vatikánom!“ Aj v pracovnom tábore si rýchlo získal
srdcia mladých trestancov, ktorých povzbudzoval vo viere
a usmerňoval na ceste do ďalšieho života, keď ich prepustia na slobodu. Bol oslobodený prezidentskou amnestiou
roku 1960. Po prepustení dostal príkaz na prácu v bani.
Zamestnal sa v uhoľnej bani v Handlovej, aby bol čo najbližšie k domovu. Po dvoch rokoch sa mohol zamestnať na
inom pracovisku. Rozhodol sa teda vrátiť naspäť do podniku v Žiline, kde pracoval pred svojím uväznením. Býval v blízkej mestskej časti Strážov. Neskôr sa zamestnal
v žilinskej celulózke. Tu mal vynikajúce podmienky na
apoštolát medzi mladými. Pracoval s nimi aj napriek riziku zatknutia. Svoj život ponúkol ako obetu za nenarodené
dieťa, ktorému nedávali lekári žiadne šance. Pán jeho obetu prijal, dieťa sa narodilo zdravé. Dňa 3. 1. 1964 pri lepení podláh v materskej škôlke sa výpary lepidiel vznietili
a došlo k výbuchu nahromadených výparov. Páter Benjamín sám pomáhal robotníkom opustiť horiaci priestor. On

Benjamín Martinský ako mladý kňaz

ušiel ako posledný. Okoloidúci ho okamžite s veľkými popáleninami previezli do nemocnice. Na druhý deň ho vrtuľník previezol na oddelenie popálenín do Ostravy. Napriek ukrutným bolestiam sa snažil rozdávať radosť. Prežil 51 dní.
Život odovzdal Pánovi dňa 23. februára 1964 o 11-tej
hodine. Previezli ho domov, do rodnej Likavky. Na jeho
pohrebe sa zúčastnilo mnoho ľudí nielen z Likavky, ale
aj z okolia. Bola to obrovská manifestácia viery, jeho skutočné primície.
Bol pravým vyznávačom, lebo jeho život bol vyznaním
lásky k Bohu a blížnemu. Likavčania na svojho veľkého
rodáka nezabudli. Jeho hrob je často navštevovaný a z príležitosti 50. výročia jeho smrti mu rodáci odkryli pamätnú tabuľu v predsieni kostola. Takisto je vo veži kostola umiestnený zvon, uliaty na jeho počesť roku 2000, na
ktorom stojí nápis: ,,Na počesť nášho rodáka, kňaza Benjamína Martinského SJ, ktorý obetoval svoj život, venujú Likavčania“.
Svedectvá
Za najdôležitejšie môžeme považovať svedectvo tej
ženy – matky, ktorá čakala dieťa, za ktoré páter Benjamín
obetoval svoj život. Spomína si takto:
Pátra Benjamína som spoznala koncom októbra 1951
v Prahe. Boli sme zasnúbení s manželom. Cestou z diva-
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dla sme narazili na ošúchaného a ustatého vojaka v uniforme pracovnej trestnej roty. S manželom sa srdečne zvítal a mne sa dostalo cti spoznať magistra Benjamína Martinského...
...Bol veľmi bezprostredný, s veľkým zmyslom pre humor ako niekto, kto pomocou humoru prekonáva ťažkosti
života a rád rozveseľuje ľudí, aby im aj touto formou poslúžil a pomohol zvládnuť ťarchy, ktorých v tých rokoch
bolo bohate...
...Čakali sme štvrté dieťa. Ako sa stav vyvíjal, prognóza sa vyjasňovala v tom zmysle, že ak dieťa vôbec donosím, narodí sa buď mŕtve, alebo s ťažkými duševnými poruchami, pričom i mne hrozilo, že pôrod pravdepodobne
neprežijem...
...Keď som po dlhom váhaní lekárov v piatom mesiaci
bola znovu operovaná, situácia sa zhoršila a musela som
odvtedy praktizovať rôzne opatrenia, aby sa zabránilo
predčasnému pôrodu. Vtedy, na Sviatok sv. Stanislava ...
slúžil páter Benjamín sv. omšu za nás v našej spálni. Nikdy
nezabudnem, ako sa ten veselý priateľ a vtipkár zmenil vo
chvíľach obety, ktorú za nás prinášal.
...Benjamín nezabúdal ani na prirodzené potreby. Na
Vianoce nám kúpil kapra, keďže som nemohla stáť v obchode. A tak bolo 23. 12. 1963, kapor bol vo vani, otec
Benjamín žartoval s deťmi, povzbudzoval a rozveseľoval
ako vždy predtým. Keď odchádzal, išla som za ním zavrieť
dvere. Keď mi podával ruku povedal: „Buďte pokojná,
celkom pokojná. Ponúkol som Pánu Bohu svoj život, aby
zachoval deťom matku.“
...A Boh prijal jeho obetu.
Anna Galová OSF, sesternica pátra Benjamína podáva
nasledovné svedectvo, z ktorého úryvky tu uvádzame:
...Počas väzenia som Beňa navštívila ako príbuzná štyrikrát. Stretnutie bolo vždy pod prísnym policajným dozorom. So stiahnutým hrdlom od žiaľu som sotva prehovorila, keď som videla v akom duševnom a telesnom utrpení
žije kňaz – človek. Bola krutá januárová zima a všetci väzni boli naboso v drevákoch. Mali len plátennú košeľu, jednu kazajku, hlavy ostrihané dohola, vychudnutí na kosť
a kožu, s rukami studenými ako ľad. Pracoval tam pri brúsení skla, stále v studenej vode... Keď ho prepustili vrátil
sa ako tieň s príkazom, že musí pracovať v bani.
Obetu, ktorej predchádzala 51 dňová kalvária dokresľuje ešte svedectvo sestry Salvatory OSF, ktorá písala sr.
Simplícii Martonovej, sestre p. Benjamína.
...Pustili ma k nemu... Nikdy nezabudnem na prvý dojem, keď som ho videla. Keby som nepoznala cenu utrpenia a to, že ho niekto tak heroicky znáša, povedala by som
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radšej smrť, než sa trápiť. On je ale príkladom trpezlivosti a odovzdaný pri svojich bolestiach...
...Boli ho vtedy navštíviť tiež štyria robotníci zo Žiliny.
Keď vyšli za dvere, jeden sa pýta: ,,Ako je možné, že v takom hroznom stave a bolestiach je taký pokojný a trpezlivý?“ Druhý mu dal odpoveď: ,,Má stále pred sebou trpiaceho Krista, a to ho drží.“
Rodina na neho spomína len v dobrom ako na veselého
kresťana. Jeho brat Efrém si zaspomínal nasledovne:
...Bol veselý...
...Bol som ho pozrieť aj keď ho zavreli do basy. Ja som
prišiel tam, kde býval u Šoškov, povedať, že ho zavreli
a na koľko rokov. To boli dobrí ľudia všetko. Radi sa mali
všetci. On obyčajne vedel vtipy, porozprával im...
...Po úraze ešte si pýtal mamu, aby ho prišla pozrieť.
Tam sme boli všetci v Ostrave a ako mama odišla, zomrel.
Ďalšie svedectvo pochádza od jeho švagrinej, pani
Anny Martonovej:
...Bol skromný človek všetkým chcel pomôcť. Bol odhodlaný, čo si zaumienil, to spravil. S ničím sa nevyťahoval.
Keď mu jeho sestra povedala, že nech si na ňu spomenie,
keď dostane palmu víťazstva, on jej povedal, že čo to hovorí, že on nie je hoden palmy víťazstva. V ťažkých chvíľach hovoril: Pán Boh dopustí, ale neopustí.
...Charakterizovala
a dobrotivosť...

ho

skromnosť,

cieľavedomosť

...Mám od neho misál.
Pani Mária Kišková, u ktorých páter býval si na neho
v liste spomína takto:
...Za nekompromisný postoj k vtedajšiemu režimu bol
kruto prenasledovaný dlhoročným väzením...
...Po prepustení z väzenia p. Martinský bol ubytovaný
u nás v Strážove po doporučení sestričiek z katolíckeho
domu v Žiline.
...Z jeho významnejších povahových čŕt by som poukázala na jeho veľkú skromnosť a bezhraničnú oddanosť
svojmu kňazskému poslaniu... Ako pracovník bol usilovný a spoľahlivý.
...Balzamom pre nás boli v tom období jeho rozhovory,
ako aj pravidelné súkromné sväté omše. Nezabudnuteľné boli aj jeho spomienky na minulosť. Svojím skromným
životom nám bol osobným príkladom pre celú našu rodinu ako aj priateľov, ktorých si postupne získaval. Obdivu-
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hodný bol aj jeho prístup k mladej generácii a jeho rady
do života pre nás...
...V našich srdciach ostal pre nás veľkým vzorom v duchovnom živote. Je pre nás inšpiráciou a povzbudením
k napredovaniu v našom živote.
Mária Ilovská si na neho spomína týmito slovami:
...Keď nás navštevoval páter Martinský, mala som asi
8-10 rokov. Vždy sme sa tešili, keď ujo Martinský prišiel.
Nejaké duchovné debaty sme nemali, lebo som bola vtedy
malá. Ani som nevedela, že bol kňazom, to sme sa dozvedeli až oveľa neskôr. My sme ho vnímali skôr ako dobrého
uja, ktorý k nám príde a ktorý nás poteší. Vždy nám bolo
ľúto, keď odchádzal.
....My často žiadame pátra Martinského o pomoc. Sestra v Bratislave, keď bola vážne chorá, tiež často prosila
pátra Martinského o pomoc a tiež sme tak hovorili, že určite aj jeho zásluhou sa vyliečila. Pre nás všetkých znamenal skutočne veľkú oporu.
...Vždy som ho považovala za fantastického človeka a cítila som, že je to človek spravodlivý. Mám len dobré spomienky.
Jeho spolupracovník Vincent Hajdák nám podáva takéto svedectvo u živote pátra Benjamína:
...Spoznali sme sa s pátrom Benjamínom na KNV. Keď
som sa dozvedel, že je kňaz, tak sme boli hneď kamaráti.
My sme žili spolu ohromne, potom chodil aj k nám. Mal
veľký vplyv na mňa aj na moje deti. Boli sme dobrí priatelia.
...Mal veľké nadanie s každým sa takticky porozprávať.
On neurazil nikoho, snažil sa poradiť každému, čo potreboval nejakú radu. Navzájom sme sa podporovali vo viere.
...Po úraze sme prišli k nemu (do nemocnice v Žiline),
boli sme spokojní, že sa vylieči. Keď sme odchádzali od
neho, zdvihol ruku, tú ťažko poranenú a dal nám požehnanie. To bola príjemná chvíľa, že v ťažkej situácii myslel ako kňaz.

Benjamín Martinský v nemocnici

...Jeden kňaz k nemu chodil každý deň so svätým prijímaním a keď sa toto stalo, bol nešťastný z toho a hovoril,
že to bol svätec, ako on znášal tú chorobu. Bol veľkým príkladom, ako sa má človek správať, aby nezišiel z cesty. On
ma predovšetkým posilnil v tom, čo verím, čo som. Celú
našu rodinu viedol k dobru.
...Raz som napísal takúto modlitbičku:
Pane, Bože, Ty si prijal do svojich radov kňaza Benjamína Martinského, aby vydával svedectvo o Tebe a o Tvojom Synovi. On s láskou prijal tvoje poslanie, ale svet ho
neprijal a prenasledoval ho. On Ťa však nezaprel. Benjamín prijal prenasledovanie i ťažké utrpenie života, ktoré
ho postihlo. Bože, prosíme Ťa, osláv svojho sluhu Benjamína, aby svet poznal, že utrpenie prijaté s láskou k Tebe
Pane, je vždy odmenené.
Zdroje:
Biblia Sväté Písmo Starého i Nového Zákona, SSV, Trnava, 2012; Silan
J.: Katolícke piesne z Važca, Lúč, Bratislava, 1996; Hrčka A.: Dejiny likavskej farnosti, vlastným nákladom, Likavka 2014; Judák V.: Priatelia boží, lúč, Bratislava, 1995; K indja V.: Ani vlastné mamy o tom nevedeli, , Trnava, 2008.
Videozáznamy z nahrávania filmu Život a obeta kňaza Benjamína Martinského a iné videozáznamy v archíve Márie Šubjakovej; List pani Hajdákovej o živote p. Benjamína (uložené u Márie Šubjakovej) z 24. 3.
2014; Svedectvo pani Koščovej o obete p. Benjamína z 23. 2. 1989.
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Storočie genocíd:
koniec alebo pokračovanie?
Ľahostajnosť, nevedomosť a strach sú spojencami zla
Človek sa rodí ako bytosť obdarená dôstojnosťou a slobodou. Sloboda, osobitne sloboda myslenia, svedomia, náboženstva a presvedčenia, nie je daná štátom. Štát ju má
rešpektovať, garantovať a rozvíjať. Táto sloboda v súčasnosti nie je vo svete samozrejmou realitou, ani širokým víťazným medzinárodným trendom. Práve naopak, tendencia je negatívna. Táto základná hodnota je v dnes vážne obmedzovaná alebo atakovaná vo väčšine štátov sveta, reprezentujúcich 74 % celkovej populácie (Pew Research Center
Study, 2014). Každoročný Deň spomienky na obete holokaustu tiež pripomína historickú, ťažkú, často krvavú cestu od otroctva, hlbokého spoločenského rozdelenia, sektárskej nenávisti a násilného utláčania k slobodným, pluralitným a tolerantným spoločnostiam, ktoré rešpektujú vládu
zákona, základné ľudské práva a univerzálne hodnoty. Početní diktátori, autokratické režimy a násilné skupiny usilujú o opak. Holocaust bol výrazom rozsiahleho zlyhania ľudskosti – od vykonávateľov nacistického zámeru totálnej likvidácie Židov v Európe a ostatných nevinných, nepohodlných skupín obyvateľov, cez napomáhačov a obhajcov zločinov až po ľahostajných pozorovateľov.
Vyše 84 % svetovej populácie vyjadruje svoju príslušnosť k náboženstvu. Ale sloboda náboženstva alebo viery
nie je iba o nich. Je pre všetkých, keďže pokrýva nielen veriacich, ale aj ateistov, agnostikov, každého. Právo na slobodu myslenia, svedomia, náboženstva alebo presvedčenia sa
viaže na slobodu prejavu, zhromažďovania a na ďalšie dôležité občianske a politické práva. Je lakmusovým testom
všetkých ľudských práv. Pretože kde niet náboženskej slobody, tam chýbajú aj ďalšie občianske slobody. Kultúra ľudskej dôstojnosti sa nedá vytvárať bez náboženskej slobody.
Zápas proti komunistickej totalite v rámci Československa
začal kulminovať po Bratislavskom Veľkom piatku 1988,
kedy pokojná modlitbová, sviečková manifestácia za náboženské a občianske práva bola brutálne potlačená policajnými silami. Lež následný vývoj smerom k udalostiam v novembri 1989 bol už vďaka objektívnej medzinárodnej situácii nezastaviteľný.
Sloboda nie je bezúčelová a neprežije bez zodpovednosti. Náboženská sloboda je viac potrebná pre dobrobyt, pokoj
a rozvoj celej spoločnosti, než pre prežitie či existenciu konkrétnej relígie. Požiadavka na rešpektovanie náboženskej
slobody je kriteriálna pre skutočne slobodnú a spravodlivú
spoločnosť. Toto právo sa implicitne viaže na aktívnu angažovanosť občianskej spoločnosti a jej sekulárnych a ná-
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boženských predstaviteľov za mier, spravodlivosť, ľudskú
spolupatričnosť a solidaritu. V našom storočí je to veľmi
potrebné. Od systematickej likvidácie 1,5 milióna Arménov
v rámci Osmanskej ríše v r. 1915 – 1916, čo predstavovalo
prvú uznanú genocídu 20. storočia, prešlo ľudstvo podobnými horormi na náboženskej, etnickej, národnej alebo rasovej báze v mnohých častiach sveta – v nacistickom holokauste a sovietskych gulagoch a masových hroboch, v Libanone, Kambodži, Rwande, Bosne... Sľub „Nikdy viac!“
z Norimberského tribunálu r. 1946 bol porušovaný opakovane, znova a znova. Príliš často sme nedodržali záväzok
zabrániť genocíde, zločinom proti ľudskosti alebo neľudskému zaobchádzaniu. Fakticky, medzinárodné spoločenstvo z rôznych príčin opustilo ľudí v núdzi, prenasledovaných pre náboženstvo, presvedčenie, rasu, etnický pôvod
– pre ich odlišnú a pritom ľudskú identitu.
Nedávne systematické vraždenie, mučenie, zotročovanie,
únosy, znásilňovanie a prenasledovanie príslušníkov náboženských a etnických menšín na územiach ovládaných ISIS
(2014 – 2017) reprezentuje práve tento typ zločinu – genocídu. Podľa medzinárodného práva ide o zločin zločinov. Jednoznačný a odsudzujúci postoj ku genocíde ISIS bol v tomto období vyjadrený parlamentnými orgánmi Rady Európy,
EÚ, USA, Veľkej Británie, Austrálie, Kanady, Rakúska,
Maďarska a ďalších inštitúcií a organizácií.
Na prahu nového roka je preto aktuálnou a alarmujúcou
otázka: Bude storočie genocíd pokračovať alebo sa skončí?
Ktoré skupiny a územia budú likvidované po kresťanoch,
jezídoch, šiítskych moslimoch a iných komunitách v Iraku
a Sýrii? Výzva skončiť dlhú sériu genocíd je pre budúcnosť
sveta veľmi dôležitá. Rozhodujúcim bude odhodlanie pre
skutočnú zmenu opakujúcich sa trendov. Lepšie, ľudskejšie storočie je našou morálnou povinnosťou! Ak chceme
zdieľať pokojnejšie a lepšie časy, musíme zabrániť návratu dominancie neľudskosti. Znamená to zastaviť prenasledovanie nevinných ľudí, pomôcť umlčiavaným a bezbranným obetiam, postaviť páchateľov zločinov pred spravodlivosť. Ľahostajnosť, nevedomosť a strach pomáhajú fanatikom a páchateľom zločinov. Naše mlčanie zraňuje obete.
Okrem genocíd a prenasledovania existuje veľa ďalších
foriem náboženského útlaku, hlavne intolerancia a diskriminácia. V mnohých krajinách sveta platia zákony proti
blasfémii (rúhaniu), proti náboženskej konverzii, alebo je
prítomné sektárske násilie. Aj dnes existujú totalitné reži-
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my, ktoré sa usilujú potláčať náboženské prejavy a slobodu svedomia a presvedčenia v záujme presadzovania vlastnej ideológie a uniformity. Pre mnohých ľudí aj dnes atraktívni vodcovia Marx a Lenin odsudzovali náboženstvo ako
„ópium ľudstva“. A vytvorili pritom svoje vlastné „náboženstvo“ – novú nátlakovú a bojovnú sekularistickú ideológiu. Najväčší diktátori minulého storočia – Hitler, Lenin,
Stalin, Mao Ce-tung, Pol Pot – systematicky likvidovali slobodu náboženstva a presvedčenia a jej obhajcov.
Bez pochopenia náboženstva, včítane jeho zneužívania
(ako to robia napríklad islamistické teroristicke organizá-

František Trstenský

cie ISIS, Boko Haram, Al Šabab, Taliban), nemôžeme dobre porozumieť, čo sa deje v súčasnom svete. A tak nemôžeme ani nájsť účinnú, ozdravnú liečbu. Podpora slobody náboženstva alebo viery a etiky zodpovednosti, vzdelávanie
a výchova pre život v rozmanitosti – to je základná cesta
v zápase s náboženským fanatizmom, násilným extrémizmom a terorizmom. Kultúra ľudskej dôstojnosti pre každého a všade bude môcť rásť a prinášať dobré ovocie v našich časoch vtedy, ak budeme pretínať korene ľahostajnosti, nevedomosti a strachu. Lebo ľahostajnosť, nevedomosť
a strach sú spojencami zla.

Sociologické vzorce správania
v živote veriaceho človeka
Poľský sociológ židovského pôvodu Zygmunt Bauman
(1925 – 2017) vo svojom diele Úvahy o postmodernej dobe
(1993, v českom preklade v roku 1995) ponúka štyri vzorce
postmoderného správania človeka. Jeho sociologická analýza v mnohom vystihuje aj správanie veriaceho v Cirkvi.
Epizodickosť viery
Podľa Baumana najvýraznejšou črtou súčasného človeka je jeho „epizodickosť“, v ktorej nejestvuje zjednocujúci trvalý cieľ, ale život sa skladá akoby z nesúrodých vedľa seba stojacich epizód. Bauman používa prirovnanie k televíznym seriálom, v ktorom každá epizóda je do istej miery samostatná. Došlo k rozpadu životného projektu človeka
na množstvo samostatných krátkych dielov mexických nekonečných telenoviel. Ak to prenesiem na Cirkev, prejavuje sa to často v postojoch veriaceho, ktoré sú nekonzistentné. V nedeľu je na svätej omši, ale v pondelok pre neho začína nový diel, ktorý nemá s predchádzajúcim nič spoločné. Podobný vzorec vidíme napr. v správaní birmovancov,
ktorí po ročnej príprave druhý deň po birmovke sa vytratia
z kostola a niekedy aj z Cirkvi. Jeden diel sa skončil a začína druhý.
Povaľač
Prvý vzorec osobnostného správania sa vyznačuje neobmedzenou voľnosťou interpretácie toho, čo sa práve deje.
Bauman prirovnáva toto správanie k obrazu, na ktorom maliar zmrazil pohyby postáv a zvečnil ich na plátne. Kto sa na
obraz pozrie, nevie nič o ich minulosti ani budúcnosti. Sú
povrchom bez hĺbky. Povaľač sa stáva režisérom, ktorý pri-

deľuje úlohy hercom podľa vlastnej fantázie. Človek rozvalený vo fotelke pred televízorom si vyberá to, čo je pre neho
príjemné, čo sa najviac leskne. Najobľúbenejšími miestami
povaľača sa stali nákupné centrá a vlastná obývačka s televíznou obrazovkou. Ak to prenesiem na správanie veriaceho, ide o taký postoj, v ktorom človek interpretuje učenie
Cirkvi podľa vlastnej predstavy, často povrchne a s úpravou
na vlastnú mieru. Morálne kritériá si vytvára tu a teraz. Na
Cirkev a liturgiu sa pozerá ako na obchodný výklad. Nepotrebuje poznať hĺbku znakov. Do kostola sa prišiel pozrieť
a popočúvať. Hodnotí výkon kňaza a jeho kázeň. Obľúbeným je ten, kto „urobí“ svätú omšu a vyslúži sviatosti rýchlo, k tomu ešte aj zábavne a nič nevyžaduje.
Tulák
Kým v minulosti tulák bol skôr výnimkou, dnes sa stal
hlavnou vrstvou spoločnosti. Usadenosť a stabilita je v súčasnosti skôr výnimkou. Každý piatok sa sťahuje západ
na východ Slovenska, aby v nedeľu večer východ cestoval
znova na západ. Sme kultúrou, ktorú charakterizuje cestovná taška. Tulák nevie, kam ide a nevie, ako dlho sa na jednom mieste zdrží. Naplánovať si dokáže dnešok a nanajvýš
zajtrajšok. Tulák opúšťa isté miesto, keď mu už nemá čo
ponúknuť, ale kam smeruje, to nevie. Ak to aplikujem na
život veriaceho, tak aj pre neho platí tuláctvo. Dnes mnohí veriaci reálne nepatria do žiadnej farnosti. Chvíľu sú tu
a chvíľu tam. Prípravy na sobáš, samotný sobáš, krst detí
a miesto, kde bývajú, prebiehajú zakaždým v inej farnosti
alebo s iným kňazom. Nepatria do jedného farského spoločenstva, pre výber svätej omše sa rozhodnú v nedeľu ráno
a nevedia, či o týždeň nepôjdu inde, ak vôbec.
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Turista
Bauman zdôrazňuje, že turista je modernou postavou.
Aj v minulosti ľudia cestovali, ale dôvody boli existenčné.
Chudobný, aby si zarobil na živobytie, mladý človek, aby
sa vyučil remeslu, obchodník, aby predal tovar. Turista odchádza do cudzích krajín najmä preto, aby obohatil svoj fotoalbum o nové zážitky a dojmy. Túži po niečom inom, čo
ešte nevidel, alebo čo sa líši od každodennosti. Turista platí, a preto požaduje služby a komfort. Ak to prenesiem do
Cirkvi, ide o také správanie veriaceho, ktorý berie Cirkev
ako „dovolenkový rezort“ alebo „wellness“, ktorý sa má postarať o jeho komfort. Prispieva do zvončeka, deti dal do
cirkevnej školy, je členom farskej rady, a tak za to očakáva od Cirkvi kvalitné služby a starostlivosť. Turistický vzorec správania charakterizuje aj niektoré náboženské hnutia,
ktoré kladú dôraz na emotívnu stránku viery. Neraz opúšťajú vlastnú farnosť, lebo túžia po nových zážitkoch a dojmoch, ktoré im „údajne“ miestny kňaz alebo spoločenstvo
neprináša. Pritom po jednom emočnom zážitku potrebujú
ďalší a znova ďalší. Do tejto kategórie patria aj tí, ktorí podľahli náboženskej turistike a prejdu rôzne domáce a zahraničné pútne miesta nie z dôvodu prehĺbenia svojej viery, ale
z dôvodu zasýtenia emočných zážitkov a dojmov.
Hráč
Poslednou kategóriou v Baumanovej charakteristike súčasného človeka je správanie postavené na riziku a spoliehaniu sa na šťastie. Veľa záleží na chytrosti hráča, vďaka
nej tu Bauman používa príklad z kartových hier, „síce nemôže zvýšiť hodnotu kariet, ktoré dostal, ale môže ich lepšie zhodnotiť.“ Môže svoje zámery pred súperom predčas-
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ne odhaliť alebo naopak zatajiť, a tak súpera zmiasť. V hre
ide vždy o výhru a čokoľvek hráč robí, má doviesť k výhre. Ak to prenesiem do Cirkvi, niektorí v nej vidia inštitúciu na zabezpečenie istého postavenia, napríklad vo farnosti, v spoločenstve a na akceptáciu zo strany okolia. Naučili sa cirkevný jazyk a vystupovanie, dokonca aktívne pôsobia pri rôznych cirkevných príležitostiach. Nerobia to z presvedčenia, ale predpokladajú, že im to prinesie isté benefity. Napríklad niekto prijme katolícku vieru, lebo jeho budúci manžel/manželka je z katolíckeho prostredia. Dá dieťa na
vyučovanie náboženstva, lebo všetci ostatní rodičia z triedy jeho dieťaťa majú deti na náboženstve. Snaží sa o spoluprácu s miestnym kňazom, lebo to zvýši možnosť úspechu vo voľbách.
Cirkev je putujúca
Správnym riešením je chápať život ako púť, kde život má
svoj zmysel a má svoj cieľ. To je možné iba v usporiadanom svete, to znamená v spoločnosti s pevnou štruktúrou,
ktorá nepodlieha zmenám v závislosti od toho, ako si daný
jednotlivec zostaví svoj plán. Preto Cirkev hovorí o sebe
samej ako o spoločenstve veriacich, ktorí sú pútnikmi na
ceste k Otcovi. Putovanie vždy predpokladá slobodu, ale
táto sloboda vychádza z dobrého poznania toho, čo je nutné a vzťahom medzi skutkom a jeho dôsledkom. Naším poslaním v tomto svete je poukazovať na zmysel života, učiť
iných zodpovednosti a pomáhať im objavovať v ich živote
pevnú štruktúru, ktorú im ponúka Cirkev ako spoločenstvo
pútnikov na ceste do nebeského Jeruzalema.

O láske k nepriateľom
(Mt 5, 43 – 48)
Pán Ježiš vie, že nenávisť je koreňom násilia medzi ľuďmi. Povoláva nás vzdať sa nenávisti, ktorá je stará ako sám
človek a prijať lásku, Božiu lásku. V evanjeliu nachádzame
jeho slová: „Bolo povedané: «Milovať budeš svojho blížneho a nenávidieť svojho nepriateľa.» Ale ja vám hovorím:
Milujte svojich nepriateľov a modlite sa za tých, čo vás prenasledujú“ (Mt 5, 44). Tieto slová sú vrcholom Kristovho
morálneho učenia, ktoré môže zmeniť svet. Skutočný kresťan nemôže nenávidieť. Je natoľko jedno s Bohom, že má
jeho zmýšľanie a jeho city. A Boh nemôže nenávidieť. Boh
má nepriateľov, ale Boh nie je nepriateľ. On vždy ostáva Otcom. Je to človek, ktorý sa vzďaľuje od Boha, ale Boh sa nemôže nikdy od nikoho vzdialiť!
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Aj kresťan môže mať nepriateľov: „Ak mňa prenasledovali, budú prenasledovať aj vás“ (Jn 15, 20), ale nikdy sa nemôže stať nepriateľom nikoho. Tak sa stávame Božími deťmi a zachraňujeme sa pre večnosť. Iba tak môžeme ponúknuť svetu znak, na základe ktorého môže poznať prítomnosť Boha v nás.
Obdivuhodne to pochopil Vittorio Bachelet, taliansky
kresťanský politik, ktorý sa stal mučeníkom, ale nie mučiteľom, predmetom násilia ale nie násilníkom. Zavraždili ho mafiáni. Krásne svedectvo o ňom vydal jeho syn Giovanni, keď zverejnil niektoré fakty z ich rodinného života:
„Môj otec nás učil žiť lásku. Môj otec hovorieval, že kato-
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lík môže byť nenávidený, ale on nemá právo nikoho nenávidieť. Kresťan môže odpovedať len jediným spôsobom: láskou, odpustením.“
Toto je skutočný kresťan! Syn, ktorý bol formovaný v tejto škole, pred otcovým mŕtvym telom, na ktorom boli čerstvé znaky násilia, bol schopný povedať tieto vznešené slová: „Modlím sa za vrahov môjho otca. V našich ústach nech
sú vždy slová života a nie smrti, slová odpustenia a nikdy
nie pomsty.“
„Milujte svojich nepriateľov“ (Mt 5, 44). Láska k nepriateľom prekonáva bežnú „prirodzenú“ lásku, ktorá počíta
s opätovaním lásky.
Martin Luther King zdôrazňoval rozhodnutie sa pre bratskú lásku aj uprostred najhorších prenasledovaní a ponižovaní takto: „Človek, ktorý ťa najviac nenávidí, má v sebe
niečo dobré; aj národ, ktorý najviac nenávidí, má v sebe
niečo dobré; aj rasa, ktorá najviac nenávidí, má v sebe niečo dobré. A keď prídeš k tomu, že sa pozrieš do tváre každej ľudskej bytosti a hlboko v jej vnútri uvidíš to, čo náboženstvo volá «obraz Boží», začneš ju milovať napriek všetkému. Nezáleží na tom, čo robí, ty tam vidíš obraz Boha. Je
tam prvok dobra, ktorého sa nikdy nezbavíš... Ďalší spôsob,
ktorým miluješ svojho nepriateľa, je tento: keď príde príležitosť tvojho nepriateľa poraziť, to je ten okamih, keď sa
musíš rozhodnúť, že to nespravíš... Keď sa pozdvihneš na
úroveň lásky, jej veľkej krásy a sily, jediná vec, ktorú chceš
poraziť, sú systémy zla. Osoby, ktoré sa chytili do pasce
takého systému, tie miluješ, ale snažíš sa poraziť ten systém... Nenávisť za nenávisť len posilňuje existenciu nenávisti a zla vo vesmíre. Ak ťa udriem a ty udrieš mňa, a ja ti
vrátim úder a ty vrátiš úder mne a tak ďalej, je zrejmé, že
to bude pokračovať donekonečna. Jednoducho to nikdy neskončí. Niekde niekto musí mať trochu zdravého rozumu –
a to je silná osoba. Silná osoba je schopná rozseknúť reťaz
nenávisti, reťaz zla... Niekto musí mať dosť viery a morálky, aby ju rozsekol a vpustil do štruktúry daného vesmíru
silný a účinný prvok lásky.“1
Luther King bol pre svoje svedectvo zavraždený. Je pravda, že násilníci sa snažia umlčať miernych ľudí, ale s Kristom máme istotu, že násilie bolo premožené a odsúdené na
konečnú porážku: „Ale dúfajte, ja som premohol svet!“ (Jn
16, 33)
Kňaz don Pino Puglisi úspešne evanjelizoval deti a mládež na Sicílii a robil všetko, aby neboli „odkázaní“ na spoluprácu s mafiou, čiže aby ich mafia nezačala zneužívať na
svoje služby. Mafiáni rýchlo zbadali, že tento kňaz ohrozuje ich záujmy. Rozhodli sa ho odstrániť. Zavraždili ho večer
15. septembra 1993. Jeho vrah nakoniec vyznal: „Ako som
1. M. L. Küng, Kázeň v baptistickom kostole Dexter Avenue, Montgomery, Alabama, 17. novembra 1957, citované z František, exhortácia
Amoris laetitia, č. 118.
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išiel naňho vystreliť, usmial sa na mňa. Z toho úsmevu som
náhle pochopil, že jeho dobrota je silnejšia ako moja podlosť. Prehrávajúci som bol ja.“2 Láska je mocnejšia ako nenávisť.
V čase prenasledovania Cirkvi počas komunistického
diktátorského režimu boli prenasledovaní, vyšetrovaní, mučení a odsúdení mnohí veriaci aj u nás. Všetko to bolo motivované nenávisťou. Medzi nich patril aj Anton Neuwirt.
Prežil šesť a pol roka v československých väzniciach násilne odtrhnutý od milovanej rodiny, pretože ako vynikajúci lekár a vysokoškolský pedagóg nielenže odmietol vyučovať ateistický svetonázor, ale sa aj venoval evanjelizácii mládeže.
O atmosfére nenávisti vytváranej ateistickou ideológiou
píše: „Ešte aj život vo výkone trestu bol predznamenaný
týmto strašným citom. Každý nenávidel každého, mukli (väzni) bachárov (žalárnikov), bachári muklov, politickí
(väzni) kriminálnikov, kriminálnici politických [...] Jasnejší pohľad do života vo väzení priniesli až tí, ktorí živo verili v Krista [...] Po týchto skúsenostiach priniesol som si domov zvýšenú vnímavosť pre nenávisť. Nevedel som dobre
pochopiť, prečo sa jej ľudia pridŕžajú, hoci im zastiera výhľad do budúcnosti a znemožňuje radostný pohľad na život.
Neustále prežíva v ich srdci a mozgu. Bola ozvenou základnej tézy «neomylného» učenia marxizmu-leninizmu, nenávisti (tej triednej, ktorá sa stala aj základným hýbadlom nacizmu, však vo forme nenávisti rasovej a národnej). Ľutoval som tých ľudí. Veď len v odpustení, zmierení a láske je
budúcnosť.“3
Neuwirth vo väzení nielenže prejavoval lásku voči
všetkým, ale sa snažil aj zmierovať tých, ktorí sa na seba
hnevali. Z väzenia sa vrátil v roku 1960.
Vo svojich spomienkach pokračuje: „Dva roky po mojom návrate z väzenia (1962) bol zájazd do Osvienčimu.
Po mnohých rokoch to bola moja prvá cesta do zahraničia
– na miesto pietnej úcty. Avšak aké bolo moje sklamanie!
Úzkostlivý poriadok a sprievodné slovo kustóda koncentračného tábora podnecovali pobúrenie a nenávisť. Nikde
nič, čo by pobádalo k prekonaniu nenávisti, ani len náznak
odpustenia alebo niečoho, čo by k nemu podnietilo.“4
Priebeh návštevy zachytil v niekoľkých vetách: „Turistický autobus, veselá vrava a lacná poľská vodka. Koncentračný tábor v Osvienčime a komentár sprievodcu: «Tadiaľto, prosím. – Tu vidíme apelplac, veľkú plošinu pre každodenné nástupy, kde museli ľudia stáť a mrznúť, kým ich neskosila smrť... tu stáli šibenice... tu odstreľovali väzňov... tu
ich na smrť uštvali psy... V týchto skriniach sú tony vla2. Porov. A. Comastri, Una Buona Notizia per te!, Torino 2013, s.
134-137.
3. A. Neuwirth, R. Lesňák, Liečiť zlo láskou, Bratislava 2001, s. 88.
4. Tamže.
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sov ostrihané mŕtvym.. v tých zase okuliare a modlitebné knihy starčekov... a tu zasa topánočky stiahnuté z drobných nožičiek batoliat... A konečne toto je plynová komora a pece.» Bola to cesta eldorádom smrti a utrpenia. Cesta neľudského ľudského besnenia. Triumfálna cesta nenávisti. Diablova aleja. Turisti sa menia na ubitý i pobúrený
dav vybuchujúci hnevom. Zaznievajú výhražné slová. Rodí
sa nenávisť... Nenávisť rodí po rokoch znova nenávisť. Len
ja idem ticho, slovo neprerieknem, nebúrim sa. «Ten človek
vari nemá citu» – myslia si ostatní. Plecia mi poklesli, tvár
sa predĺžila a oči hľadia kamsi do diaľky... «Pán brat, vami
to nepohlo?» «Myslíte preto, že som sa nahlas nedištancoval od tej zloby?»“5
Ale jeho sa všetko bytostne dotýkalo, veď jeho otec bol
žid a matka katolíčka. Matka ho vychovávala ako katolíka, čo otec rešpektoval a vštepovala mu veľkú úctu k židovskému národu. V ich rodine panoval pokoj a porozumenie. So srdcom plným trpezlivosti, pokory a lásky vysvetľuje: „Na tom «apelplaci» totiž kedysi stáli tí dvanásti z mojich, ktorých voláme najbližšími. Tie psy štvali sestry môjho otca a ich deti. Esesácka guľka dostihla môjho bratanca
a on vydýchol v náručí svojej matky. Jedny z tých okuliarov si možno nasadzovala moja stará mať, keď brala do zrobených rúk ktorúsi z tých modlitebných kníh, ktoré sú teraz
v tej skrini. Jej šediny boli tam možno zmiešané v neforemnej kope s havraními vlasmi jej vnučky. Tie drobné cápačky stiahli možno z nožičiek môjho jednoročného synovca.
A potom... potom všetkých, dávno vyzlečených z ich ľudskej dôstojnosti, vyzliekli ich donaha... Donaha tak, že nebolo ani na čo prišiť žltú hviezdu, a poslali ich «osprchovať sa»... Tam, práve v tej komore sa končila naša exkurzia. V tej nepríjemne čistej, vybielenej a starostlivo upravenej plynovej komore, ktorá tak nezmyselne korunuje prehliadku utrpenia! Áno, nezmyselne, lebo strohá a starostlivo upravená vecnosť zloby poburuje, vybičováva nenávisť a plodí túžbu po pomste. Pritom zatajuje, že aj v týchto priestoroch sa snúbilo zlo so zlom. Veď to príšerné ticho,
ktoré tam teraz vládne, akoby ozvenou kričalo výkriky nenávisti a pomsty tých obetí, ktoré tam umierali so zlobou
v srdci... Veď ak by to tam bolo malo byť naozaj len tak, ako
som povedal, boli by sa tam museli odbavovať tie najstrašnejšie «bohoslužby», pri ktorých by na versikuly nenávisti
mučiteľov odpovedali nenávistné responzóriá umučených.
V tom je ten strašný nezmysel! A predsa viem, že to tam tak
nebolo. Nemohlo byť, pretože aspoň raz tam, na prahu smrti, odznelo, muselo odznieť: «Bratia, odpúšťam!» Viem, že
tá veta tam odznela, musela odznieť, aby utrpenie tých státisícov našlo svoj zmysel a aby sa tam raz znovu konala obeta čistá, odpúšťajúca, láskavá. (Presvedčil som sa o tom pri
svätorečení Edity Steinovej – v rámci spomienok na jej mučenícku smrť.) Nemôžem preto pochopiť, že táto veta nie je
napísaná na tej bielej stene plynovej komory, aby sa všetky
tie obety prestali vznášať nad svetom ako čierny, sladkastý

5. Tamže, s. 88 – 89.
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dym krematória, ako oblak pomsty a nenávisti. Tú vetu tam
treba napísať, aby sa rozletela do sveta a aby si všetci ľudia
vzájomne privolali: «Bratia, odpustili sme!» Pretože utrpenie, z ktorého nevzíde láska, nemá zmysel.“6
Ideológie nacizmu, fašizmu a komunizmu, prameniace
v osvietenstve, šírili nenávisť a násilie. Tieto ideológie treba odsúdiť, no ich predstaviteľov máme milovať. Systémy
zla máme odsúdiť a snažiť sa ich poraziť, ale ich predstaviteľov máme milovať. Nie vždy sa nám to darí. Musíme sa
preto kajať za to, že po páde týchto systémov sme nie vždy
dokázali odpustiť ich predstaviteľom a milovať ich, dokonca ani vtedy nie, keď sa obrátili. Niekedy sa stal aj ten paradox, že po páde komunizmu veriaci obhajovali systém komunizmu a nenávistne nadávali na komunistov. Aké nepochopenie Kristovej náuky!
Koľkí veriaci kresťania sú aj v dnešnej dobe vo svete mučení a zabíjaní. Aj malé deti. Táto doba prináša aj šíriacu sa
novú ideológiu rodovej rovnosti, v mene ktorej už mnohí
kresťania boli vyhodení zo zamestnania, vypočúvaní, vyšetrovaní, ponižovaní a pokutovaní, a to len preto, že slobodne s ňou vyjadrili nesúhlas a odmietli spolupracovať
s jej nositeľmi a vyznávačmi, ktorí v mnohom pokračujú
v predchádzajúcich ideológiách, len to robia rafinovanejšie.
Pavol Strauss, konvertita zo židovstva, znášajúci príkorie
počas Druhej svetovej vojny ako žid, neraz stojaci tvárou
tvár smrti, potom počas komunistickej éry sledovaný, ponižovaný, degradovaný v zamestnaní len preto, že vyznával
vieru v Krista, povedal o sebe: „V dobe, keď som mal všetky dôvody na nenávisť, nastúpil som na cestu lásky.“7
Všetci sme povolaní odpovedať aj na malé prejavy každodenného násilia a nenávisti láskou pripomínajúc si Ježišove
slová: „Lebo ak milujete tých, ktorí vás milujú, akú odmenu môžete čakať? Vari to nerobia aj mýtnici? A ak pozdravujete iba svojich bratov, čo zvláštne robíte? Nerobia to aj
pohania?“ (Mt 5, 46 – 47).
Sme povolaní zmeniť civilizáciu a musíme začať od seba!
Vnútri každého z nás je projekt svätca i projekt beštie. Je na
nás, aby sme odmietli lákanie beštie a nechali v sebe rásť
svetlo svätca. Vo svete chýbajú svätí. Nech nechýba naša
svätosť!
Bibliografia:
Sväté písmo Starého i Nového zákona, Trnava 2007; František, exhortácia Amoris laetitia, Trnava 2016; Comastri A., Una Buona Notizia per te!,
Torino 2013; Neuwirth A., R. Lesňák, Liečiť zlo láskou, Bratislava 2001;
Strauss P., Odvrátený hlas, Bratislava 1994.

6. Tamže, s. 89.
7. P. Strauss, Odvrátený hlas, Bratislava 1994, s. 120.
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Krížová cesta slovenského roľníctva
Roľnícka usadlosť a v nej žijúca roľnícka rodina bola
najstaršou výrobnou jednotkou v histórii ľudstva. Vyplývalo to už so samotného poslania matky Zeme ako živiteľky živého tvorstva na Zemi a tým aj človeka. Charakter roľníckych hospodárstiev bol veľmi rozdielny a vyplýval z prírodných podmienok, v ktorých sa tento druh činnosti rozvíjal a postupne počas stáročí formoval do rôznych špecifík a špecializácií a ku dnešnému dňu v mnohých prípadoch až ku priemyselnému spracovaniu produktov priamo vo farmách, alebo v rôznych farmárskych
združeniach.
Roľnícke rodiny so svojím potenciálom výroby základných potravín boli aj základom stability každej krajiny
a to nielen ako živitelia národa, ale aj zdrojom a hodnotovým rezervoárom duchovných hodnôt. Tam sa rodili vôbec prvé piesne, filozofia človeka vyvierajúca z denného
pozorovania prírody, jej javov, správania sa zvierat, výtvarné diela i rôzne technické zlepšenia života i práce ľudí.
Z týchto rodín v minulosti pochádzali najväčšie osobnosti
národov vo všetkých oblastiach. Jednotlivé ročné obdobia
a v nich príslušný každodenný pracovný rytmus a hlavne
nedeľa, ktorá sa tu veľmi zreteľne odlišovala od pracovného dňa, konzervovali v sebe zvyky, obyčaje, modlitby,
procesie, kostolné spevy a stereotyp, ktorého sa vonkajšie
vplyvy najmenej, alebo vôbec nedotýkali. Vďaka tomu vidiek udržal omnoho lepšie duchovný kolorit národa ako
mestá. Naše Slovensko je toho typickým príkladom, keď
si vidiek zachoval všetky spomínané hodnoty, vrátane jazyka, počas stáročí maďarskej hegemónie, potom českých
vplyvov a nakoniec aj komunistického obdobia.
Európa, ba aj svet boli v minulosti otvoreným priestorom, v ktorom ľudia migrovali z rôznych dôvodov. Potom
sa zase vracali domov a získané poznatky sa takto rýchlo
šírili a uplatňovali. Preto až do konca druhej svetovej vojny takmer nebolo rozdielu v spôsobe a úrovni hospodárenia na Slovensku a v iných častiach Európy. Až približne na sedemdesiat i viac percent prevládali hospodárstva
o priemernej výmere od päť do 10 hektárov pôdy a ich
nosným vybavením bol konský, alebo volský záprah, dve
kravy a dve ošípané, šesť oviec a pätnásť až dvadsať kusov hydiny. Domáca výroba plátna i súkna šatila a obúvala celú rodinu, dávala robotu celý rok a okrem cukru, soli
a petroleja ani v obchodoch nenakupovala. Najmä z tohoto je vidieť obrovský rozdiel súčasnej dediny. Samozásobiteľská roľnícka rodinná jednotka s takmer žiadnymi požiadavkami na kúpu energie rôzneho druhu, skromnosťou, ale aj výkonnosťou bola najsilnejším stabilizujúcim
faktorom národného hospodárstva Slovenska a počas trvania prvej Slovenskej republiky a spolu s hospodárskou
politikou štátu takou silnou, že Slovensko bolo do konca

druhej svetovej vojny najlepšie zásobovanou krajinou poľnohospodárskymi produktmi v Európe. Dnes sa to zdá neuveriteľné, že Nemci, Francúzi, Taliani a iní ani nehovoriac, hladovali, ale Slováci mali dostatok potravín v množstve i sortimente a pritom boli okradnutí o najúrodnejšie kraje južného Slovenska. Poľnohospodárske produkty a spracované potraviny sa dokonca zo Slovenska vyvážali a tvorili veľký podiel na exporte i na aktívnom salde
zahraničného obchodu a vysoko aktívnej platobnej bilancii našej republiky. V tomto smere boli veľmi prekvapení
činitelia v Maďarsku, ktorí predpovedali ťažkosti v zásobovaní a v hospodárstve. Podobné prognózy boli na českej
strane. Všetkým však vyrazila dych vysoká hodnota slovenskej koruny, ktorú nazývali v Európe „Dunajským dolárom“. Hospodárska prosperita Slovenska sa začala prejavovať už v druhom roku trvania tohoto štátneho útvaru.
Roľnícke usadlosti sa všade vo svete prirodzeným spôsobom vyvíjali ku lepšej technickej vybavenosti, špecializácii a vyššej výkonnosti. Mladé potomstvo roľníckych
rodín čoraz viac absorboval priemysel, práca v rôznych
službách i úradoch. Do roku 1948 to nebolo inakšie ani na
Slovensku. Postupne sa rozbiehali pozemkové úpravy (komasácie), bez ktorých nebolo možné progresívne hospodáriť a mladá generácia už počítala s traktormi a modernejšími spôsobmi hospodárenia. Do toho prišla po roku
1948 kolektivizácia poľnohospodárstva, ktorá celý tento
prirodzený proces úplne zastavila a poškodila našu krajinu natrvalo.
Čo je vlastne kolektivizácia? Kde sa vzala oná myšlienka spoločného obhospodarovania pôdy a chovu zvierat,
aká nemá v histórii ľudstva obdobu? Kto vymyslel proti prírode i zdravému rozumu systém, kde pole ako živá
jednotka nebude mať svojho majiteľa a zvieratá gazdu?
A načo to všetko bolo?
Nielen na toto všetko, ale aj na mnoho iných vecí a javov súvisiacich s komunizmom nevedel nájsť odpoveď ani
svetoznámy taliansky novinár a spisovateľ Giovani Papini
(1881 – 1956), a preto sa vybral čerpať informácie v roku
1924 priamo do Ruska od najpovolanejšieho, od súdruha
Lenina. V tom čase bol ešte marxista a ateista nadšený
socialistickými myšlienkami. S Leninom sa stretol krátko pred jeho smrťou v Gorkách pri Moskve. Stálo ho to
celý majetok, ktorý pohltili postupne úplatky, bez ktorých
bola k Leninovi cesta nemožná a na roľnícku otázku mu
tento „génius ľudstva“ odpovedal s neskrývaným odporom takto:
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„Nenávidím roľníkov. Nenávidím ruského mužíka, ktorého idealizoval ten západniarsky hlupák Turgenev a pokrytecký satyr Tolstoj.“
„Roľníci?“ – pokračoval ďalej veľký Vladimír – „To je
presne to, čím pohŕdam: minulosť, viera, tmárstvo, náboženské obrady, telesná práca. Teraz som nútený ich tolerovať, kultivovať, ale pohŕdam nimi. Chcel by som, aby
ich vôbec nebolo, aby ako trieda zmizli do jedného. Pre
mňa je jeden elektrotechnik hodnotnejší ako tisíc mužíkov. Elektrifikácia je základom pokroku. Myslím, že príde
čas, keď sa budeme živiť chemickými produktami, ktoré
budú vyrábať naše laboratóriá a potom budeme môcť roľníctvo vykoreniť, lebo už bude celkom zbytočné. Z mužíkov sa stanú robotníci, Život na dedine je už anachronizmus“. /Z knihy Giovanni Papini: GOG, 1931, Bologna, Taliansko/.
Toto vyjadrenie súdruha Lenina okrem viacerých nezmyslov odkrýva napríklad aj „hĺbku“ jeho znalostí z oblasti výživy človeka a metabolizmu organických látok
v živočíšnom tele a tým aj človeka, a to v čase, kedy už
tieto pochody boli všeobecne známe a učili sa ich žiaci na
úrovni vtedajších gymnázií. Je z neho veľmi zreteľne vidieť s akým úbohým človekom malo ľudstvo do činenia
a pritom mal viesť krajinu, ba dokonca určovať smer vývoja celého sveta.
Na konci tohoto rozhovoru, ktorý sa dotýkal nielen roľníkov, Giovanni Papini poznamenáva, že za tieto cenné
skúsenosti síce zaplatil dvadsaťtisíc dolárov, ale že si myslí, že neurobil zle. Totiž udalosť a celý rozhovor s Leninom tak na neho zapôsobili, že už nikdy viac marxistom
nebol a stal sa z neho hlboko veriaci katolík známy svojimi dielami náboženského charakteru, z ktorých je najznámejší svetový bestseller „Život Krista.“
No a tak, ako sa prejavili elementárne vedomostné nedostatky súdruha Lenina z oblasti fyziológie živého tvorstva, preukázali sa aj zo znalostí vidieckeho života, podstaty roľníckeho stavu a psychiky dedinského hospodára,
ktorá je u roľníkov všade rovnaká na celom svete a tradične bola aj u ruského mužíka. Totiž pri vyberaní a rekvirovaní roľníckych dávok na vojnové účely počas prvej svetovej vojny a najmä revolúcie, sa ruskí roľníci správali úplne
rovnako ako v takých prípadoch kdekoľvek na našej planéte. Aby udržali pre svoje rodiny aspoň základné produkty na vlastnú obživu a na zakladanie novej úrody na jar,
tak tieto ukrývali v lesoch a zakopávali do zeme. A tak
prišiel tento „génius“ ľudstva na skutočne geniálnu myšlienku skoncentrovať zásoby a zvieratá na jedno miesto
v dedine s ľahšou kontrolou a s ich ľahším získaním pre
verejné a vojnové účely bez strastiplných rekvirácií. Zabudol však na to, že keď zásahom do roľníctva poklesne produkcia, tak ani v onom centre nebude nič. Tak sa aj stalo,
a v medzivojnovom období len na Ukrajine a v Rusku prišlo síce o život pri napĺňaní onej geniálnej myšlienky dva-
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násť miliónov roľníkov, ale na druhej strane nasledovali dve veľké vlny hladomorov, pri ktorých zahynulo okolo tridsať miliónov ľudí. Vznikol paradox aký nemá obdobu v celých dejinách sveta, keď tieto dve krajiny, ktoré by
pri dobrej produkcii dokázali uživiť nielen celú Európu,
ale aj veľkú časť ostatného sveta, ešte dodnes majú problémy s výživou vlastného obyvateľstva a veľkou drahotou
potravín. Zapadalo to však do boľševického scenára zobrať roľníkovi pôdu, zvieratá i ostatný majetok a urobiť ho
závislým na štátnej ideológii. Jednoducho spraviť z neho
súčasť stáda, alebo – podľa čínskeho Maa – nehrdzavejúcu skrutku na veľkom budovateľskom stroji komunizmu,
ktorý bude plniť vôľu a príkazy.
Dôsledky tohoto nezmyslu vidíme najlepšie na súčasných údajoch, ktoré hovoria, že napríklad v Izraeli, kde
pripadá len 0,07 hektára kamenitej poľnohospodárskej
pôdy na obyvateľa a kde je nedostatok vody, dorobia nielen dostatok potravín pre vlastné obyvateľstvo, ale niektoré špeciálne druhy potravín aj vyvážajú (pomaranče, citróny, banány, výrobky z rýb, salámy, konzervy). U nás na
Slovensku máme 0,35 hektára na obyvateľa, čo je päťnásobok oproti Izraelu, a to v prevažnej väčšine dobrej pôdy,
s dobrými vlahovými podmienkami. Na nej sme schopní dorobiť dostatok potravín, no dnes následkom kolektivizácie potraviny dovážame. V Rusku a na Ukrajine, kde
majú roľníci k dispozícii takmer až päť hektárov veľmi
dobrej poľnohospodárskej pôdy na obyvateľa v podmienkach takmer najlepších na svete, dodnes zápasí obyvateľstvo s nedostatkom potravín a s veľmi obmedzeným sortimentom. V Poľsku, kde si zachovali súkromný sektor, sú
úplne sebestační v potravinách všetkého druhu, ba dokonca veľkú časť vyvážajú. V posledných rokoch sa stalo Poľsko najväčším producentom ovocia a zeleniny v Európe.
Rôznorodosť potravinárskych výrobkov v západných štátoch Európy a ich cena v pomere ku príjmom rodín je s našimi pomermi neporovnateľná.
U nás začala tragédia roľníkov X. zjazdom KSČ v máji
v roku 1949, ktorý prijal generálnu líniu výstavby socializmu v Československu. Na ňom vyhlásil Klement Gottwald známu zásadu: „Nebude u nás socializmus bez prechodu dediny k socializmu!“ Tomu predchádzal zákon
č.69/1949 zb. o JRD, schválený Národným zhromaždením
dňa 23. 2. 1949. Nato nadväzovalo Vykonávacie nariadenie Ministerstva zemědelství č. 75/ 1949 zb. o družstevno-kolchoznom systéme. Početne i plošne sa všetky tieto zákony a nariadenia dotýkali najväčšej skupiny obyvateľstva s rozsahom škôd, ktoré sa nedajú vyčísliť. Dotýkalo sa to u nás na Slovensku približne 470 000 rodín a spolu vyše 3,5 milióna osôb a to rôznym spôsobom. Kolektivizovalo sa násilne s použitím nasledovných metód podľa
sovietskeho vzoru:
1. Roľníkom sa vymeriavali neúmerne vysoké povinné dodávky poľnohospodárskych výrobkov (kontingenty)
a to podľa vlastníctva pôdy. Dodávky boli mnohokrát zvý-
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šené najmä pre väčších, popredných gazdov na dedinách.
Tých nazývali kulakmi, hoci išlo o najpracovitejších a najzodpovednejších roľníkov. Ponižovali ich nástenkami, plagátmi a tzv. bleskovkami. Boli predmetom mnohých nezmyselných a dehonestujúcich relácií v rozhlase i v tlači
a zaujali žiaľbohu miesto aj v mnohých románoch a dielach našich i popredných spisovateľov a vo filmoch. Pri
nesplnení dodávok im dávali vysoké finančné pokuty, alebo ich zatýkali, zatvárali a súdili. Tresty boli 2 – 6 rokov.
Roľníci neboli pripravení na tvrdé zaobchádzanie, ponižovanie, bitku, ani na delikventov a spoločnosť vrahov vo
väzeniach, a tak po uplynutí trestu prichádzali domov psychicky i fyzicky zničení a mnohí sa nikdy viac z tejto traumy nepozbierali.
Ak bolo zreteľné, že roľník do konca roka dodávku splní, tak v polovici roka mu na predpísaných tlačivách červeným atramentom vyškrtali pôvodné objemy dodávok
a dopísali zvýšenie o 30 – 50 %. Pri nesplnení boli roľníci súdení za sabotáže v zásobovaní obyvateľstva, alebo pre
iné príčiny, ktoré zákon umožňoval. Takto boli gazdovia
úplne ponechaní na zlovôľu tzv. tajomníkov národných
výborov, úradníkov na okresných úradoch, zmocnencov
výkupu i aktivistov a pracovníkov KSČ. Títo sa mnohokrát vyžívali na ich utrpení, pričom veľkú úlohu zohrávali aj osobné záujmy, alebo zaujatosť jednotlivcov voči
niektorým rodinám a osobám, no a samozrejme závisť –
spoľahlivý motor komunizmu a jeho revolúcie. Tak napríklad roľník Ján Holý z Veľkých Levár bol takto vo februári uväznený a držaný vo väzbe až do polovice mája. Potom ho v júni opäť zatkli a obvinili so sabotáže, že neobsial pole. Ako mohol siať, keď bol vo väzení...?
Aby ich zlomili, tak napríklad v Prešovskom okrese pochytali roľníkov a zatvárali ich na noc do mraziarní na zeleninu s vyhrážkou, že na druhú noc tam budú pri ešte nižšej teplote. Vtedy tam bol vysokým činiteľom KSČ aj súdruh Vasiľ Biľak. V Michalovciach držali roľníkov tri dni
o hlade. Na štvrtý deň im dali jesť slané haringy a nedali im vody, kým nepodpíšu prihlášky do JRD. Roľníka
Jozefa Tótha z Paty pri Nitre a viacerých iných naložili
v noci z väzenia do autobusu so zastretými sklami. Oznámili im, že ich vedú na Sibír, pričom ich celú noc vozili po
okrese a nakoniec nad ránom ich vysadili do vlhkého a zahmleného lesa. Tam ich obstali ozbrojenci so samopalmi
a oznámili: „Tu vás všetkých postrieľame ak nepodpíšete.
Nikdy vás vaši neuvidia a ani Boh vás nenájde“. Aký pocit
mala rodina Pavla Botku z Kravian pri Komárne, keď im
večer prišli oznámiť dvaja uniformovaní, že ich otec bude
ráno o štvrtej hodine v Leopoldovskej väznici obesený?
2. Aby roľníkov doviedli na úplnú hospodársku mizinu,
za uvedené dodávky poľnohospodárskych výrobkov platili až urážlivo nízke ceny. Napríklad za jeden liter mlieka bolo 0,40 Kčs, jeden kilogram mäsa 5,0 Kčs a za jeden metrák zemiakov 15 Kčs. Boli to také nízke finančné čiastky, že roľníkovi neuhrádzali ani náklady na za-
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vezenie týchto produktov do nákupného strediska. Takéto nízke ceny trvali až do vstupu roľníka do JRD a v mnohých prípadoch to bolo až 15 – 20 rokov, ba i viac, pretože úplná kolektivizácia bola dokončená až po roku l970.
Za celé toto obdobie roľnícke rodiny doslova živorili a držali sa ako tak nad vodou tým, že viacerí členovia rodiny pracovali v priemysle, alebo v sezónnych prácach a zárobok vkladali do rodinného rozpočtu. Bolo to úmyselné zbedačovanie rodín. Ak sa aj tak roľníkom darilo prosperovať, rôzne skupiny „aktivistov“ na okresných výboroch KSČ mali svojich „vykonávateľov“ na poškodzovanie ich majetku, ktorých si neraz vyberali losovaním pri
pálenke, alebo kartách priamo v budovách OV KSČ. Takýto jeden „vylosovaný“ mal napríklad za úlohu nakaziť
mozgovým antraxom ošípaných stádo svíň roľníkovi Matejovi Hrubcovi z Vitanovej v okrese Trstená na Orave,
čo aj urobil. Hromadný úhyn stáda roľníka veľmi poškodil. Uvedený vylosovaný vykonávateľ sa pánovi Matejovi Hrubcovi potom z tohoto činu po dlhých rokoch priznal
na smrteľnej posteli, keď sa cítil blízko Božej spravodlivosti. Prosil ho o odpustenie a udalosť mu dopodrobna vyrozprával aj s tým, že mu v noci roztrúsil po chlieve mozog z nakazeného a zabitého prasaťa, ktorý mu súdruhovia dodali. Takéto akcie aktívne viedol v tomto okrese súdruh J.M pracovník OV KSČ.
V okrese Námestovo, tiež na Orave, sa rozhodli okresní súdruhovia pod vedením straníckych pracovníkov bratov Jozefa a Antona P. založiť v Lokci JRD. Najprv pozbierali popredných gazdov z dediny a odviezli do okresného mesta, kde ich dva dni presviedčali, aby vstúpili do
družstva. Pretože sa im nepodarilo nikoho získať do JRD,
na ďalší deň doviezli na okresný úrad ženy. Tie tam prišli
aj s malými deťmi. Držali ich tam celý deň do noci, hoci
deti od hladu plakali. Potom ich poslali v noci pešo domov
– sedem kilometrov cesty. Aby predsa len niečo dokázali, počkali si na roľníka Antona Sochu v aute za dedinou,
keď išiel na bicykli. Tam ho zastavili, vtiahli do auta a odviezli najprv do Námestova, kde ho fyzicky mučili a potom do Žiliny bez toho, aby rodine oznámili, kde sa otec
nachádza. V akej situácii a s akými pocitmi žila rodina,
keď pri ceste v „garáde“ síce našli bicykel, ale o otcovi
mali len dohady. Situácia trvala takto niekoľko mesiacov.
Napokon vo vykonštruovanom procese ho odsúdili na dva
roky väzenia, ktoré strávil v nútených prácach v cementárni pri Banskej Bystrici i v Čechách v Jáchymove a následne dostal zákaz na desať rokov návratu domov a vôbec
vstupu do okresu Námestovo. Pracoval v továrni na stoličky v Martine a neskoršie ako robotník v Štátnom majetku
pri Komárne. Ak sa rodina chcela s ním stretnúť, musela ho tam prísť navštíviť, alebo ak prišiel on, tak len tajne
a stretávali sa v noci v lese mimo dediny. Aby znemožnili
hospodárenie na otcovom grunte, zatkli a odsúdili aj jeho
syna, tiež Antona, ktorý strávil vyše poldruha roka v baniach v Jáchymove. Pritom oblasť Námestova na severnej
Orave je známa ako najchladnejšia oblasť Slovenska. Podieľajú sa na tom aj chladné vetry z Poľskej strany, kto-
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rú Poliaci nazývajú „Poľská Sibír“. Roľníci si tu zaslúžili zvláštnu pozornosť a podporu od štátu a nie perzekúciu,
prenasledovanie a ponižovanie. Politickí pracovníci okresu si však na utrpení úbohých ľudí budovali kariéru a vyššie postavenie, čo aj dosiahli.
3. Pre ľahšiu likvidáciu roľníkov prijali v roku 1950 zákon č. 88 / 1950, kde podľa § 21 mohli pri súdnych sankciách vyhlásiť celý majetok roľníka za prepadnutý v prospech štátu, vrátane obytného domu, hospodárskych stavísk i živého a mŕtveho inventára. Nedotknuteľnými boli
len osobné a základné životné potreby pre osobu roľníka, alebo pre členov rodiny, o ktoré sa staral, a to v množstve 35 kg na osobu. Ak súdom uložená pokuta dosahovala 60 000 Kčs a nebola zaplatená do 15 dní, nasledovalo väzenie v tábore nútených prác v trvaní 6 mesiacov alebo pracovných skupín armády (PTP). Zároveň podľa § 23
toho istého zákona udelili roľníkovi zákaz pobytu v obci
na 5 rokov. Ak bola pokuta vyššia, čo bola veľmi jednoduchá vec, bol trest dvojnásobný, ba i viac. Tak pochodili
desiatky rodín, napríklad rodina Kyselyová z Liptovského
Ondreja so štyrmi deťmi. Otca Štefana Kyselyho odvelili
do PTP, kde strávil 3,5 roka, hoci už mal blízo päťdesiatky, a matku s deťmi vysťahovali do pivničných priestorov v Liptovskom Mikuláši. Iba solidarita a pomoc ľudí
ich zachraňovala od úplnej biedy za celé obdobie. Roľník Ján Kozák od Trebišova bol takisto vo väzení a neskoršie v pracovnom tábore. Jeho návrat do rodnej dediny
mu narežírovali tak, že mu pred jeho očami búrali vlastný
dom i hospodárske budovy. Na jeho volanie mu odpovedali „My ťa musíme zničiť“ a tam na mieste mu doručili výmer o zákaze pobytu v okrese Trebišov. Zamestnal sa na
železničnom prekladisku v Čiernej nad Tisou.
Mnohé rodiny boli násilne vyvážané do Čiech na pohraničie v osobitných autobusoch, alebo na nákladných
autách. Odtiaľ sa mnohí už nikdy nevrátili, ani ich rodiny, ani ich deti. Na toto obdobie dnes spomína pani Anna
Chabadová-Senková z Banskej Bystrice takto:
„Roky môjho dospievania boli poznačené kolektivizáciou v rodnej obci Očová. Hoci otec podpísal medzi prvými roľníkmi vstup do družstva, v roku 1952 sa to obrátilo proti nemu. JRD neprosperovalo a vedenie družstva
i okresu hľadali príčiny neúspechu. Usúdili, že prosperite
družstva bránili «dedinskí boháči – kulaci» a tých sa bolo
treba raz a navždy zbaviť. Môj otec vyrastal ako polosirota v skromných pomeroch, do politiky sa nikdy nemiešal a mal v obci dobrú povesť. Zámienkou ako ho dostať
za mreže bolo, že nesplnil kontingent vajec a zatajil pôdu.
Tieto politické pomery som ako štrnásťročná nemohla pochopiť.
Tvrdá realita nastala 3. augusta 1952, kedy otca predviedli priamo z poľa od mláťačky na vypočúvanie na žandársku stanicu v Očovej. Bola som svedkom toho, ako si
celý spotený a zaprášený vysýpal ešte pred vyšetrovaním
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obilie z topánok. Potom ho odviezli do Zvolena. O mesiac
Okresný súd vo Zvolena na pojednávaní vyniesol rozsudok – pre trestný čin sabotáže podľa § 85 trestného zákona na trest odňatia slobody v trvaní štyroch rokov, peňažitý trest 50.000 Kčs, stratu občianskych práv, prepadnutie
majetku a zákaz pobytu v Očovej.
Otec sa necítil byť vinným, preto sa odvolal na Krajský
súd v Banskej Bystrici. Tento zmenil rozhodnutie OS vo
Zvolene a otca odsúdil na 6 rokov odňatia slobody s ďalšími uvedenými postihmi. Otca zavreli a my sme bezradne
očakávali, čo sa bude diať. K nemilému prekvapeniu došlo v decembri, keď matku predvolali na MNV. Odovzdali
jej rozhodnutie referátu pre veci vnútorné ONV vo Zvolene č.15/1952, prísne tajné o presídlení rodinných príslušníkov otca do Kunratíc pri Frýdlante v severných Čechách.
Tak sme s matkou (33 r.), starou matkou (60 r.) a bratom (13 r.), 10 decembra 1952 cestovali nočným rýchlikom smer Zvolen – Frýdlandt. Osobné veci, časť nábytku a pod. sme si zbalili a naložili do nákladného vagóna,
pristaveného na železničnej stanici vo Vígľaši. Nikdy nezabudnem na poslednú noc z 9. na 10. 12. 1952, keď sme
sa prebudili v izbe, kde bolo všetko zbalené a čakalo sa
na odvoz. O duševnom rozpoložení mojej vtedy 33-ročnej mamy mi je ťažko hovoriť. Plakali všetci ľudia, ktorí
nás prišli vyprevadiť, vrátane mojich spolužiakov. Nevedeli pochopiť, kde sa nabralo toľko ľudskej zloby. Môžem
to prirovnať k súdnemu dňu. Z osobných vecí som si vyplakala dámsky bicykel bordovej farby vzadu so sieťkou,
ktorý som dostala ako dar na konfirmáciu. Aj ten mal byť
skonfiškovaný, ktovie pre koho..? [Žiada sa poznamenať,
že v Očovej boli takto postihnuté aj ďalšie tri rodiny, ktoré boli vyvezené do Jeseníkov na Morave.]
Nový život sa nám začal v «činžiaku» v Kunraticiach,
kde sme sa stretli s ďalšími slovenskými rodinami s podobným osudom a to z Kováčovej, Hýb a Sebechlieb. Jedna rodina bola česká od Poděbrad. Naša matka a stará matka nastúpili do práce na Štátny majetok v Kunraticiach
a my s bratom do Základnej školy vo Frýdlandte. Ja som
potom absolvovala jednoročnú závodnú učňovskú školu. Sila vôle zvíťazila a neopustilo nás celkom ani šťastie,
a tak sme s bratom v Čechách nakoniec obidvaja ukončili
stredné odborné školy. Túžba po vzdelaní sa mi splnila, aj
keď nie celkom podľa mojich predstáv.
Najviac nás trápil osud otca, ktorý si odpykával trest
v Ilave, v Leopoldove a od septembra 1952 v Jáchymove.
Nakoniec Generálna prokuratúra vyhovela sťažnosti matky. Najvyšší súd v Prahe na pojednávaní 21. 8. 1954 zrušil rozsudky okresného i krajského súdu a nariadil nové
pojednávanie prípadu môjho otca. Dňa 30. 12. 1954 bolo
nové pojednávanie na Krajskom súde v Banskej Bystrici.
Súd rozhodol, že obvinenia vznesené proti otcovi nezodpovedali pravde a vzhľadom na výmeru majetku, ktorý
predtým obhospodaroval, ako aj na spôsob hospodárenia
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a jeho správanie, nemôže byť považovaný za dedinského
boháča, ale len stredného roľníka. Bola zrušená i konfiškácia majetku a zákaz pobytu v Očovej. Viera v spravodlivosť, ktorá nás neopúšťala sa splnila. Dvadsaťsedem mesiacov, ktoré otec strávil v ťažkej práci vo väzení, boli pritom krutým údelom pre neho i pre našu rodinu.
Otec sa po prepustení z väzenia zamestnal na ŠM v Kunraticiach, kde sa radil medzi najlepších pracovníkov. Boli
sme úprimne radi, že to najhoršie máme za sebou. Túžba
po domove však nevyhasínala. Tak sa po vyhovení žiadosti zo strany MNV i JRD moji rodičia v marci 1957 po piatich rokoch presťahovali nazad do Očovej. Aj my s bratom
sme po maturite prešli pracovať na Slovensko.“ (Vybrané
z knihy Pavla Martuliaka, Stopäťdesiat rokov slovenského družstevníctva 1845 – 1995, Agroinštitút Nitra, 1995).
O hromadnom vydaní roľníkov napospas zlovôli okresných a miestnych funkcionárov a o rozsahu bezprávia
svedčí skutočnosť, že jednotlivé postupy a akcie voči nim
sa rôznili od obce po obec i medzi jednotlivými okresmi navzájom. Záležalo to vždy od chúťok a zbesilosti komunistických kádrov v jednotlivých regiónoch a obciach.
Veľmi zle sa zachovali voči roľníkom napríklad tí, ktorí sa
z bývalých paholkov a sluhov či už na väčších majetkoch
alebo bežných gazdovstvách, stali z jedného dňa na druhý
vplyvní miestni, či okresní činitelia, ba neraz sa ocitli aj
na krajských úradoch. Títo im dávali pocítiť nielen ich minulé tvrdšie zaobchádzanie, ale neraz aj zhovievavosť, či
sociálne cítenie. Nasledovala nenávisť a pomsta, alebo, čo
bolo najčastejšie, na predošlú dobrotu a ohľaduplnosť sa
šmahom zabudlo. Bývalých chlebodarcov viac nepoznali.
S prekvapením mnohí roľníci prehltávali dávky nevďaku.
4. Perzekúcie sa dotýkali aj detí roľníkov a tie boli pre
mnohých najbolestivejšie. Za nepodpísanú prihlášku do
družstva nielenže im nezobrali syna či dcéru na štúdium
ani na stredné školy, ale zo štúdií na vysokých školách
ich podmienečne vylučovali, kým otec nepodpíše prihlášku do JRD. To sa stalo v mnohých rodinách predmetom
veľkých nedorozumení, keď otcova veľká láska ku rodnej zemi, zvieratám i tradíciám nepoľavovala, ba niekedy aj školy považoval za zbytočné. Môj priateľ Stano pri
takomto príchode domov najprv s otcom spoločne plakal
a nakoniec sa pobili. Jeho spolužiak Štefan sa vrátil o tri
dni z domu, ale so šedivými vlasmi. Nikomu nechcel povedať, akú tragédiu doma s rodičmi prežil, ale celý ročník
zhíkol od prekvapenia.
Kolektivizácia slovenského poľnohospodárstva mala potom zákonite za následok v rokoch 1950 až 1965, teda celých 15 rokov, nedostatok základných potravín – a o kvalite a sortimente sa nedalo ani hovoriť. V radoch sa stálo najmä na mäso a mliečne výrobky. Osemhodinová práca v družstevných podnikoch, nízke mzdy, zlá kvalita krmovín, ale hlavne pokazený a neprirodzený prístup k tejto práci mali za následok veľmi nízku úžitkovosť u zvie-
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rat. Ešte v rokoch 1962 – 1964 sa považovala napríklad za
dobrú dojivosť produkcia 1000 – 1200 litrov na kravu. Nastala aj veľká chorobnosť a úhyn zvierat. Až po roku 1965,
kedy vláda odsúhlasila osobitnú subvenčnú pomoc a podporu do poľnohospodárstva, sa zásobovanie základnými
potravinami pomaly postupne začínalo zlepšovať. Paradoxom bolo, že krajiny, ktoré boli v Európe omnoho viac
postihnuté vojnou ako Slovensko, ba úplne zničené, ako
napríklad Nemecko, už 4 – 5 rokov po vojne o hlade nechyrovali. Teda to, čo na Slovensku ušetrila vojna, zničila kolektivizácia, ktorá mala omnoho horšie následky, ako
akékoľvek vojnové ťaženie a jeho škody. Pamätám sa, keď
som v jeseni roku 1963 stretol v jedno popoludnie môjho
priateľa Antona a on mi s radosťou oznámil: „Jožko, predstav si, podarilo sa mi kúpiť maslo..!“ Neuveriteľné – trinásť rokov po vojne.
Všetky tieto postupy a metódy kolektivizácie sa naši vedúci činitelia chodili veľmi horlivo učiť do Sovietskeho
zväzu. Zodpovednosť padá najmä na Klementa Gottwalda, Rudolfa Slánskeho, Viliama Širokého, Jířího Hendrycha, Václava Kopeckého, Karla Bacílka a ďalších.
Dôsledky tohoto negatívneho procesu sa finančne vôbec
nedajú vyjadriť. Napríklad, museli sa postaviť nové ustajňovacie objekty pre takmer dva milióny kusov hovädzieho
dobytka, dva a pol milióna kusov ošípaných, jeden milión
oviec i veľké komplexy pre hydinu, pričom sme do roku
1950 mali približne o 30 % zvierat ustajnených viac a to
v hotových už ustajňovacích priestoroch. Mnohé z nových
objektov sú technicky zle riešené a dnes už nevyužiteľné. Napríklad okres Žilina nemal v roku 1989 ani polovicu
stavov zvierat ako pred rokom 1950. Dnes je to ešte horšie a nemá ani 20 % predvojnového stavu. Na toto všetko,
spolu s priamymi dotáciami do poľnohospodárstva, bolo
vynaložených do roku 1990 minimálne 980 miliárd Kčs,
čo je len dolná odhadnutá hranica, no dôveryhodné číslo je
až 1 bilión 500 miliárd Kčs. Mnohé finančné prostriedky
do poľnohospodárstva plynuli totiž aj z iných zdrojov, napríklad z kapitoly vedecko-technického rozvoja.
Priamo do výroby a spotreby potravín išlo každoročne na Slovensku 32 mld Kčs dotácií. Z toho činilo 8 mld
ako tzv. „záporná daň z obratu“. Dotoval sa tým predaj
potravín obchodným organizáciám. Paradoxom situácie
bolo, že napríklad štát platil výrobným podnikom za jeden liter mlieka v zime spolu vyše 10,0 Kčs a spotrebiteľské ceny boli 3,0 Kčs. Jeden kg mäsa stál štát okolo
120 Kčs, a kupovali sme ho za 35 Kčs atď. Základné pracovné sily sa udržiavali osobitnými platovými podmienkami, a to až tak ďaleko, že pastieri kráv zarábali dvakrát
toľko ako univerzitní profesori. Ich 7 – 8 tisícové platy
neboli výnimočnosťou. Podobne to bolo s ostatnými manuálnymi pracovníkmi. Technickí a vysokoškolsky vzdelaní pracovníci JRD a ŠM boli obyčajne v poradí na 16
– 20 mieste v podniku. Osobitnosťou bol aj pomer nevýrobných pracovníkov (vrátnici, skladníci, účtovníci, tech-
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nickí pracovníci, dokonca kádrovčíci) ku manuálnym pracovníkom priamo vo výrobe, ktorý predstavoval mnohokrát 1:2. V západných krajinách hospodári obyčajne na rodinnej farme farmár s občasnou sezónnou pomocou od rodinných príslušníkov, prípadne s jedným zamestnancom.
Tri takéto dobré hospodárstva predstavujú produkciu približne jedného nášho stredného poľnohospodárskeho podniku. Využívajú sa pri tom najnovšie poznatky techniky,
ustajnenia a welfare zvierat a ich genetiky, ako aj plodín.
Dnes sa to chodíme do týchto krajín učiť. Samozrejme sa
to dnes prejavuje na konkurencieschopnosti našich podnikov, kde ťaháme za kratší koniec.
Zo starších skúseností vieme, že za bývalého režimu
mal každoročný štátny rozpočet jednu zvláštnosť. Nikdy
sa nehovorilo o vyrovnanom štátnom rozpočte. Takzvané „plánované hospodárstvo“ tento termín takmer nepoznalo. Každý podnik dostal toľko peňazí, ako si naplánoval. Boli síce niektoré regulácie, ale tie túto základnú požiadavku nespĺňali. Tým klesala hodnota koruny oproti
doláru tak, že jeho cena na trhu bola 50 Kčs i vyššie. To
bola jedna z hlavných príčin pádu socialistickej ekonomiky a tým aj systému.
V roku 1990 pod vedením ministra financií Václava
Klausa prišlo preto k postupnej finančnej reforme a dotácie do poľnohospodárstva klesli na 22 mld, v roku 1991
na 18 mld a v roku 1992 na 16 mld. V roku 1993 to bolo
dokonca 8 mld, k čomu dopomohlo aj rozdelenie republiky. Pre poľnohospodárstvo to bola obrovská rana, z ktorej
sa nevie pozbierať podnes. Rovnako je na tom zdravotníctvo i školstvo. Na trh s potravinami sa dostávajú produkty zo zahraničia vyrábané inými, hospodárnejšími formami. Situácia sa postupne vylepšuje prísunom podpory
z prostriedkov Európskej únie, ktorá predstavuje približne 50 % ku našej podpore. Je to síce menej ako dostávajú roľníci v západných krajinách EU, ale rozhodne sú tieto peniaze veľkým prínosom. Keby sme o ne akýmkoľvek
spôsobom prišli, tak mnohé naše podniky úplne zaniknú.
Žiaľ, prejaví sa to v blízkej budúcnosti po odchode Veľkej
Británie z EU.
Negatívne následky takto vybudovaného socialistického modelu môžeme teda doplniť okrem už spomenutých
javov v krátkosti takto:
- nízka životnosť strojov a zariadení;
- vysoká spotrebu energie a PHM na jednotku výroby;
- vysoký podiel administratívy;
- hospodárska nestabilita podnikov;
- alkoholizmus a rozkrádanie majetku;
- nedostatok vlastných potravín (čo trvá dodnes).
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Za celé toto obdobie, ktoré trvalo dve generácie, sme
však úplne stratili spoločenskú vrstvu typických roľníkov
so znalosťami hospodárenia, ktoré sa dedili z otca na syna.
Dnešní pracovníci poľnohospodárskych družstiev sú žiaľbohu poľnohospodárskými robotníkmi, čo je úplne iná kategória. Všade v Európe i vo svete je základnou jednotkou
v poľnohospodárstve rodinná farma a tento model nebol
nikdy nikde nikým prekonaný. Rodinná farma predstavuje stabilitu, no i rýchlu flexibilnosť v rôznych situáciách.
Dokladom toho sú súkromní roľníci, ktorí začali hospodáriť u nás v rokoch 1990 –1992. Začínali vtedy úplne z ničoho, za veľmi obmedzenej podpory štátu, a v ďalších rokoch si zažili mnoho príkoria, no dnes majú mnohí z nich výsledky porovnateľné z najpoprednejšími farmami v Európe. Žiaľ o túto činnosť je veľmi malý záujem,
pretože ľudia dokonca vyškolení ako poľnohospodári, samostatne hospodáriť a zodpovedať za túto aktivitu málokedy dokážu. Veľmi rozhodujúce obdobie rokov 1993 –
1998 sa žiaľbohu premrhalo a súkromní roľníci u nás obhospodarujú len 8 % poľnohospodárskej pôdy. Jestvujúce
podniky, ktoré buď pokračujú na princípe bývalých družstiev, alebo nabehli na iné organizačné formy, majú veľké
problémy ako prežiť nasledujúce roky. Prejavuje sa tu veľký nedostatok pracovných síl. Poľnohospodársky robotník
sa môže v ktorýkoľvek deň rozhodnúť odísť do priemyslu
a nik mu v tom nemôže zabrániť. Mladá generácia o túto
prácu nemá záujem a odrádza ich najmä zápach a vplyvy
počasia. Súkromný roľník má k týmto problémom iný prístup. Váži si slobodu, ktorá je v tejto privátnej forme najväčšou devízou. Okrem toho výmera jeho farmy, vzhľad
a úroveň hospodárenia je jeho vizitkou a vizitkou jeho rodiny. Nachádza vždy prostriedky a spôsoby na to, aby hospodárstvo neskĺzlo do úpadku a on a jeho rodina do hanby.
V tomto smere však nemôžeme úplne podliehať skepse,
pretože doteraz pre slovenské pomery vyškolila Slovenská
poľnohospodárska univerzita 80 000 poľnohospodárskych
inžinierov. Ich zásluhou sa stalo, že naše poľnohospodárstvo po roku 1989 úplne neskrachovalo. Medzi nimi je
mnoho takých, ktorí pozerajú s rozhľadom do budúcnosti.
Nachádzajú nové formy organizácie práce a diverzifikujú a reštrukturalizujú výrobu. Využívajú zahraničné skúsenosti, ako aj dobré príklady u nás. Ich postavenie a situácia sú však veľmi ťažké a zložité. Žiaľ, nenachádzajú
porozumenie a podporu ani u súčasnej vládnej garnitúry.
Máme ešte mnoho predpisov, nariadení i zákonov, ktoré
nevedú k náprave, ktoré problémy neriešia, ale ešte sťažujú. Prospešné kroky začali nádejne v rokoch 1990 – 1992
a dnes sa po 25 rokoch po nich obzeráme a k nim vraciame. Snahy za posledné 3 – 4 roky sú toho dôkazom. Bieda a núdza privádzajú k rozumu a k prospešným krokom.

Odpovede

Ján Duda

Vaša otázka:
Sv. prijímanie bez spovede?
Pravidelne istý čas sa zdržujem
v istej krajine západnej Európy, kde
chodievam do práce. Všimla som si,
že sa tam nepristupuje k spovedi, ale
na sv. prijímanie ide každý. Doma je
to inak. Ako to vlastne má byť? Ďakujem za odpoveď.
Anna z Popradu
Vážená pani,
o tom, že v niektorých krajinách sa
nespovedá a veriaci pristupujú k sv.
prijímaniu, sa vie a je to všeobecne
známe. Prečo je to tak a kto za takúto
prax nesie zodpovednosť, si netrúfam
povedať. Som presvedčený, že v tejto veci skôr má zmysel poukázať na
správnu katolícku náuku.
Najprv vymedzím obsah Vašej otázky tromi poznámkami. Po prvé: Existujú viaceré formy pokánia, ktorými môže človek napomôcť odpusteniu svojich hriechov ako sú pôst, modlitba, almužna (Tob 12, 8), dobročinná
láska, ktorá „zakrýva množstvo hriechov“ (1 Pt 4, 8), starostlivosť o spásu blížneho a iné. Presnejšie ich vymenúva Katechizmus Katolíckej cirkvi
v bodoch 1434 – 1439. Sviatosť zmierenia teda nie je jedinou formou pokánia na odpustenie hriechov. Po druhé:
Za prostriedky úplného očistenia a nadobudnutia Božej milosti sa považuje
krst a mučeníctvo (KKC, 1434). Po tretie: Podľa sv. Kataríny Sienskej (1347 –
1370) keďže hrešíme aj po prijatí krstu,
„Božia láska nám zanechala akoby nepretržitý krst, ktorý človek prijíma
s poníženým srdcom a spoveďou, keď
vyznáva svoje hriechy Božím služobníkom, ktorí majú kľúče od (Kristovej)
krvi. Touto krvou kňaz umýva tvár duše v momente rozhrešenia. Ale keď nie
je možné si vykonať spoveď, postačuje
ľútosť srdca... ale pokiaľ môžeme, máme sa spovedať...“ (Dialógy s Božou
Prozreteľnosťou, 75).

Hovoríme teda o sviatosti zmierenia, nie o iných formách pokánia na
odpustenie hriechov. A tu platí, že individuálna spoveď (vyznanie hriechov) a rozhrešenie prijaté od kňaza je
jediným riadnym spôsobom, ktorým
sa veriaci zmieruje s Bohom a s Cirkvou (kán. 960). Pod pojmom „individuálna spoveď“ treba rozumieť, že kajúcnik jednotlivo (individuálne a sám,
nie spoločne s inými) vyzná s ľútosťou všetky ťažké hriechy, ktorých si je
vedomý (integrálnosť spovede) (kán.
988) a následne mu kňaz udelí rozhrešenie.
Môže však nastať situácia, že vyznanie hriechov nebude možné z objektívnych alebo subjektívnych dôvodov. Preto autori neradi hovoria o „výnimočných spôsoboch“ sviatosti zmierenia, ale radšej o „výnimkách“ od vyznania hriechov. Tieto výnimky sú
dve: (1) fyzická nemožnosť hriechy
vyznať; (3) morálna nemožnosť (kán.
960). Ako príklad fyzickej nemožnosti
vyznať hriechy sa môže spomenúť nebezpečné zranenie pri dopravnej nehode a nedostatok času na vyznanie
hriechov alebo bombardovanie, zemetrasenie, chorobou spôsobené nezrozumiteľné rozprávanie a podobne
(Arrieta, 642). Ako príklad morálnej
nemožnosti vyznať ťažké hriechy sa
uvádza situácia, keď nie je možné dosiahnuť primerané súkromie pre vyznanie hriechov a došlo by k škandálu
alebo poškodeniu dobrého mena a podobne (Chiappetta, 99). Ďalší autori
neuvádzajú konkrétne príklady fyzickej alebo morálnej nemožnosti hriechy vyznať, ale spájajú to s podmienkami, ktoré sa uvádzajú v kán. 961: (1)
ak nastane situácia nebezpečenstva
smrti; (2) veľká nevyhnutnosť zapríčinená nedostatkom spovedníkov a veľkým množstvom kajúcnikov, ktorí by
dlhú dobu ostali bez sviatostného rozhrešenia bez vlastnej viny; (3) určiť situácie pre sviatostné rozhrešenie bez

predbežnej individuálnej spovede má
diecézny biskup v súčinnosti s ostatnými biskupmi konferencie biskupov
(Montan, 120). Iste, realizácia stanovených kritérií leží na svedomí biskupa a kňaza (=spovedníka), ktorý sviatosť zmierenia vysluhuje.
Často sa stretávame s otázkou, či
sviatostné rozhrešenie bez predbežnej individuálnej spovede je platné?
Ak kajúcnik prijíma rozhrešenie s ľútosťou a s úmyslom (predsavzatím), že
ak to bude možné, čo najskôr pristúpi
k spovedi a vyzná svoje hriechy, prijíma rozhrešenie platne (kán. 962, §
1). Život je však zložitý a môžu nastať
rôzne situácie. Preto aj keď najvyšší
cirkevný zákonodarca vyžaduje, aby
nasledujúca sviatosť zmierenia bola
prijatá kompletne (spoveď, ľútosť, rozhrešenie, zadosťučinenie), môže znova z objektívnych alebo subjektívnych
príčin nastať situácia/príčina, že sa
ukáže potreba prijať rozhrešenie bez
predbežnej spovede (kán. 963).
Ako možno vidieť, Cirkev učí a nalieha, že jedinou a riadnou formou
sviatosti zmierenia je rozhrešenie po
predchádzajúcom a s ľútosťou spojenom individuálnom vyznaní hriechov.
Nechýbajú však príklady, kedy sa učenie Cirkvi o vysluhovaní sviatosti
zmierenia zneužívalo a pápeži pripomínali biskupom, aby prax vo svojich
krajinách uvádzali do súladu s učením
Cirkvi.
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Rod Dreher:
Benediktova voľba.
Stratégia pre kresťanov v postkresťanskom svete.
Konzervatívny denník Postoj : Bratislava 2017, 340 strán. Z anglického originálu The Benedict Option preložil Ján
Baňas. ISBN 978-80-972814-0-3.

Autorom knihy je Rod Dreher. Celým menom Ray Oliver Dreher sa narodil 14. 2. 1967 v Baton Rouge, Louisiana (USA). Vyrastal ako metodista.
V roku 1993 konvertoval do katolíckej
Cirkvi. Po škandáloch zneužívania detí v prostredí Katolíckej cirkvi v roku
2006 prestúpil do Pravoslávnej cirkvi.
Je ženatý a so svojou manželkou majú
3 deti. Publikuje na témy náboženstva,
politiky filmu a kultúry, vystupuje
v diskusných reláciách CNN, Fox NEWS, MSNBC. Americké noviny New
York Times označili túto knihu za najdiskutovanejšiu a najdôležitejšiu náboženskú knihu desaťročia v Spojených
štátoch. Dreher sa inšpiroval názormi,
ktoré prezentuje škótsky filozof Alasdair MacIntyre (1929) a vo svojom diele After Virtue (vydal v roku 1981).
MacIntyre vychádza z náuky a života svätého Benedikta z Nurzie. V českom preklade vyšla táto kniha v roku
2004 pod názvom Ztráta cnosti.
V úvode publikácie autor píše o prebudení ktoré zažívajú skutočne kresťanský zmýšľajúci konzervatívci, že
už nebudú môcť v Amerike žiť bežný
život ako doteraz. Musia vytvoriť kreatívne komunitné riešenie, ktoré im
pomôžu udržať si svoju vieru a hodnoty vo svete, ktorý voči nim bude stále viac nepriateľsky. Pri tomto konštatovaní Dreher vychádza zo skúsenosti
staroveku, keď na ruinách Rímskej ríše založil v 6. storočí svätý Benedikt,
otec západného mníšstva, svoju rehoľu. Preto má publikácia názov Benediktova voľba. Opiera sa aj o vyjadrenie emeritného pápeža Benedikta, ktorý predpovedá svet, v ktorom Cirkev
bude pôsobiť v malých skupinách oddaných veriacich. Títo budú žiť svoju
vieru intenzívne a v snahe o pridržanie sa pravdy do určitej miery aj odde-
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lene od mainstreamovej spoločnosti.
Autor vyznáva, že túto knihu napísal
v túžbe zobudiť Cirkev a povzbudiť
ju, aby sa posilnila, kým je ešte čas.
Ak chcú veriaci prežiť, musia sa vrátiť
ku koreňom svojej viery tak v myslení
ako aj v praxi. Autor nazýva tento návrat ku koreňom „Cirkev bez kompromisov“. Hoci uvedená kniha je v prvom rade zameraná na situáciu kresťanov v Spojených štátoch, do značnej
miery sa dotýka aj situácie v Európe,
ktorá zažíva éru, ktorá sa niekedy nazýva postkresťanským obdobím.
Dreher sa prihovára priamo čitateľovi, keď hovorí, že tým novým a odlišným Benediktom, ktorého Boh volá
oživiť vlastné poslanie a svoju Cirkev,
si možno ty. Autor nenabáda bežných
kresťanov, aby žili v chudobe a odlúčení. Nie sme povolaní byť mníchmi, lebo to patrí mníchom. Sme povolaní, aby sme si udržiavali istý odstup od sveta. Prvým krokom je uvedomenie, že politici nás nespasia.
Celá kniha obsahuje 10 kapitol, ktoré postupne prinášajú príbehy a riešenia. V prvej kapitole, ktorá má názov
Veľká potopa, je zaujímavé predstavenie pseudonáboženstva súčasných tínedžerov. Autor ich princípy zhrňuje
do piatich bodov. 1. Existuje Boh, ktorý stvoril a riadi svet a dozerá na život človeka na zemi; 2. Boh chce, aby
ľudia boli na zemi k sebe dobrí, milí
a féroví, tak ako to učí Biblia a väčšina
svetových náboženstiev; 3. Ústredným
cieľom života je byť šťastný a mať zo
seba dobrý pocit; 4. Boh nemusí byť
v živote človeka nevyhnutne prítomný, okrem prípadov, keď je potrebný
na vyriešenie nejakého problému; 5.
Dobrí ľudia po smrti idú do neba. Treba povedať že tieto tézy nie sú úplne

nepravdivé, ale sú subjektívne a majú
málo spoločného so Svätým písmom,
ktoré hlása pokánie, lásku a čistotu
srdca. Autor v tejto prvej kapitole opäť
pripomína postavu Benedikta z Nursie, ktorý v staroveku opustil mesto
Rím a utiahol sa do samoty. V druhej
kapitole autor načrtáva priebeh európskych dejín, počas ktorých sa človek
postupne odklonil od zjavenej Pravdy a stal sa normou pre seba samého.
Dreher to nazýva „evanjelium sebanaplnenia“. V tretej kapitole predstavuje základné pravidlá rehole benediktínov, ktoré autor ponúka ako hlavné piliere pre obnovu Európy a sveta.
Je to poriadok, modlitba, práca, asketizmus, stabilita, komunita, pohostinnosť, rovnováha.
Vo zvyšných siedmich kapitolách sa
autor usiluje preniesť uvedené zásady benediktínskeho štýlu do života vo
svete v 21. storočí. Zdôrazňuje, že cesta
svätého Benedikta nie je útekom z reálneho sveta, ale spôsobom, ako tento svet vidieť takým, akým v skutočnosti je a ako v ňom bývať a žiť. Štvrtá kapitola sa zamýšľa nad novým druhom kresťanskej politiky. Dreher upozorňuje, že hodnotoví voliči boli porazení a sú vytláčaní na okraj spoločnosti. Riešenie vidí vo väčšej angažovanosti predovšetkým na lokálnej úrovni. Piata kapitola zameriava pozornosť
na pôsobenie Cirkvi. Aj v tomto prípade autor zdôrazňuje potrebu autentického života lokálnej Cirkvi. Je potrebné sa zamerať na obnovu liturgickej úcty, kresťanského asketizmu,
sprísnenia cirkevnej disciplíny. Veriaci sa musia pripraviť na možnosť mučeníctva. Šiesta kapitola je povzbudením žiť v komunite, ktorá zdieľa našu vieru a naše hodnoty. Je dôležité posilniť rodinné a komunitné väz-
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by a zbaviť sa pasivity. Siedma kapitola analyzuje potrebu vzdelávania v duchu kresťanskej formácie. Autor varuje pred nebezpečenstvami, ktoré číhajú na deti vo verejných školách. Mnohé z nich automaticky preberajú najnovšie trendy LGBT aktivistov a gender ideológie. Aj keď nejestvuje úplne
bezpečné miesto a netreba si robiť ilúzie o kresťanských školách, predsa ponúkajú ochranu pred viacerými zhubnými názormi. Ôsma kapitola povzbudzuje k práci, ktorá taktiež posväcuje človeka. Nestačí o veciach len premýšľať, ale ich treba aj robiť. Učme
sa robiť pridelenú prácu na väčšiu slávu Božiu a pre dobro komunity. Veriaci v rôznych profesiách, najmä le-

František Trstenský

kári, právnici, učitelia a pod., sa musia pripraviť na to, že budú čeliť útokom na svedomie a diskriminácii, keď
odmietnu konať alebo učiť v rozpore
s kresťanským učením. V deviatej kapitole autor varuje pred súčasnou kultúrou, ktorá je preplnená sexualitou.
Dreher hovorí, že sme svedkami najrevolučnejšej revolúcie v dejinách ľudstva, ktorou je sexualita. Mladá generácia vyrastá v kultúre, ktorá sa snaží zničiť prirodzenú rodinu a pestuje
sa tzv. kultúra nezáväzných vzťahov.
Posledná desiata kapitola je venovaná
moderným technológiám. Medzi nimi
vyniká internet. Na internete sme neviditeľní, vstupujeme do sveta, kde sa
ničím nemusíme zaoberať. Rod Dre-

her v tomto smere navrhuje ako riešenie tzv. digitálny pôst. Tým dostaneme pod kontrolu vlastnú pozornosť,
ktorú môžeme venovať duchovným
veciam.
Benediktova voľba je podnetnou
publikáciou. Nejde len o kritické opísanie súčasného stavu, ale každá kapitola obsahuje aj konkrétne návrhy. Neraz autor ponúka radikálne riešenia.
Poctivý čitateľ si však uvedomuje, že
v súčasnom svete bez niektorých radikálnych postojov ako kresťania neobstojíme.
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Scott Hahn, Mike Aquilina:
Žiť tajomstvá. Príručka pre nedokončených kresťanov
Bratislava : Redemptoristi – Slovo medzi nami, 2013, 240 strán, ISBN 978-80-89342-45-7 (z anglického originálu Living the Mysteries – A Guide for Unfinished Christians preložil Pavol Petrík).

Rehoľa redemptoristov vďaka svojmu vydavateľstvu Slovo medzi nami už niekoľko rokov ponúka slovenskému čitateľovi diela známeho amerického konvertitu na katolícku vieru a autora duchovnej literatúry Scotta Hahna. V roku 2013 vyšla v ich vydavateľstve kniha, ktorú Scott Hahn
napísal spolu s uznávaným odborníkom na patristickú literatúru a cirkevné dejiny, ktorý sa volá Mike Aquilina. Títo dvaja autori vychádzajú z dôležitého predpokladu, ktorým je skutočnosť, že kresťanstvo nie je možné
sa naučiť ako samoukovia. V duchovnom živote neexistujú príbehy o úspechoch, ktoré „som si urobil sám“. Raná Cirkev poznala etapy duchovného skúmania a očisťovania, pri ktorých človeka doprevádza učiteľ. Celý
proces dozrievania vrcholí v poslednej etape, ktorá sa nazýva mystagógia.
Samotný výraz mystagógia v doslovnom preklade znamená vovedenie do
tajomstva. Technická definícia mystagógie je vzdelávanie po krste. Keďže
v prvotnej Cirkvi kandidáti na prijatie
sviatosti krstu boli pokrstení na Veľkú noc, v praxi išlo o obdobie, ktoré
trvá od Veľkej noci po Turíce. V tomto čase sa pokrstení veriaci každé ráno
schádzali, aby počúvali biskupa, ktorý im vysvetľoval pravdy viery. Scott
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Hahn a Mike Aquilina si vzali túto ranokresťanskú prax za príklad s konštatovaním, že vlastne všetky dni veriaceho človeka sú už po krste. Preto
sa rozhodli ponúknuť 50 mystagogických kázni. Sú to kázne významných
cirkevných otcov staroveku, ktorí vysvetľujú pravdy viery. Táto kniha nie
je o vedomostiach, ale skôr ide o meditácie. Samotné kázne sa zameriavajú predovšetkým na tajomstvo kresťanského života. Každý úryvok z diela cirkevného otca má na konci výber hlavných myšlienok, vetu na zapamätanie a námety na konanie. Keďže
zámerom tejto zbierky starokresťanských kázní je byť spoločníkom v duchovnom živote počas veľkonočného
obdobia, autori rozdelili svoju knihu
do siedmich týždňov, lebo celé toto liturgické obdobie trvá 50 dní. Na každý deň kniha ponúka úryvok niektorého z velikánov patristického obdobia.
Konkrétne sú to: 1. týždeň: svätý Bazil Veľký a svätý Gregor Nyssénsky;
2. týždeň: svätý Cyril Jeruzalemský;
3. týždeň: svätý Klement Alexandrijský; 4. týždeň: svätý Ambróz z Milána; 5. týždeň: svätý Augustín z Hippa;
6. týždeň: svätý Ján Zlatoústy; 7. týždeň: svätý Lev Veľký. To čo platilo pre
prvotné kresťanstvo, platí pre celé jeho
dejiny, pre súčasnosť a bude platiť až

do jeho zavŕšenia. Totiž pre kresťanskú iniciáciu má podstatný význam
prijímanie sviatostí. Prostredníctvom
sviatostných obradov je veriaci človek
uvádzaný do Kristovho tajomstva. Pre
lepšie porozumenie historického kontextu úvod každej kapitoly tvorí krátky náčrt životopisu cirkevného otca,
ktorý je vybraný pre daný týždeň. Autori sa inšpirovali slovami Leva Veľkého, ktorý povedal, že dni medzi
Veľkou nocou a Turícami sú Božím
časom milosti na odhaľovanie tajomstiev. Východiskom pre cirkevných otcov bol samotný biblický text, ktorý
hovorí, že Pán Ježiš po svojom vzkriesení učil svojich apoštolov a vysvetľoval im, čo ešte pred jeho umučením
bolo pre nich zahalené a nedokázali
to pochopiť. Toto si vzala za príklad aj
matka Cirkev, ktorá na Veľkú noc krstom porodí nových veriacich. Po tomto znovuzrodí v krste ich začína vovádzať do plnosti kresťanského života.
Formátom útla kniha ponúka výber zo
skvostov bohatstva patristickej literatúry. Táto kniha môže byť veľmi dobrým spoločníkom na duchovné prežitie aj nášho veľkonočného obdobia.
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Celina Martinová:
MAMA SVÄTEJ TERÉZIE Z LISIEUX
Vydavateľstvo Lukáš Vaník LEV, Ružomberok 2017, 132 strán,
ISBN 978-80-972669-2-9.
Aj mama svätej Terézie, Zélia Martinová, bola svätá. Zélia a jej manžel Louis boli svätorečení v roku 2015 spoločne – ako prvý manželský pár v dejinách. Zélia bola manželkou, matkou deviatich detí. Viedla domácnosť aj rodinný podnik. No jej najväčším dielom bola výchova jej piatich dcér – medzi
ktoré patrila aj „najväčšia svätica moderných čias“. Umrela na rakovinu prsníka ako štyridsaťpäťročná. Jej rodina i priatelia si však všimli jej veľkosť, ktorá
je dnes už známa celému svetu. Zélia do všetkých životných ťažkostí vnášala
svetlo svojej kresťanskej viery. Toto autentické a povzbudivé rozprávanie, zapísané staršou sestrou a najlepšou priateľskou svätej Terézie z Lisieux, dokazuje, že byť kresťanskou matkou je cenný a veľký úspech.

Celina Martinová:
OTEC SVÄTEJ TERÉZIE Z LISIEUX
Vydavateľstvo Lukáš Vaník LEV, Ružomberok 2017, 168 strán,
ISBN 978-80-972669-1-2.
Louis bol vzorom otcovstva, na ktorom svätá Terézia vybudovala svoju slávnu „malú cestu duchovného detstva“. Akým otcom teda bol? Celinine autentické spomienky na otca rozprávajú o jeho láske k Zélii, opisujú jeho pevnú disciplínu a nežnú lásku voči deťom, jeho zbožnosť, podnikanie preniknuté kresťanským duchom, nezištné správanie a jeho veľkodušnosť k chudobným. Osobitný dôraz kladie Celina na utrpenie svojho otca vo vyššom veku, ktoré Terézia vidí vopred vo svojom videní. Napokon opisuje jeho svätú smrť a to, aké
znamenie Terézia dostala, že ich svätý otec šiel priamo do neba. Vďaka zbierke Louisových listov môžeme zase trochu nahliadnuť do jeho povahy. Všetky
dcéry Louisa Martina považovali to, že mali takého dobrého otca, za obrovské
požehnanie. My sme dnes požehnaní tým, že vlastníme literárny portrét takéhoto muža – svätého otca „najväčšej svätice moderných čias“.
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