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Quo vadis, Jehovovi svedkovia? – S organizáciou sved-
kov Jehovových sú v súčasnosti spojené viaceré oča-
kávania. Zavanie v nej skutočne čerstvý vietor, alebo 
zmeny, ktoré nastanú, budú (ako vždy) len kozmetické?

Trpaslíci v školských osnovách – Nie je na Slovensku
veľa ľudí, ktorí majú osobnú skúsenosť s waldorf-
skou školou. Preto sme privítali možnosť pozhovárať sa 
s pani Soňou Novákovou, mamičkou bývalej žiačky WŠ.

Gnosticizmus v staroveku a dnes – synkretizmus, zbož-
štenie sveta a človeka, iluzórna samospása, to sú iba 
niektoré z atribútov starovekej, ale i novodobej gnózy.
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  02   Ježiš – exkluzívny Spasiteľ
Biblické slovo

    Quo vadis, Jehovovi svedkovia?
S organizáciou svedkov Jehovových sú v súčasnosti 
spojené viaceré očakávania. Budú zmeny, ktoré v nej 
nastanú, revolučné, alebo (ako vždy) len kozmetické?

  09   Novinky u svedkov Jehovových
Minireportáž z návštevy verejného podujatia SJ

 10   Manipulácia v rodinách Svedkov
Deformácia osobností, manipulácia so psychikou čle-
nov, zastrašovanie – to sú, žiaľ, v sektách bežné javy. 
Ako je to v rodinách svedkov Jehovových?

  15   Trpaslíci v školských osnovách
Rozhovor s pani Soňou Novákovou, mamičkou býva-
lej žiačky waldorfskej školy, o praktikách a charaktere 
tejto alternatívnej formy výchovy a vzdelávania.

 20   Svedectvo (ex)homeopata
Počet netradičných liečiteľských metód, ktoré sa nám 
ponúkajú, stále narastá. O jednej z nich – homeopatii 
– vypovedá svedectvo detskej lekárky Emílie Vlčkovej.

  25   Gnosticizmus v staroveku a dnes
Synkretizmus, zbožšťovanie, samospása, to sú iba nie-
ktoré z atribútov starovekej, ale i novodobej gnózy.

 29   Stredoveké herézy vo východnej cirkvi (2)
Míľniky dvoch tisícročí

 30   Novopohanstvo – živenie mŕtvej tradície (5)
Záver seriálu o pohanských náboženských tradíciách 
je tentoraz venovaný slovanskému novopohanstvu.

 34   100 rokov od narodenia Mircea Eliadeho
Medailón k nedožitému jubileu význačného religionistu

 35   Otázky, ktoré vás zaujali
Listáreň

 36   Encyklopédia nových náboženstiev
Recenzia

Ľudský život. Kto pozná jeho skutočnú hodnotu a pô-
vod? Roky rýchlo plynú a my už nie sme tými malými 
chlapcami pretekajúcimi sa na kolobežkách, či rozto-
milými dievčatkami hrajúcimi sa s bábikami. Skôr vní-
mame, ako sa naši blízki zo dňa na deň strácajú kdesi 
v šere večnosti a, pravdupovediac, niekedy si to v tom 
rýchlom pulze času ani nestihneme naplno uvedomiť. 
Aký má teda zmysel náš život? Každé náboženstvo, ba 
i sekta, nám ponúka recept, ako ho plnohodnotne pre-
žiť, ale – a to chcem zdôrazniť – nie každý sa dá apliko-
vať bez následkov. Navonok síce všetky receptúry vy-
zerajú lákavo, no iba máloktoré z nich sú autentické.

Viera je veľmi dôležitá súčasť nášho života. Rozho-
duje nielen o tom, ako vnímame svet a naše najbližšie 
okolie, ale predurčuje tiež naše správanie, myslenie 
a cítenie, teda aj konkrétne ľudské postoje a vzťahy. 
Lenže nie je viera ako viera. Tak, ako je viera živá, je 
i mŕtva, ktorá z nás robí pasívnych a bezduchých po-
zorovateľov života, upierajúcich svoj zrak iba na mate-
riálne veci a konzumný spôsob existencie. Niektorým 
z nás to stačí, mnohým však už nie. Zvlášť mladí chcú 
byť k sebe úprimní, nechcú byť iba matrikovými, ne-
deľnými veriacimi, túžia po živom vzťahu a naplnení.

Často dostávam otázku, čo má cirkev robiť, aby po-
skytla hľadajúcim a túžiacim po pravde to, o čom sú 
presvedčení, že to nachádzajú v sektách. Ale to nie je 
šťastne formulovaná otázka. Správne by sme sa mali
pýtať, čo máme robiť my jednotlivci, ktorí cirkev vytvá-
rame. Tu si treba najprv odpovedať na otázku, ako by 
sme mohli a mali tým, ktorí sú v sekte šťastní a napl-
není, hoci iluzórne, tieto hodnoty ponúknuť, aby ich 
mohli prežívať opravdivo, bez rizika zneužiteľnosti a
vytvorenia nedôstojnej a všetko pohlcujúcej závislosti.

Zdanie ale často klame. Najmä v duchovnej oblasti. 
Nemožno ľahkovážne porovnávať iba vonkajšie znaky, 
formu či idey, dôležité je rozpoznať ich pravosť. Šťastie, 
láska, nádej – to sú hodnoty, ktoré sa nedajú vyjadriť 
matematicky a neexistuje ani meradlo ich pravosti. Ak 
si niekto myslí, že je šťastný a my mu – bez toho, aby 
sme mu ponúkli adekvátnu náhradu – budeme tvrdiť, 
že sa mýli, asi ťažko nám uverí. Preto je také dôležité, 
aby sme sami žili v Pravde. Iba z nej môžeme čerpať 
ako z prameňa živej vody. Potom budeme schopní 
sprostredkovať týmto ľuďom to, po čom skutočne tú-
žia, a otvoriť oči tým, ktorí blúdia.    BORIS RAKOVSKÝ
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BIBLICKÉ SLOVO

S organizáciou svedkov 
Jehovových (SJ) sú 

v súčasnosti spojené viaceré 
očakávania. Zavanie v nej 
skutočne čerstvý vietor a zmeny, 
ktoré nastanú, nebudú zas len 
kozmetické? Po krátkom exkurze 
do histórie si priblížime vývoj 
a smer, ktorým sa Svedkovia dnes 
uberajú. Zároveň sa pozrieme 
na súčasné odpadlícke skupiny 
a opozičné frakcie vnútri tejto 
celosvetovej organizácie.

2

Ježiš – exkluzívny Spasiteľ

„Žalárnik si vypýtal svetlo, vbehol dnu a celý rozochvený padol pred Pavla 
a Silasa. Keď ich vyviedol von, povedal: Páni, čo mám robiť, aby som bol 
spasený? A oni mu odpovedali: Ver v Pána Ježiša a budeš spasený ty, aj 
tvoj dom. A zvestovali Pánovo slovo jemu i všetkým, čo boli v jeho dome.“ 
(Sk 16, 29 – 32)

Bez rozdielu príslušnosti k tomu či onomu náboženstvu je spása pre kaž-
dého človeka veľmi dôležitá. Rozhoduje o našej večnosti, o tom, či bude 
radostná, alebo naopak, strastiplná. A aj keď sme si večnosť schopní pred-
staviť len vo veľmi hmlistých a nedokonalých kontúrach, veríme, že v spo-
ločenstve s naším Stvoriteľom bude prenádherná a blažená.

Ak by sme však jednotlivé religiózne systémy skúmali podrobnejšie, 
hneď na začiatku by sme si asi všimli, že z hľadiska názorov, ako sa ku 
spáse dopracovať, už taký súlad medzi nimi nepanuje. Ani zďaleka. Naprí-
klad vo Védach je človek ponechaný sám na seba a ku spáse sa musí skr-
ze siahodlhý rad vtelení v 8 400 000 rôznych druhoch telesných schránok 
krvopotne „predriapať“ sám. Nehovoriac o tom, koľko predurčených obiet 
božstvám musí priniesť, akú askézu a odriekania musí podstúpiť a rituály 
vykonať. Spása je preto pre neho pojem veľmi vzdialený a závislý od jeho 
karmy, teda skutkov, ktoré vo svojich životoch koná. Navyše je tu akýsi 
prostredník – guru, bez ktorého na tejto ceste „za Svetlom“ nemôže vyko-
nať žiaden pokrok, lebo iba on je schopný zbaviť ho jeho ťažoby – karmy 
– viažucej ho na stále nové a nové vtelenia.

V kresťanstve je to však inak. Ako čítame v Skutkoch apoštolov, apoštol 
Pavol dáva žalárnikovi jasnú odpoveď: „Ver v Pána Ježiša a budeš spasený.“ 
Ježiš je tým, kto dáva nášmu životu zmysel, jedine on je cesta, pravda a ži-
vot. Sám Ježiš to potvrdzuje slovami: „Ja som vzkriesenie a život. Kto verí 
vo mňa, bude žiť, aj keď umrie.“ Apoštol Peter na inom mieste k tomu do-
dáva: „A v nikom inom niet spásy, lebo niet pod nebom iného mena, dané-
ho ľuďom, v ktorom by sme mali byť spasení.“

Ale – a pomôžme si opäť biblickým citátom – „nájde Syn človeka vieru 
na zemi, keď príde?“. Neoblomná osobná viera v Ježiša ako výlučného Spa-
siteľa sa dnes vo svete stáva čoraz vzácnejšou. Na takúto exkluzivitu si totiž 
robia nárok viacerí a my si na to pomaly začíname zvykať. Ťažko sa nieko-
mu dokazuje, že práve ten jeho spasiteľ je len obyčajný falošný „hráč“, keď 
navonok hlása ušľachtilé a bohumilé idey, ktorými sýti hladných po prav-
de. Neľahko je tiež odpovedať na argument poukazujúci na toľké zlyhania 
tých, ktorí sa ľahkovážne hlásia ku Kristovi. Viera je však mocná a kto si ju 
zachová až do konca, bude spasený, hovorí Ježiš.

Ak niekomu nájdu v tele nádor, môže byť nezhubný, ale tiež zhubný. 
Tak je to aj s výlučnosťou. Jedna je na spásu, tá druhá – ako je to v prípade 
samozvaných mesiášov, žiaľ, na zatratenie. Preto je i dnes po dvoch tisíc-
ročiach stále také naliehavé ohlasovať Krista. „Lebo každý, kto bude vzývať 
Pánovo meno, bude spasený. Ale ako budú vzývať toho, v ktorého neuve-
rili? A ako uveria v toho, o ktorom nepočuli? A ako počujú bez kazateľa?“ 
Kiež by sme sa mohli i my stať takýmito kazateľmi, aby sme ľuďom každo-
denne prinášali svetlo radostnej zvesti – evanjelia – Božieho Slova, ktoré 
má moc spasiť tých, ktorí mu uverili.

                                                                 BORIS RAKOVSKÝ
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 Quo vadis,Quo vadis,
Jehovovi svedkovia?

V poslednom desaťročí prebieha v or-
ganizácii SJ (Spoločnosti Strážna veža) 
mnoho zmien. Nastáva úpadok v poč-
te členov, počte krstov, klesajú poč-
ty výtlačkov ich časopisov, znižujú sa 
náklady na literatúru. Finančné zdroje 
slabnú a nepružnosť v rýchlom rozho-
dovaní v zmenách náuk spôsobuje ko-
laps vnútri tejto organizácie. V mnohých 
krajinách sa zo strany SJ ututlávajú afé-
ry s rozšírenou pedofíliou vo vedúcich 

funkciách organizácie.1 V predchádza-
júcich dvoch rokoch Svedkovia vypla-
tili 50 až 60 miliónov dolárov obetiam 
pedofilov vo svojich radoch.2 Vo svete 
sa dvíha nevôľa verejnosti a rozpaky 
členov ohľadne úmrtí z dôvodu odmie-
tania krvných transfúzií (USA, Nemecko, 
Anglicko atď.).3 Ako prízrak sa vznáša 
nad vedením tejto organizácie nevyrie-
šená otázka vzhľadom na pravdivú pre-
zentáciu histórie SJ v časoch nacizmu4

a tiež komunizmu.5 V zboroch Svedko-
via na Slovensku a v ČR preberajú už 
niekoľko rokov spoluprácu svojich vr-
cholných predstaviteľov s komunistic-
kým režimom a ŠtB.

Blíži sa rozhodujúce obdobie, od kto-
rého môžeme očakávať výrazné zme-
ny na najvyšších miestach organizácie 
Strážna veža – v tzv. Vedúcom zbore. 
Nové vedenie, ktoré sa ustálilo v pred-
chádzajúcich rokoch, sa zatiaľ nepre-
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ukazuje ako pružné. Počty členov ras-
tú menej. Ustálili sa na 6,5 miliónoch 
a v súčasnosti je na svete viac členov 
bývalých než súčasných. Súčasný Vedú-
ci zbor starne a vymiera.

Podľa náuky SJ vedie ich organizáciu 
tzv. verný a rozvážny otrok (reprezento-
vaný Vedúcim zborom), ktorého poveril 
priamo Kristus vyvíjať činnosť na našej 
planéte. Táto náuka sa odvíja od podo-
benstva u Matúša (24, 44–51), ktoré SJ 
vyhlasujú za proroctvo naplňujúce sa 
na ich vedúcich predstaviteľoch. Zaují-
mavosťou však je, že do roku 1928 po-
važovali za verného a rozvážneho otro-
ka jedinca, svojho zakladateľa Charlesa 
Taze Russella a zdôrazňovali, že nejde 
o skupinu alebo triedu, ale len o jed-
notlivca.6 I keď sa SJ teraz snažia v svo-
jej literatúre vyvolávať dojem, že Vedú-
ci zbor7 ako skupina ľudí existoval od 
prvopočiatku existencie ich organizácie.
Tento Vedúci zbor predstavuje pre SJ 
vysoko morálne až božské osobnosti. 
Bohužiaľ, vždy to tak nebolo.

To, čo organizácia sama od radových 
členov vyžaduje, neplatilo vždy vo vede-
ní organizácie, vo Vedúcom zbore, me-
dzi tzv. „Pomazanými“, ktorí majú vlád-
nuť raz v nebi s Kristom. Napríklad Leo 
K. Greenless (ktorý i za totality navštívil 
Československo) musel rezignovať z Ve-
dúceho zboru, keď vyšla najavo jeho ho-
mosexuálne pedofilná orientácia, ktorú 
SJ oficiálne odsudzujú. Členom vedenia 
bol do konca roka 1984. Rezignoval na 
základe svedectva rodičov desaťročného 
chlapca, ktorého sexuálne obťažoval.8

Zvlášť hodný opovrhnutia bol tiež
prípad ďalšieho člena Vedúceho zboru

Ewarta C. Chittyho. Bol pristihnutý pri 
homosexuálnych praktikách so sedem-
násťročným mladíkom, taktisto Sved-
kom. V dôsledku škandálu spáchal mla-
dík samovraždu.9 Pedofilnými aférami 
organizácia SJ trpí dodnes a snaží sa 
tieto aféry pred verejnosťou umlčať.

Na úvod si zhrnieme dôležité míľni-
ky z histórie tejto náboženskej spoloč-
nosti pre pochopenie súčasného stavu 
a meniacich sa postojov SJ dnes. Po-
zrieme sa aj na výrazné zmeny v obdo-
bí predchádzajúcich desiatich rokov.

Charles Taze Russell

Počiatok histórie SJ a ich predstavite-
ľov siaha do júla 1879, keď po prvýkrát 
vyšiel ich hlavný časopis Strážna veža.10 
Vtedy sa Svedkovia nazývali Medziná-
rodné združenie Bádateľov biblie. Pod-
ľa oficiálnej histórie bol zakladateľom 
tejto organizácie Charles Taze Russell. 
Nie je to však pravda. Sionskú traktá-
tovú spoločnosť Strážna veža založil 
v skutočnosti roku 1881 bohatý prie-
myselník Wiliam Henry Conley, ktorý 
bol i prvým prezidentom Strážnej veže 
v rokoch 1881 – 1884. Teda tri roky pred 
oficiálnou registráciou tejto organizácie
v roku 1884 Russellom. Conley sa s Rus-
sellom rozišiel v zlom, a tak ho SJ zo 
všetkej svojej súčasnej literatúry vypus-
tili a vymazali o ňom všetky údaje.11 
Conley bol prezidentom, Russellov otec 
viceprezidentom a mladý Charles len 
pokladníkom. Organizáciu riadili podľa 
výšky svojich finančných vkladov.12

Russell sa narodil 16. februára 1852 
neďaleko pennsylvánskeho Pittsburghu. 
Charlesovi rodičia Joseph Lytel Russell 
a Ann Eliza Birneyová odišli z dôvodu 
chudobných pomerov roku 1839 z Írska 
do Ameriky, kde založili obchod s ga-
lantériou a odevmi. Mladý Charles bez 
vlastného teologického vzdelania po 
stretnutí s niekoľkými adventistami za-
čal vyhlasovať, že našiel „pravdu“ o dru-
hom príchode Ježiša Krista. V júli 1879 
začal v náklade 6 000 výtlačkov vydávať 
časopis Strážna veža. V tom istom roku 
sa oženil s Mary Francis Ackleyovou. Ro-
ku 1881 vznikla Sionská traktátová spo-
ločnosť Strážna veža. Registrovaná bola 
však už bez Conleya. Dnešný jej názov 
je Pennsylvánska biblická a traktátová 
spoločnosť Strážna veža. Roku 1909 bo-
la založená ďalšia organizácia Peoples 
Pulpit Association, známa od roku 1956 

pod menom Watchtower Bible & Tract 
Society of New York.

Russellovo hnutie bolo založené na 
učení, že sa Ježiš Kristus vráti neviditeľ-
ne v roku 1874. Neskôr Russell ohlaso-
val osobný návrat Krista i koniec sve-
ta v armagedonskej bitke na rok 1914. 
Rok 1914 prešiel a proroctvo sa nenapl-
nilo. Russell umiera pri ceste vlakom 31. 
októbra 1916.

Joseph Franklin Rutherford

Russellovým nástupcom sa stal Joseph 
Franklin Rutherford narodený 8. no-
vembra 1869 v Boonville v štáte Mis-
souri. Kontakt so SJ mal od svojich 17 
rokov. Počas svojho života pôsobil ako 
štátny zástupca, a tak vďaka tejto okol-
nosti ho SJ začali nazývať „judge“ (sud-
ca). Roku 1906 sa v Cansase po prvýkrát 
stretol s Russellom.13 O rok neskôr sa 
stal právnym poradcom Spoločnosti 
Strážna veža v Pittsburghu.

Po smrti Russella sa dostal k moci 
v organizácii tým, že nerešpektoval Rus-
sellov závet. V januári 1917 sa s ním po 
jeho zvolení dostali do sporu štyria zo 
siedmich mužov z rady riaditeľov14, no 
už 17. júla toho istého roku týchto mu-
žov vylúčil z organizácie. Stanovy Spo-
ločnosti opatril novou klauzulou, kto-
rá mu zaistila úplnú voľnosť konania 
vo všetkých záležitostiach Spoločnosti 
Strážna veža. Ďalej vylúčil 31 verných 
prívržencov „pastora Russella“. Začal 
Spoločnosť Strážna veža nanovo orga-
nizovať na vlastný prospech a vôbec
neuvažoval o tom, žeby moc v organi-
zácii preniesol na širší okruh ľudí, ako
dnes Svedkovia tvrdia. Ako prezident
korporácie autokraticky držal organizá-
ciu vo svojich rukách.15 Mnohí z Russel-
lových spolupracovníkov a stúpencov 
opustili organizáciu a založili iné, ktoré 
nasledovali priamo učenie Russella. Tri 
z týchto hlavných organizácií nasledov-
níkov pastora Russella existujú v USA 
dodnes.

Na začiatku dvadsiatych rokov ohlá-
sil Rutherford na rok 1925 vzkriesenie 
patriarchov Starého zákona Abraháma, 
Izáka, Jakuba a nový koniec sveta. Pro-
roctvo sa nenaplnilo. Koniec však bol 
údajne stále blízko a tak pre ich dôs-
tojné prijatie nechal v roku 1930 vybu-
dovať palác v najexkluzívnejšej štvrti 
kalifornského San Diega, kde chcel uby-
tovať vzkriesených patriarchov zo Sta-
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rého zákona. Počas čakania na nich sa 
však v paláci zabýval sám Rutherford. 
Roku 1942 na smrteľnej posteli zvolal 
do Beth Sarimu – Domu kniežat, ako 
dom nazýval, Nathana Knorra, Frederic-
ka Franza a Haydena Covingtona a vy-
slovil želanie, aby spolu udržali organi-
záciu. No nástupcom sa stal len Knorr, 
žiadny Vedúci zbor, ktorý by viedol or-
ganizáciu, neexistuje, vládne stále len 
prezident.16

Nathan Homer Knorr

Narodil sa 23. apríla 1905 v pensylván-
skom Betleheme. Ako osemnásťročný 
sa stal pracovníkom ústredia Strážnej 
veže. V roku 1943 založil tzv. biblickú 
školu Gilead, ktorá mala slúžiť na vý-
cvik misionárov. Rutherfordovu teo-
kraciu postupne premenil na štruktú-
rovaný pyramidálny systém. Riadenie 
celej Spoločnosti až ku koncu jeho 
vlády prešlo výhradne z prezidenta na 
skupinu vyvolených, tzv. Vedúci zbor.17 
Ten predstavuje pre Svedkov akýsi „Bo-
ží informačný kanál“. Svedkovia Jeho-
vovi veria, že si ho vyvolil sám Boh, aby 
všetci SJ dostali smernice i náležitú du-
chovnú potravu „v pravý čas“, ako ho-
voria. Väčšina členov Vedúceho zboru 
(ktorý už síce existuje, ale nemá žiadnu 
moc) si začala uvedomovať, že s rastú-
cim množstvom členov nemožno vý-
konnú moc držať len v rukách prezi-
denta.18

Roku 1971 urobil Knorr prvé roz-
hodnutie, keď moc čiastočne presunul 
na niekoľkých ľudí, ktorých označili ako 
Vedúci zbor. Všetky významné rozhod-
nutia tohto zboru začali platiť od roku 
1974, keď bola Knorrova moc otrase-
ná. Reorganizácia vyvrcholila 1. januá-
ra 1976, keď boli činnosť a fungovanie 
organizácie rozdelené do niekoľkých 
výborov a činnosť prezidenta sa stala 
takmer „okrasnou funkciou“. Celý čas 
od roku 1976 sa snažili niektorí reform-
ní členovia Vedúceho zboru o zmierne-
nie a zmenu náuky, napríklad v postoji 
k vojenskej službe, krvným transfúziám 
a generácii 1914.19

Ešte počas Knorrovho prezidentstva 
sa prestali v literatúre SJ uvádzať mená 
autorov článkov a kníh. Údajne z úcty 
k „tvorcovi Písma Jehovovi Bohu“. Tak-
isto neboli nikdy oficiálne zverejnené 
mená prekladateľov Biblie SJ, tzv. Pre-
kladu nového sveta. Podľa Ryamonda V. 

Franza (odišiel z Vedúceho zboru) bol 
hlavným prekladateľom Frederick Franz 
spolu s Nathanom Knorrom, Georgom 
Gangasom a Albertom Schroederom. 
Poslední traja nikdy nedostali akade-
mické vzdelanie a sám Fred Franz na-
vštevoval univerzitu len krátko a nedo-
siahol žiadny akademický titul.

Biblia, používaná SJ, sa dočkala po-
četných „úprav“, aby bola stále v súla-
de s náukou organizácie. Ako uviedol 
Raymond Franz, ktorý mal čo dočinenia 
s prekladateľským výborom, sedeli za 
stolom na čele s Frederickom Franzom, 
pred sebou mali asi tridsať rôznych bib-
lických prekladov, prechádzali spoločne 
verš po verši a vyberali taký variant pre-
kladu, na ktorom sa najčastejšie doká-
zali zjednotiť. Nathan Homer Knorr zo-
mrel po dlhej chorobe 8. júna 1977.

Frederick William Franz

Nástupcom N. H. Knorra sa stal Frede-
rick William Franz. Štvrtý prezident Spo-
ločnosti Strážna veža sa narodil 12. sep-
tembra 1893 v Covingtone v štáte Ohio. 
Podľa SJ sa stretol s organizáciou pas-
tora Russella, keď študoval za presbyte-
riánskeho duchovného. Po Rutherfordo-
vej smrti sa Franz stal viceprezidentom 
Spoločnosti. Roku 1966 sa stal tvorcom 
náuky o konci sveta v roku 1975. Táto 
náuka zdvihla organizáciu z mierneho 
poklesu a úbytku členov a vytiahla k no-
vým vrcholným počtom členov. Vtedy 
veľká propagačná kampaň na nový ko-
niec sveta odštartovala knihou Večný ži-
vot v slobode Božích synov v roku 1966. 
Od tohto roku tiež nasledovali články, 
ktoré v Svedkoch povzbudzovali „výčit-
ky svedomia“ za to, že dávajú prednosť 
v „týchto posledných dňoch“ takej zby-
točnej veci, ako je napríklad štúdium na 
vysokej škole. Tisíce Svedkov predalo 
všetok svoj majetok a nastúpili do plnej 
služby pre organizáciu. Mnoho ich odo-
vzdalo majetok v domnienke, že je ko-
niec za dvermi.

V roku 1974 interný bulletin urče-
ný členom SJ píše: „Množia sa správy 
o bratoch, ktorí predávajú domy a ma-
jetok a plánujú stráviť zvyšok svojich 
dní v tomto starom systéme vecí prie-
kopníckou službou. Je to iste príkladný 
spôsob, ako prežiť krátky čas, ktorý ešte 
ostáva do konca tohto skazeného sveta. 
(1 Jn 2, 17).“20 Žiaľ, koniec sveta v roku 
1975 nenastal, a tak Vedúci zbor nasle-

dujúce roky sledoval opäť prudký po-
kles členstva, ktorý sa pokúšal zastaviť.

Po roku 1975 sa dostavilo ťažké 
sklamanie. Organizácia začala tvrdiť, že 
vlastne sami členovia len odvodili z tex-
tov, ktoré Vedúci zbor vypúšťal, niečo 
o konci sveta. Vina bola na členoch, kto-
rí len všetko zle pochopili a do slov, kto-
ré čítali, vkladali viac, než vraj znamena-
li. Články ako napríklad ten z Prebuďte 
sa! z 8. októbra 1966 s nadpisom 6 000 
rokov sa končí v roku 1975 a desiatky 
ďalších naraz akoby neexistovali alebo 
nič neznamenali. Príhovory na zjazdoch 
akoby neboli ani nikdy vyrieknuté. Na-
stalo veľké rozčarovanie a vylučovanie 
z organizácie – tých, ktorí reptali, alebo 
tých, čo sa cítili podvedení a požadova-
li naspäť svoj majetok.

Roky 1914, 1925 a 1975 sa stali pom-
níkmi nesplnených sľubov. Takisto sa aj
po smrti F. W. Franza pomníkom stala 
„generácia 1914“. Aj títo ľudia, ktorí za-
žili tento rok, sa mali dočkať konca. Vte-
dy SJ hlásali: „V roku 1914 vstúpil tento 
svet do svojich ‚posledných dní‘. Toto 
obdobie trvá už 83 rokov a my sa blíži-
me k jeho koncu. Rýchlo prichádza čas, 
ktorý otrasie celým svetom!“21

Za pár mesiacov náuku o generácii 
roku 1914 Svedkovia pozmenili a vylo-
žili inak význam slova generácia a pre-
stali ju počítať od roku 1914. V súčas-
nosti hlásajú, že je koniec za dvermi, ale 
žiadny dátum neurčujú. Len vo februári 
2007 naznačili, že by rok 2007 mohol 
byť posledným rokom pred koncom 
sveta. Uviedli to však len v internom ča-
sopise Naša služba Kráľovstvu a vyvolali 
veľké špekulácie v zboroch SJ, či vede-
nie nevie niečo nové od Boha.22 Frede-
rick Franz zomrel 22. decembra 1992 vo 
veku 99 rokov.

Milton George Henschel

Osem dní po smrti Fredericka Franza 
sa stal piatym prezidentom organizá-
cie Milton G. Henschel (* 9. 8. 1920). 
Od detstva spoločne s otcom cestoval 
v nákladnom aute s ampliónmi, kto-
rými zvestovali celej krajine posolstvo 
Strážnej veže. Bol dlhoročným tajom-
níkom tretieho prezidenta Knorra. Ho-
ci bol známy svojou nechuťou ku 
všetkým návrhom zmien doktrín, kto-
ré sa na rokovaniach Vedúceho zboru 
prednášali, za jeho obdobia nastali pa-
radoxne najväčšie zmeny.
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Od roku 1993 (rok od smrti F. W. 
Franza, hlavného dogmatika organi-
zácie) dochádza k prehodnocovaniu 
mnohých kľúčových náuk. Ešte v roku 
1994 sa SJ vychvaľujú, že vďaka odmie-
taniu krvných transfúzií ročne umierajú 
tisíce detí.23: „V minulosti zomreli tisíce 
mladých ľudí preto, lebo dali Boha na 
prvé miesto. To sa deje i dnes, lenže tie 
dnešné tragické udalosti sa odohrávajú 
v nemocniciach a súdnych sieňach a tý-
kajú sa otázky krvnej transfúzie.“

Postupne túto doktrínu začali pre-
hodnocovať a informácie ukrývať. Po-
litika SJ je dnes takáto: tvrdia, že nikto 
na krvné transfúzie neumiera, existujú 
vraj náhradky. Stále väčšmi sa snažia za-
krývať a neobjektívne informovať verej-
nosť o dianí vo svojej organizácii. A tak 
v roku 1998 už čítame24: „…svedkovia 
Jehovovi bývajú terčom falošných ob-
vinení – nehanebných lží a skresleného 
podania ich náboženských názorov. (…) 
Obvinenia z toho, že v dôsledku odmie-
tania transfúzie krvi každý rok umiera 
nespočetne mnoho detí svedkov Jeho-
vových, sú úplne nepodložené.“ Vytvoriť 
lepší imidž na verejnosti sa stáva pre or-
ganizáciu dôležité. A tak nasledujú ďal-
šie zmeny.

V roku 1996 SJ nenápadne odvolá-
vajú zákaz nástupu mladých mužov na 
civilnú službu. Do roku 1996 toho, kto 
na civilnú službu namiesto vojenskej 
nastúpil, vylúčili alebo o ňom oznámi-
li, že odišiel sám. Od 1. mája je civilná 
služba povolená.25 Nikto sa však tým, 
ktorých predtým vylúčili za nástup na 
ňu, už nesmie ospravedlniť.26 Krutá po-
litika organizácie, čo ide cez „mŕtvoly“.

Podobne radikálne zmenili aj náu-
ku o tom, že sa konca sveta dožijú tí, 
ktorí zažili udalosti generácie ľudí na-
rodených 1914, a tak v roku 1995 tvr-
dia: „Chceli by ste žiť v raji? Pokiaľ áno, 
iste vás veľmi poteší zistenie, že keď 
Ježiš načrtával dnešný nepokojný sys-
tém a ‚znamenia‘ blížiaceho sa zniče-
nia tohto systému, dodal: «Táto generá-
cia sa rozhodne nepominie, kým sa to 
všetko nestane.» Aspoň niektorí ľudia 
z generácie, ktorá v roku 1914 prežíva-
la ‚počiatok tiesnivých bolestí‘, sa doži-
jú toho, že bude na zemi obnovený 
raj.“27 A o pár mesiacov neskôr už túto 
náuku menia a o generácii pamätajúcej 
si alebo žijúcej v roku 1914 sa nezmie-
ňujú. Generáciu takýmto spôsobom na-
ťahujú donekonečna.

V roku 1995 sa SJ povoľuje za istých 
podmienok vrátiť späť do tela svoju 
vlastnú krv. Akútna normovolemická 
hemodilúcia a metóda zberu vlastnej 
krvi pomocou Cell-Saveru sú prípustné. 
Tieto metódy v sebe zahrnujú krátke 
uskladnenie krvi mimo tela.28

V dôsledku zmeny tejto náuky vzni-
ká v rámci organizácie Strážna veža 
opozičná skupina ôsmich vysokoposta-
vených členov, ktorí mali komunikovať 
v rámci tzv. Výboru pre styk s nemoc-
nicami, a vyzýva organizáciu na zmenu 
postoja ku krvnej transfúzii. Všetko ro-
bia anonymne, aby neboli z organizácie 
vylúčení. Od júna 2000 upravuje sama 
svoju náuku ohľadne odmietania trans-
fúzií. Zavádza významnú zmenu v náu-
ke o krvi: „Pokiaľ však ide o frakcie tých-
to základných zložiek, musí sa každý 
kresťan po dôkladnom rozjímaní spo-
jenom s modlitbou rozhodnúť sám na 
základe svojho svedomia.“ To poskytlo 
podklad k prijímaniu roztokov na bá-
ze hemoglobínu prenášajúcich kyslík. 
V septembri 1995 je už zrejmé, že Spo-
ločnosť Strážna veža dáva povolenie na 
používanie hovädzieho hemoglobínu.29

Zmena náuky v otázke krvi sa stáva re-
volučná. Svedok nesmie prijať celú krv,
ale fyzicky po častiach v frakcionova-
nej podobe sa smie použiť 97 % z krvi.

Nasleduje ďalšia šokujúca zmena. 
Strážna veža z 15. júna 2004 ďalej roz-
víja článok z 15. júna 2000. Po prvýkrát 
sa radoví SJ učia, že samotná najväčšia 
zložka krvi (hemoglobín) je teraz po-
volená ako vec osobného rozhodnutia. 
Radikálne zmeny a kľučky v náukách SJ 
sú dôsledkom krátkodobej politiky tejto 
organizácie, ktorá náuky šila väčšinou 
horúcou ihlou na niekoľko desaťročí 
dopredu, ale krátkozrako nepremýšľala 
nad dôsledkami týchto náuk a tým, že 
ich bude musieť časom meniť. Takisto
to bolo i v minulosti, keď zakazovali oč-
kovanie a transplantácie, a nakoniec ich
boli nútení povoliť. No zmeny sú dôsled-
kom ďalšieho rozvoja organizácie, keď 
do jej vedenia nastupujú noví muži.

Radikálnejšie zmeny vo Vedúcom 
zbore sa začali od roku 1999, keď ostá-
vajúci starci už boli pre organizáciu ne-
pružní a často brzdili nový rozvoj. Do 
Vedúceho zboru bola menovaná „nová 
krv“. Prvou výraznou zmenou bol v ro-
ku 1994 Gerrit Losch (*1941), ďalej v ro-
ku 1999 Samuel Herd (*1935), Stephen 
Lett (*1949), Guy Pierce (*1934) a Da-
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Terminológia svedkov Jehovových:
Záujemca – ten, kto navštevuje zhro-
maždenia SJ či dostáva pravidelne li-
teratúru Svedkov. Predpokladá sa, že 
sa každý stane členom organizácie.
Nepokrstený zvestovateľ – človek,
ktorý sa po schválení 2 starších zbo-
ru zúčastní na schvaľovacej schôdzi, 
aby mohol kázať a ponúkať časopisy.
Ide prevažne o človeka, ktorý je už do
značnej miery ovplyvnený učením a
má preštudovanú jednu z publikácií.
V súčasnosti ide o knihu Poznanie,
ktoré vedie k večnému životu. Od ne-
pokrsteného zvestovateľa sa pred-
pokladá pravidelné zapojenie v tzv.
kazateľskej službe, to znamená me-
sačne najmenej hodinu kázať, čo za-
hŕňa rozdávanie časopisov a preho-
váranie ľudí na vieru. Požaduje sa od 
neho, aby sa po určitom čase nechal 
pokrstiť ako Svedok, a tak sa stal po-
krsteným zvestovateľom.
Pokrstený zvestovateľ – človek, kto-
rý pozná dôkladne väčšinu náuk SJ 
a súhlasí s nimi. Pred krstom sa s ním 
stretnú dvaja tzv. starší zboru, ktorí 
s ním preberú asi dvesto otázok tý-
kajúcich sa náuk SJ, ktoré sú v pub-
likácii Organizovaní, aby sme dovŕšili 
svoju službu. Keď odpovie správne, 
je väčšinou navrhnutý na krst, kto-
rý sa koná v bazéne pri príležitosti 
najbližšieho krajského či oblastného
zjazdu. Ako pokrstený zvestovateľ 
môže byť i pomocným, pravidelným
či zvláštnym priekopníkom, beteli-
tom a z hľadiska funkcií môže zastá-
vať tzv. úrad staršieho zboru či slu-
žobného pomocníka zboru. 
Pomocný priekopník – Svedok, kto-
rý sa zaviaže mesačne tráviť 50 hodín 
v kazateľskej službe, všetko koná bez-
platne. Môže ním byť len jeden, ale aj 
viac mesiacov. Keď je dlhšie ako polo-
vicu času pomocným priekopníkom, 
navrhne sa mu, či by nechcel robiť 
tzv. pravidelného priekopníka.
Pravidelný priekopník – Svedok, kto-
rý musí počas roka odovzdať tisíc
hodín v kazateľskej službe, čo je 70
hodín mesačne. Je to bezplatná funk-
cia, kto sa ju zaviaže vykonávať, vy-
píše prihlášku a schvaľuje ho poboč-
ka v danej krajine, kde chce službu
konať. Na prihláške musia byť podpí-
saní dvaja starší zboru, ktorí sa záro-
veň zaručujú, že túto službu bude vy-
konávať najmenej rok.



2/2007

7

vid Splane (*1944). V roku 2005 posil-
nili rady „mladých“ členov Vedúceho 
zboru Antony Morris (*1940) a Geoffrey 
Jackson (*1955). V nasledujúcich mesia-
coch roku 2007 môžeme očakávať me-
novanie 3 až 5 nových členov.

No pôvodné osadenstvo už vymie-
ra. 101-ročný Carey Barber (*1905) zo-
mrel 8. apríla 2007, Albert Schroeder 
(*1911) a Daniel Sydlik (*1919) zomreli 
vlani. Z pôvodného tvrdého dogmatic-
kého jadra vo vedení zostal nažive už 
len Theodore Jaracz (*1925) vymeno-
vaný do Vedúceho zboru v roku 1974. 
Vďaka nemu dodnes z úcty SJ udržujú 
niektoré náuky, ktoré tzv. „stará škola“ 
takmer storočie presadzovala.

Významným faktorom pri rozhodo-
vaní Vedúceho zboru je pravidlo hlaso-
vania. Zmena náuky, alebo jej úprava 
je predložená až po schválení dvojtre-
tinovej väčšiny Vedúceho zboru. Smrť 
Jaracza otvorí dvere obrovským zme-
nám v organizácii. Zatiaľ SJ neopustili 
náuku o tom, že v roku 1914 bolo v ne-
bi zriadené Božie kráľovstvo, i keď mno-
ho vecí okolo tohto dátumu už v po-
sledných desiatich rokoch vyložili inak. 
Na tento dátum je totiž stále naviazaná 
takmer celá doktrinálna nadstavba tej-
to organizácie.

Očakávajú sa ďalšie zmeny v otáz-
ke transfúzií.30 Dôležitou zmenou tiež 
bolo, že v čase menovania nových čle-
nov Vedúceho zboru v roku 1999 (Herd, 
Lett, Pierce, Splane) bola funkcia prezi-
denta Strážnej veže (Wach Tower Bible 
and Tract Society of Pennsylvania) do-
životná. Nevôľa k radikálnym zmenám 
a vnútorná reorganizácia však donútili 
piateho prezidenta Miltona G. Hensche-
la k prvej abdikácii v histórii tejto or-
ganizácie (2000). O tri roky neskôr, 22. 
marca 2003, v ústraní zomrel.

Don Alden Adams

V súčasnosti je šiestym prezidentom 
Strážnej veže Don Alden Adams (*1925), 
ktorý však už nie je členom Vedúceho 
zboru. Členovia Vedúceho zboru musia 
však byť naďalej medzi úzkou skupinou, 
ktorá má vládnuť po konci sveta s Kris-
tom v nebi, medzi tzv. Pomazanými. 
Ako si však vysvetliť to, že výber „Poma-
zaných“, tých, ktorí po Armagedone bu-
dú vládnuť s Kristom v nebi, bol ukon-
čený podľa náuk SJ rokom 1935? Veď 
sa väčšina členov súčasného Vedúce-

ho zboru narodila až po onom dátume 
(Lett *1949, Losch *1941, Splane *1944, 
Morris *1940, Jackson *1955).

Po dlhé desaťročia SJ hlásali, že po-
čet 144 000 bol naplnený a zapeča-
tený v roku 1935.31 Ešte pred niekoľ-
kými rokmi štvrtý prezident Strážnej 
veže Frederick Franz vyhlasoval: „Nie, 
už nikto nebude pridaný! (…) Táto po-
treba skončila už v rokoch 1931 – 1935! 
Už nikto nebude k tejto skupine prida-
ný.“32 O tých, ktorí sa narodili po roku 
1935 a cítili nebeské povolanie, organi-
zácia rozhlasovala, že sú duchovne pyš-
ní, alebo duševne chorí. Aké však bolo 
prekvapenie Svedkov, keď si v novej 
Strážnej veži z 1. mája 2007 prečítali, že 
rok 1935 pre výber do skupiny 144 000 
nie je obmedzujúci a že sa i dnes môže 
nájsť niekto, čo sa k danej skupine mô-
že prihlásiť.33

Organizácia SJ v súčasnosti prežíva 
krízu svojho vývoja. Zmenšujú sa jej fi-
nančné možnosti. Je nútená vyplácať 
obetiam pedofilných afér milióny do-
lárov ako odškodné. Snaží sa vylepšiť 
si meno na verejnosti. Zmenila výrobu 
svojej literatúry na úsporný režim. Na-
miesto viazaných vyrába len paperbac-
kové knihy na menej kvalitnom papieri. 
Z roka na rok znižuje počty výtlačkov 
svojich časopisov. V roku 2008 bude vy-
rábať podľa odhadu prepočtov o 70 % 
menej časopisov než v predchádzajú-
cich dvoch rokoch. Z časopisu pre ve-
rejnosť Prebuďte sa! sa stal počas roka 
2006 mesačník34, aj keď predchádzajú-
ce roky vychádzal ako dvojtýždenník. 
Druhý časopis Strážna veža sa mení ob-
sahovo. Od roku 2008 bude vychádzať 
v dvoch podobách. Frekvencia zostane 
zachovaná, ale vydania z 1. a 15. dňa 
v mesiaci budú mať odlišné zamerania. 
Vydanie k 1. dňu bude určené pre ve-
rejnosť. Naďalej sa bude rozširovať v ka-
zateľskej službe z domu do domu, tak 
ako to bolo doposiaľ. Naopak, „študijné 
vydanie“ k 15. dňu sa nebude ponúkať 
širokej verejnosti a bude určené iba čle-
nom. Vydanie pre verejnosť bude ob-
sahovať praktickejšie, menej vieroučné 
články, vydanie pre členov bude mať 
výhradne náboženský charakter a ne-
bude určené pre verejnosť.

Odpadlíci a ich organizácie

Zároveň musí organizácia čeliť veľkému 
odlivu členov. V Českej republike prie-
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Zvláštny priekopník – je vymenovaný 
pobočkou SJ v tej ktorej krajine. Me-
sačne sa zaviazal odovzdať 140 hodín 
v kazateľskej službe. Je platený po-
bočkou, prevažne ale dostáva finan-
čnú čiastku hlboko pod životné mini-
mum (vo febr. 1998 to bolo 1 550 Kč). 
Kto chce vykonávať túto funkciu, mu-
sí byť bezdetný. Väčšinou teda ide 
o bezdetných manželov. Posielajú ich 
spravidla na málo prepracované úze-
mie, kde SJ pôsobia veľmi málo.
Betelita – pracovník ústredia, tzv. 
betelu. Vykonáva služby pre poboč-
ku a tlačí či prekladá literatúru. Je-
ho pracovný čas je od 8:00 do 17:00, 
v sobotu od 8:00 do 11:55. Po ňom
má betelita povinnosť študovať lite-
ratúru a pripravovať sa na kazateľskú
službu a na zhromaždenia zborov, kam
dochádza. Pre prácu v betele musí
záujemca splniť niekoľko nariadení:
aspoň pol roka byť pravidelným prie-
kopníkom, mať 19 až 35 rokov, byť 
z telesnej a citovej stránky zdravý, zo-
stať v službe v betele aspoň rok, pre-
vziať na seba sľub chudoby – praco-
vať za dobrovoľný príspevok siahajúci 
hlboko pod životné minimum, počas 
tejto služby zostať slobodný.
Služobný pomocník – slúži v danom 
zbore ako pomocník staršieho, stará 
sa o rôzne administratívne nariade-
nia, zborovú nástenku, dovoz litera-
túry, pokladňu zboru a pod. Väčšinou 
býva na toto miesto vymenovaný as-
poň pomocný priekopník, ktorý túto 
činnosť vykonáva dlhšie než pol roka. 
Nie je platený. Navrhujú ho starší zbo-
ru krajskému dozorcovi a ten ho po-
stupuje na vymenovanie pobočke.
Starší zboru – býva väčšinou vyme-
novaný z funkcie služobného pomoc-
níka, funkcia je neplatená. Každý zbor 
má 2 – 6 starších. Staršieho vymenuje
pobočka po návrhu krajského dozor-
cu, ktorému nového potenciálneho
staršieho odporučila tzv. rada starších
miestneho zboru. V zbore sa stará o
pohovory so záujemcami o krst, o čis-
totu zboru, dohliada na prípravu zhro-
maždenia a má väčšinu príhovorov a
prednášok. Niektorí starší sú zároveň
v ďalších funkciách pre starších: pred-
sedajúci – predsedá zboru a vedie štú-
dium Strážnej veže; tajomník zboru –
dostáva poštu od pobočky a ukladá 
korešpondenciu pre členov zboru.

(Dokončenie v budúcom čísle)
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merne každoročne od roku 1993 odí-
de z organizácie 800 až 1000 členov, na 
Slovensku asi 600. Na svete je teraz viac 
členov bývalých než súčasných. Vzni-
kajú rôzne skupinky oddelené od hlav-
ného prúdu organizácie.35 Najznámej-
šia a najväčšia v Európe je Spoločnosť 
pravoverných svedkov Jehovových. Má 
členov v Rumunsku (asi 7 000), Rusku 
a Ukrajine (8 000), na Slovensku ma-
la v roku 1992 niečo okolo 300 členov. 
V Českej republike podľa posledných 
správ už neexistuje, ale skupinky boli 
prevažne z oblasti okolo poľských hra-
níc, Třinca, okolia Nymburka a v južných 
Čechách.

Hovoria si aj „nekompromisní“, lebo 
za „kompromisné“ považujú súčasné 
vedenie SJ v Brooklyne. Jadrom sporu 
s oficiálnou spoločnosťou SJ sa stal vý-
klad 13. kapitoly Listu Rimanom o tzv. 
„nadradených autoritách“. Od roku 1962 
považuje oficiálna organizácia Strážna 
veža prezentovaná Vedúcim zborom za 
tieto autority, ktorým prináleží posluš-
nosť, okrem Boha Jehovu a Ježiša Kris-
ta i jednotlivé svetské vlády tej-ktorej 
krajiny. To vyvolalo veľké pobúrenie zo 
strany Svedkov perzekvovaných fašis-
tickým a následne komunistickým reži-
mom. Nastalo štiepenie a bývalí SJ vo 
východnej Európe založili Spoločnosť 
pravoverných svedkov Jehovových.

V bývalom Československu tiež roky 
existovali dve organizácie SJ, ktoré sa 
počítali za nekompromisnú a kompro-
misnú, ale podľa iného kľúča. Jedna bo-
la okolo V. Matejku a druhá, prezento-
vaná oficiálnym schválením Brooklynu, 
okolo agenta ŠtB Svedka Bohumila Mil-
lera. Po období totality však Brooklyn 
vyzval druhú skupinu, aby sa vrátila do 
radov organizácie. Väčšina poslúchla.

Väčšia časť náuk u týchto skupín je 
totožná s oficiálnou organizáciou SJ. 
Spoločnosť pravoverných svedkov Je-
hovových organizuje svoje zjazdy (po-
dobne ako aj Náboženská spoločnosť 
svedkov Jehovových) na štadiónoch a
v športových halách. Vydáva rezolúcie
zamerané najmä proti súčasnému ve-
deniu SJ v Brooklyne. Nazýva ho „trie-
dou človeka v hriechu“, „zapredancom 
satana“, „triedou neverného človeka“ 
atď. V rumunskom Kološvári sa 2. má-
ja 1992 konal jeden z ich najväčších 
zjazdov pod názvom Opáš sa a hovor 
pravdu. Zišlo sa na ňom vyše 3-tisíc de-
legátov. Táto skupina taktiež vykonáva 

kazateľskú službu, prekladá materiály 
z rumunčiny a ruštiny a vylepuje ich na 
verejných miestach. Podpisujú sa pod 
ne ako „svedkovia Jehovovi“. Strážne 
veže uznávajú len do roku 1962 a no-
vú literatúru nepovažujú za „pokrm od 
verného a rozvážneho otroka“. V Českej 
republike donedávna navštevovali ľu-
dí v domácnostiach s Kralickou bibliou 
v ruke a záujemcom kopírovali starú li-
teratúru SJ.

V Slovenskej i Českej republike v sú-
časnosti existuje asi sedem skupiniek, 
ktoré sa neintegrovali do akejkoľvek 
ďalšej cirkvi a ako jedinci sa schádzajú 
v domácnostiach a študujú Bibliu, tak 
ako to robili prví Bádatelia biblie, aký-
mi boli Russell a ďalší. Väčšina skupín 
však nemá trvanlivosť viac ako tri roky. 
V ČR od roku 1990 existovalo niekoľ-
ko takých skupín, ktoré boli väčšinou 
zhromaždené okolo bývalých starších 
zborov SJ alebo okolo charizmatických 
osobností a tie boli často dogmatickej-
šie než sama organizácia SJ.36

Najpozitívnejším javom je vznik me-
dzinárodnej organizácie združujúcej sú-
časných SJ, ktorí sa usilujú o reformy 
v oblasti náuky o krvi a ďalších dogma-
tických náukách. Vznikla v USA v roku 
1997 a dnes pôsobí vo väčšine štátov 
aj v Českej republike tajne vnútri ofi-
ciálnych štruktúr. Celosvetovo je zná-
ma pod názvom Spojenectvo svedkov 
Jehovových za reformu v otázke krvi 
(AJWRB).37

V súčasnosti Svedkovia po celom 
svete očakávajú výrazné zmeny v náu-
kách svojej organizácie s veľkými náde-
jami. Otázkou však zostáva, či tam, kde 
namiesto Krista vládne systém orga-
nizácie, môže taktiež vanúť Boží duch, 
alebo len zákonníctvo pokryteckej or-
ganizácie, ktorú nedrží a nevedie Pán, 
ale skupinka mocichtivých ľudí pod 
menom Vedúci zbor.       

Preklad: ALŽBETA MRÁKOVÁ
Foto: B. RAKOVSKÝ, archív

Poznámky:
1 Vznikla dokonca americká stránka Mlčiace 

ovečky rozoberajúca zneužívanie detí v orga-
nizácii svedkov Jehovových a podobné aféry 
– http://www.silentlambs.org.

2 http://www.straznavez.cz/Pedofil/mlciciov-
ce_dohoda.htm

3 Aj v ČR vznikla vnútri organizácie opozičná 
skupina svedkov Jehovových propagujúcich 
zrušenie zákazov krvných transfúzií – pozri 
http://www.krev.info.

4 Pozri napríklad http://www.dingir.cz/dingir/
1999_4/clanky/D1999_4_04.html

5 http://www.straznavez.cz/Zdomova/NSaStat/
NSaStatObsah.htm

6 Strážna veža z 1. 12. 1914, s. 5998, Štúdia Pí-
sem, Ukončené tajomstvo, sv. 7, s. 4–5, Strážna 
veža z 1. 3. 1923, s. 68 a 71, Ročenka svedkov 
Jehovových 1975, s. 148

7 Vedúci zbor podľa poňatia svedkov Jeho-
vových: Ježiš Kristus, hlava zboru, opatruje 
a vedie svoje spoločenstvo pomocou triedy 
„verného a rozvážneho otroka“. Tento otrok 
je pozostatok 144 000 pomazaných – de-
dičov Kristovho nebeského kráľovstva. (Po-
čet 144 000 pochádza z Knihy zjavenia 7,4 
a 14,3). Iba malé množstvo z počtu mužov 
tejto triedy, ktorí vystupujú ako Vedúci zbor, 
plní každú správnu úlohu nielen nad 8 500 
„pomazanými“, z ktorých boli vybraní, ale 
i nad viac ako 6,5 miliónmi tých svedkov Je-
hovových, ktorí sa podľa náuk nepovažujú 
za nebeských dedičov. (Strážna veža z 1. 1. 
1993, s. 15).

8 Strážna veža z 1. 1. 1986 (angl.) sa v článku 
Dni podobné Noemovým dňom nepriamo 
dotkla tejto udalosti, keď uviedla, že „…ne-
mravného konania, vrátane homosexuality, 
výmeny manželiek a obťažovania detí sa 
dopustili i niektorí ľudia známi (v angl. orig. 
prominent) v Jehovovej organizácii“. V Česko-
slovenskom vydaní toto uverejnila, bez naj-
menších súvislostí a vysvetlení Strážna ve-
ža z 1. 8. 1986, s. 9: „…Je to síce otrasné, ale 
nemravného konania, vrátane homosexuali-
ty, výmeny manželiek a obťažovania detí sa 
dopustili i niektorí ľudia známi v Jehovovej 
organizácii. Je taktiež nevyhnutné poukázať 
na to, že v minulom roku bola odňatá pospo-
litosť s kresťanským zborom 36 638 osobám, 
z ktorých väčšina sa dopúšťala nemravnos-
tí…“ Strážna veža z 1. 8. 1986, s. 9 (Českoslo-
vensko-rakúska edícia).

9 Springmeier, F.: Be Wise as Serpets. Lincoln 
1991, s. 132

10 Pôvodne sa nazýval Sionská Strážna veža 
a hlásateľ Kristovej prítomnosti.

11 Russell sa s Conleyom rozišiel v zlom, a tak 
ho Svedkovia zo všetkej svojej súčasnej li-
teratúry vypustili a vymazali o ňom všetky 
zmienky. Napriek tomu ešte v roku 1894 je 
možné o Conleyovi čítať. Conley sa stal hlbo-
ko veriacim kresťanom v jednej z tradičných 
cirkví a agilným charitatívnym pracovníkom, 
za čo ho Russell odsudzoval. O Conleyovi
pozri: TheWorld‘s Hope z 1. 8. 1897, s 234–235 
(angl.) – http://www.freeminds.org/history/
russellnotfirst.htm

12 Sionská Strážna veža z 1. 2. 1881
13 Macmillan, A. H.: Faith on the March (S vierou 

na pochode). Englewood Cliffs 1957, s. 70
14 Franz, R.: Krize svědomí. České vydanie Ethics 

1994, s. 52
15 V roku 1925 sa proti Rutherfordovi postavil 

i Vydavateľský výbor, ktorý nesúhlasil s jeho 
vlastnými názormi, že Božie kráľovstvo sa za-
čalo v roku 1914. Všetkých vylúčil.

16 Franz, R.: c. d., s. 76
17 V dobe Knorrovho prezidentstva sa pojem 

„vedúci zbor“ začal spájať so siedmimi člen-
mi rady riaditeľov. Význam ani rozhodovacie 

svedkovia Jehovovi
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Petr Velechovský (*1977) – pôsobí ako 
externý autor časopisu Dingir. Dospie-
vanie prežil v organizácii svedkov Je-
hovových, z ktorej v roku 1997 odišiel. 
V súčasnosti sa cielene venuje histórii 
a náukám tejto organizácie, publikuje 
o nej články a spolupracuje s odborník-
mi na problematiku netradičných ná-
boženstiev. Profesijne pracuje ako ana-
lytik v telekomunikačnej spoločnosti.

práva však tento „vedúci zbor“ nemal stále 
žiadne. Citát: „…štyria riaditelia chceli reorga-
nizáciu, (…) vládol prezident. Nepýtal sa ich. 
Dával im vedieť, čo majú robiť až potom, keď 
to bolo hotové. Citované z knihy Cole, M.: 
Jehovahs Witnesses – The New Word Society. 
Vantage Press, New York 1955, s. 86–89. Na-
príklad to, že vychádza Biblia svedkov Jeho-
vových – tzv. Preklad Nového sveta – oznámil 
Knorr riaditeľom až potom, čo bola priprave-
ná na tlač.

18 Mnoho rokov sa Vedúci zbor skladal zo sied-
mich členov, ktorí súčasne boli členmi správ-
nej rady spoločnosti nazvanej Biblická a trak-
tátová spoločnosť Strážna veža.

19 Jedným z nich bol člen Vedúceho zboru Ray-
mond Victor Franz, príbuzný štvrtého prezi-
denta Strážnej veže, sám rezignoval a o čin-
nosti a zákulisí tejto organizácie napísal dve 
knihy: Krize svědomí a Hledání křesťanské 
svobody, ktorá má vyjsť v češtine v septem-
bri 2007.

20 Naša služba Kráľovstvu, máj 1974 (angl.). 
Podporené textom z Biblie a chváliace tých, 
čo „predali svoj majetok“ a „trávia“ zvyšok ča-
su priekopníckou službou (v tom čase mini-
málne 60 hodinami mesačne pre organizáciu 
SJ v hlásaní konca sveta).

21 Strážna veža z 1. 4. 1997, s. 14
22 Pozri – http://www.straznavez.cz/Aktuality/

2007 lastmemorial.htm
23 Prebuďte sa! z 22. 5. 1994, s. 2
24 Strážna veža z 1. 12. 1998, s. 14, Obhajujeme 

svoju vieru
25 Strážna veža z 1. 5. 1996, s. 15
26 Interný list Náboženskej spoločnosti Jehovo-

vi svedkovia v ČR Radám starších zo dňa 4. 5. 
1996 v majetku autora práce

27 Citát zo stránok SJ: http://www.testigosdeje-
hova.es/b/lmn/article_11.htm

28 Strážna veža z 1. 8. 1995, s. 30
29 Strážna veža z 15. 6. 2000, s. 29–31
30 O zmene tohto postoja vyšla obsiahla publi-

kácia, na ktorú odkazuje táto stránka – http://
www.straznavez.cz/ZJS/obsah.htm.

31 Strážna veža z 1. 2. 1999, s. 14–19
32 Franz, R.: c. d.
33 Strážna veža z 1. 5. 2007, s. 30–31
34 Naša služba Kráľovstvu, marec 2005, s. 48
35 http://www.pastor-russell.com
36 Viac o týchto minulých skupinách: http://

www.dingir.cz/dingir/1999_1/clanky/D1999_
1_06.html

37 http://www.krev.info a http://www.strazna-
vez.cz (v češtine); http://www.ajwrb.org (angl.)

Koncom marca mnohých z nás prekva-
pil v schránkach leták pozývajúci na 
verejné podujatie organizované sved-
kami Jehovovými ako pripomienku 
najvýznamnejšieho človeka v dejinách 
– Ježiša Krista. Podujatie, ktoré sa usku-
točnilo 2. apríla v Leviciach, sa konalo 
pri príležitosti výročia Ježišovej smrti 
spred 1974 rokov.

Nebolo by na tom nič čudné, veď 
Svedkovia si túto udalosť pripomínajú 
každoročne. Novinkou však je samot-
ný leták a verejné pozvanie. Doteraz sa 
táto ich slávnosť odbavovala výhradne 
v úzkom kruhu členov. Teraz, zrejme 
z rozhodnutia na vyšších miestach hie-
rarchie, sa stáva nielen voľne prístup-
nou, no propaguje sa i prostredníctvom 
farebných letákov. Kto by odolal? Ani 
my nie, a tak vznikla táto minireportáž.

Sála kráľovstva v našom meste je 
v pokojnej obytnej štvrti na málo frek-
ventovanej ulici. Neďaleko na rohu je 
jedna z množstva hojne navštevova-
ných mestských krčiem. Sála je nižšia 
tajomná biela budova so zatiahnutými 
závesmi, spoza ktorých preniká svetlo, 
avšak zvonka sa nedá vidieť dnu.

Vo dverách vítajú návštevníkov uvá-
dzači. Nik cudzí sa nekontrolovane ne-
dostane dnu. Každý je poctivo zaevi-
dovaný ako záujemca. Hneď po vstupe 
je na prvý pohľad všetkým jasné, že sa 
tu chystá slávnosť. Prvým znamením 
je slávnostné oblečenie – všetci muži 
sú v oblekoch s viazankami, ženy za-
se v slávnostných kostýmoch. Na po-
zvánke však táto požiadavka uvedená 
nebola, a tak aj preto je vidieť zjavný 
rozdiel medzi „uniformovanými“ a „ne-
uniformovanými“. Nás – „tých zvonka“ 
– usádzajú za sústredenej pozornos-
ti všetkých prítomných. Je nám trochu 
trápne z toľkej pozornosti a z toho, že 
sme odlišne oblečení. Avšak asi nikto 
nečakal, že vôbec niekto cudzí príde. 
V sále sedia zväčša ženy. Asi iba štvrti-
na prítomných sú muži. Mladých mužov 
do tridsať rokov je len niekoľko.

Chvíľu čakáme a rozhliadame sa po
sále s kapacitou asi 200 miest, ktorá ale 
nie je zaplnená. Kytica kvetov skrášľuje 
bohato zdobený a vyrezávaný rečnícky 
pult umiestnený v strede pódia. Napra-
vo je menší oválny stôl s bielym obru-
som, na ktorom sú položené štyri skle-
né poháre s vínom a štyri taniere.

Program sa začína presne. Na pó-
dium vystúpi rečník, ktorý je – po-
dobne ako ostatní rečníci – evidentne 
prostý človek bez vyššieho vzdelania. 
Aj program je jednoduchý – skladá sa 
z dvoch piesní, niekoľkých modlitieb 
a hlavnej prednášky. Všetko je presne 
naplánované a prebieha podľa scená-
ra. Rečníci majú každé slovo napísané 
a pozorne ho čítajú, aby sa nepomýlili. 
Jediným spontánnym prejavom sú asi 
tri krátke modlitby vyzvaných členov.

Po prednáške sme všetci poučení, 
že nepatríme do skupiny 144-tisíc vy-
volených, a preto nemôžeme prijímať 
chlieb a víno. Na to pristúpia vyzvaní 
členovia, aby nechali kolovať tanieriky 
a poháre s vínom. Tu nastane ale zmä-
tok: muži sa pomýlia – namiesto tanie-
rov zoberú najprv poháre. Po chvíľke sa 
zbadajú a idú ich vrátiť, aby sa dodržal 
postup. Vrcholom slávnosti je podáva-
nie tanierov a pohárov, z ktorých si však 
nikto nič nezoberie…

Po tom, čo sa skončilo kolovanie, 
sa slávnosť chýli ku koncu. Ešte pár po-
kynov pre nových – môžu si objednať 
bezplatnú návštevnú službu spojenú 
s biblickým kurzom a oznámené sú im 
aj ďalšie verejné prednášky. Znova za-
znie hudba, ale nikomu sa veľmi ne-
chce spievať pieseň podľa starobylého 
nápevu, takže počuť najmä elektronický 
klavír. Podujatie sa končí. Trvalo presne 
hodinu. Ale aj stačí, lebo v nízkej sále je 
vydýchané a dobre nám padne svieži 
večerný vzduch. Všetkým nám odľahlo a
vonku sa cítime oveľa slobodnejšie.

Teda zmena, ktorú sami členovia 
nesú len veľmi ťažko: to, čo sa doteraz 
dialo len pred očami elity, sa teraz mô-
že konať i pred očami skazenej a diab-
lom ovládanej verejnosti. Je to jeden 
krok smerom k vzďaľovaniu sa od sek-
társkych praktík. Zrejme úpadok a krí-
za spôsobili takéto prispôsobovanie sa. 
S napätím však čakáme na omnoho zá-
sadnejšiu zmenu – povolenie transfúzie 
krvi. Asi bude oznámená obvyklým spô-
sobom: „Veď sme ju nikdy v skutočnosti 
nezakazovali…“. Ale aj napriek tomu, 
kým nenastane zásadný zvrat – uznanie 
Božej trojjedinosti a božskej prirodze-
nosti Pána Ježiša Krista – pre kresťanov 
zostane Náboženská spoločnosť Jeho-
vovi svedkovia stále iba sektou.      

ONDREJ GARAJ

Novinky u svedkov Jehovových
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 Manipulácia 
 v rodinách Svedkov

Je mnoho ľudí, ktorí sú členmi 
nových náboženských hnutí 

označovaných často negatívne
hodnotiacim slovom sekta. Ako 
premýšľajú? Čo ich vedie k tomu,
aby konali a mysleli ako vodcovia, 
ktorí sa im dávajú za vzor? Ako 
je možné, aby sa človek nechal 
zmanipulovať tak, že svoje názory 
zmení počas niekoľkých mesia-
cov pobytu v takejto skupine? 
Pozrime sa na týchto ľudí bližšie. 
Najskôr globálne, z hľadiska ľubo-
voľného príslušenstva k extrémnej 
náboženskej organizácii, potom 
s aplikáciou na manipuláciu u SJ.

Hoci ľudia vstupujúci do náboženských 
siekt sú rozmanité osobnosti, stačí, aby 
ich náhoda spojila a ich správanie hneď 
nadobúda formy charakteristické pre 
konanie davu.1 Taký človek je podrobe-
ný psychológii davu, postupuje podľa 
činov davu a ľahšie sa podrobuje sku-
pine. Jednotvárnosť prostredia vytvára 
akúsi jednotvárnosť charakterov; nech 
sú jedinci, z ktorých sa skupina skladá, 
akokoľvek odlišní, nech sú ich spôsoby 
života, ich zamestnanie, povahy alebo 

inteligencia rozdielne, jednoducho fak-
tom, že sú pretvorení do náboženského 
davu, nadobúdajú akúsi kolektívnu du-
šu. Táto duša spôsobuje, že cítia, myslia 
a konajú úplne odlišne, než by každý 
z nich cítil, myslel a konal, keby bol sám 
– mimo skupiny. To opisuje nižšie uve-
dený autor LeBon. A možno s ním len 
súhlasiť.

Prečo ľudia vstupujú do extrémnych 
náboženských skupín? Možnou príčinou
je, že jedinec nadobúda v skupine už len 
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Manipulácia 

skutočnosťou, že je súčasťou väčšieho 
počtu ľudí, pocit neprekonateľnej moci 
alebo súzvuku duší, ktoré mu dovoľu-
jú povoliť pudom, ktoré by osamotený 
nevyhnutne potlačil. Pretože je organi-
zácia alebo sekta anonymná, a teda aj 
nezodpovedná, podľahne jedinec tým-
to inštinktom tým skôr, že úplne mizne 
pocit zodpovednosti, ktorý ho inak vždy 
brzdí. V takejto skupine je každý čin a
cit nákazlivý, a to do takej miery, že je-
dinec veľmi často obetuje svoj osobný 
čas a záujem kolektívnemu záujmu.

Od psychológov a psychiatrov dnes 
vieme, že človek môže byť uvedený do 
stavu, kedy stratí svoju vedomú osob-
nosť, počúva všetky príkazy toho, kto 
mu ju odňal a dopúšťa sa činov v úpl-
nom protiklade k svojej povahe i svojim 
zvykom. Napríklad ako Svedok, ktorý 
má rád členov svojej rodiny a chce ich 
získať pre svoju pravdu a Božiu lásku, 
aby sa tiež stali Svedkami, vynakladá na 
to značné úsilie, je schopný – pokiaľ na 
jeho výzvy nereagujú – odsúdiť týchto 
ľudí v svojej mysli na smrť. Dôvod? Ne-
reagujú na jeho vnútorné poznanie to-
ho, čo označuje v danej životnej situácii 
za „pravdu“. Tým, že oni nemajú záujem 
o jeho poznanie pravdy, je schopný ich 
nazvať ľuďmi zvedenými satanom. Ide 
o určitý druh dvoch osobností, ktoré 
v človeku postupne bojujú. Jedna jeho 
osobnosť je prirodzená, druhá implan-
tovaná. Tá implantovaná zosilnieva čo-
raz väčšmi tak, ako človek zasycuje svoj 
mozog a myšlienky iba jednosmerným 
pohľadom na svet.

U SJ sa deformuje pôvodná priro-
dzená osobnosť neustálym periodickým 
prívalom literatúry, ktorú majú čítať. Zá-
roveň je v ich mysliach vyvolaná fóbia 
(strach), že sami prídu o dôležité myš-
lienky, keď nebudú navštevovať zhro-
maždenia zborov, pravidelne čítať novú 
literatúru a nezachránia dostatok ľudí, 
pokiaľ nestrávia dostatok času v tzv. ka-
zateľskej službe prehováraním ľudí na 
vieru. Dôkladné pozorovanie ľudí po-
hltených organizáciou SJ svedčí o tom, 
že jedinec, ktorý je dlhší čas (stačí len 
1 – 2 mesiace) uprostred takej skupi-
ny, je čoskoro privedený do zvláštneho 
stavu, ktorý je podobný onomu stavu, 
do ktorého sa môže dostať hypnotizo-
vaný v rukách hypnotizéra.

Vedomá a pôvodná osobnosť miz-
ne, vôľa a úsudok sa stratia. City a myš-
lienky sú úplne zamerané smerom ur-

čeným akoby hypnotizérom. Napriek 
tomu tento stav nie je trvalý. Psychicky 
ovládnutý človek sa môže dostať späť 
ku svojej pôvodnej osobnosti dvoma 
spôsobmi: Buď sám, čo často zanechá-
va následky na podlomenom psychic-
kom zdraví a strate sebadôvery, alebo 
s pomocou ľudí okolo seba – svojich 
blízkych, od ktorých stále cíti úprimnú 
lásku a túžbu pomôcť mu. Jeho lepšie 
vnútorné ja možno tiež začne po zahl-
tení informáciami filtrovať to dôležité 
a mozog sa stáva odolnejším proti „vy-
mývaniu“ istou filtráciou vnútorného a
pôvodného ja jedinca. Mnohí ľudia, kto-
rí sa stali členmi akejkoľvek extrémnej 
náboženskej skupiny, sú ovládaní su-
gesciou, že ich život v skupine je lep-
ší. Sú o tom ubezpečovaní v literatúre 
siekt, ktorá sa im predkladá. Zároveň sa 
im uvádzajú tragické prípady ľudí, ktorí 
skupinu opustili.2

Človek v takejto skupine už nie je
slobodným jednotlivcom, ale stáva sa
akýmsi automatom a jeho vôľa je otu-
pená, než aby ho viedla. V takto uzav-
retej skupine sa dá často i zviesť k pu-
dovému konaniu a činom, ktoré môžu 
poškodiť jeho najvlastnejšie záujmy (na-
pr. odovzdá všetok majetok, pokúsi sa 
o samovraždu, podrobený vodcovi kla-
me druhým kvôli „svojej jedinej pravde“, 
ktorú musia iní poznať za každú cenu 
atď.). Jedinec sa v takejto skupine stáva 
zrnkom piesku obklopeným rovnakými 
zrnkami, ktorými zmieta vietor, ako sa 
mu zachce, často je úplne zbavený súd-
nosti a objektívneho myslenia. Taký člo-
vek síce stratil svoju nezávislosť a stal sa 
otrokom ľudí či systému, ale v určitom 
smere sám pociťuje svoj život jedno-
duchší a ľahší a to nielen preto, lebo mu 
ho niekto riadi a on si to plne neuvedo-
muje, alebo si to zámerne nechce pri-
pustiť, aby neprišiel o svoj pocit „vlast-
nej voľby“, ktorá bola podľa iných zlá. 
Taktiež hlavne preto, lebo sa uprostred 
skupiny mohol zmeniť často k lepšie-
mu – zo zlodeja sa stal poctivý občan, 
zo skeptika veriaci človek, zo sobášneho 
podvodníka vzorný manžel.

Znakom jedincov zmanipulovaných 
akoukoľvek sektou je nekritické mys-
lenie voči svojej skupine, neschopnosť 
rozumne uvažovať o „za a proti“ zotrva-
niu v skupine. Často taký človek stráca 
pocit akejkoľvek súdnosti a kritického 
myslenia a ľahšie podlieha ľubovoľnej
sugescii. Obrazy vyvolané v svojej vlast-

nej duši mu často splývajú so skutoč-
nosťou, hoci majú len veľmi vzdialenú 
podobnosť s realitou.

U človeka v sekte mnohokrát totál-
ne zmizne pozorovacia schopnosť a ob-
jektívne kritický duch. Viera, ktorá sa 
týmto jednotlivcom vsugeruje, sa po-
kladá buď za absolútnu pravdu, alebo 
absolútny omyl. Neexistuje nič medzi. 
To medzi by mohlo obmedziť posta-
venie vodcu či jedinečnosť tej-ktorej
danej skupiny. U členov siekt si treba 
uvedomiť, že sa takmer nikdy nemôže-
me spoľahnúť na pôsobenie na ich inte-
ligenciu a rozum prostredníctvom dô-
kazov. Taký spôsob mnohokrát sklame. 
Sektári nepoznajú pojem nepravdepo-
dobnosti, lebo sú neschopní uvažovať a
logicky myslieť mimo rámca svojej sku-
piny, ktorú považujú za akýsi duchov-
ný raj. Dôkazy ukazujú, že sektári, na 
ktorých sa dlhší čas takto pôsobilo, sú 
ochotní za vnuknutý ideál sa i obetovať.

Väčšina takto ovplyvnených jedin-
cov je neschopná viesť samých seba, 
a preto potrebuje nejakého vodcu. Na-
príklad v prípade SJ je vodca nahrade-
ný periodickými časopismi, ktoré sekta 
vydáva a ktoré vytvárajú mienku Sved-
kov a ich „správny“ pohľad na svet. Tie-
to časopisy im zabezpečujú pohľad na 
okolitý svet a poskytujú hotové frázy, 
ktoré im ušetria myslenie.

História ukazuje, že čisté a jednodu-
ché tvrdenie bez uvažovania a bez dô-
kazov je jedným z najistejších prostried-
kov, ak ide o to, aby sa nejaká idea ujala 
v mysli členov skupiny. Čím býva tvrde-
nie stručnejšie a jasnejšie, tým väčšiu 
má autoritu. Tvrdenie však nadobúda 
skutočný vplyv, ak sa ustavične opaku-
je. Opakovaním sa ustáli v ľudskej mysli 
do takej miery, že sa prijme za dokáza-
nú pravdu. Spomeňme napríklad pe-
riodické čítanie časopisu Strážna veža 
na nedeľných zhromaždeniach SJ a ich 
odriekavanie otázok a odpovedí podľa 
zadaného textu. To však súvisí neskor-
šie i s veľkým nebezpečenstvom, preto-
že v prípade neudržateľnosti určitej ná-
uky, ako je napríklad u SJ náuka o roku 
1914, to má neskôr následok značného 
úbytku členov, ktorým ešte zostala súd-
nosť a určitý druh vlastného úsudku.3

Doslova sa teda plnia vzhľadom na 
sekty slová jedného spisovateľa, kto-
rý už dávno povedal: „Pravá tyrania je 
tá, ktorá neuvedomelo vládne dušiam, 
pretože jedine proti nej nemožno bo-

2/2007



2/2007

12

jovať.“ Preto sekty v sebe zahrnujú ľudí, 
ktorí sa od seba síce často líšia vzdela-
ním, postavením, výchovou a zamest-
naním, no majú jedno spoločné puto –
a to presvedčenie.

Deformácia a výchova u Svedkov

Jednou z prioritných úloh rodičov je 
formovať myslenie svojich detí pre ich 
budúci život. Rodičia, ktorí sú SJ, sú na-
bádaní, aby svoje deti odvádzali od ne-
vyhnutných povinností vo svete a tým 
pre ne získali viacej času na štúdium 
doktrín Strážnej veže.

Dokonca už v začiatkoch spoločnos-
ti Strážna veža v roku 1879 boli čitate-
lia informovaní, že „koniec sveta“ je už 
blízko. Táto udalosť sa v priebehu rokov 
predpovedala na roky 1914, 1925, po-
tom na rok 1975 a napokon bola v ro-
ku 1995 odvolaná i náuka o tom, že sa 

konca sveta dožijú ešte ľudia žijúci v ge-
nerácii ľudí pamätajúcich si rok 1914. 
Už roku 1941 Strážna veža publikovala 
knihu Deti, v ktorej sa fiktívne postavy
John a Eunice rozhodli nemať deti, aby 
mohli chodiť od dverí k dverám v tom 
krátkom období, ktoré ostávalo do kon-
ca sveta. Uplynuli desaťročia, títo mladí
by dnes boli už dôchodcovia či mŕt-
vi, svet sa ale stále neskončil. Ba i dnes
Strážna veža odporúča mladým, aby o-
betovali svoje zamestnanie a manžel-
stvo a robili niečo prospešné v onom 
„krátkom období, ktoré ostáva do konca“.

Na verejnosti sa Spoločnosť Stráž-
na veža usiluje pôsobiť tak, že v svo-
jej organizácii napĺňa túžby šťastných 
mladých ľudí. Zdá sa však, že väčšina 
mladých členov spoločenstva svedkov 

Jehovových sa snaží prispôsobiť svoje 
bežné životné túžby s modelmi života 
v zbore. To u väčšiny vedie často k dvo-
jitému životu a k narušeniu osobnosti.

Verejnosti neprístupná publikácia 
Príprava pre prípady starostlivosti o de-
ti, určená na prípravu na súdne spory 
o zverení detí do starostlivosti, vydaná
Strážnou vežou, dobre ukazuje pravú 
tvár Spoločnosti Strážna veža. Odpo-
rúča predsedajúcim dozorcom v miest-
nych zboroch, ako ukazovať mladým 
ľuďom, aby z pohľadu verejnosti nevy-
zerali nenormálne, ale ako bežne žijúci 
občania. Kniha upozorňuje na výcvik: 
„Dbajte na to, aby nezískali dojem, že 
pri kazateľskej službe musia dokazovať, 
že ich prvou vecou v živote je služba 
(kázanie – chodenie od dverí ku dverám 
– pozn. autora). Nech hovoria o svojich 
záujmoch, úmysloch, sociálnej aktivite, 
športe, a predovšetkým o svojich plá-
noch do budúcnosti. Dbajte tiež na to, 
aby o sebe netvrdili, že sú priekopníkmi 
(poslovia evanjelia neseného od dverí 
ku dverám, ktorí tejto činnosti venujú 
všetok svoj čas – pozn. autora). Nech 
plánujú prácu, manželstvo, deti, všetky 
druhy práce. Môžu tiež prejaviť aj záu-
jem o umenie, divadlo.“4

Na zjazdoch SJ5 a vo vnútri zborov 
mladí Svedkovia pravdivo ukazujú jedi-
ný záujem o vieru. Na verejnosti sa však 
majú prejavovať „normálnou“ aktivitou 
a „normálnym“ zamestnaním. Strážna 
veža teda nabáda ukazovať dve tváre: 
jednu na verejnosti (deti Svedkov sú 
ako ostatné deti); a druhú vnútri orga-
nizácie (obetovaním kariéry a potlače-
ním osobných potrieb kvôli varovaniu 
ostatných na základe závažnosti správ 
Strážnej veže).

Ďalší text obsahuje citácie z litera-
túry SJ, ktoré ukazujú, čo sa v minulosti 
a súčasnosti učili a učia mladí Svedko-
via. Vštepovalo sa im, že sa koniec sve-
ta blíži, a tak verili, že sa už nedočkajú 
roku 2000.6 Vedenie SJ preto odrádzalo 
mladých od akéhokoľvek vyššieho vzde-
lania: „Ak si mladý človek, mal by si tiež 
prijať fakt, že sa nikdy nedožiješ staroby 
v súčasnom systéme vecí.“ Rodičom sa 
stále odporúča, aby deti rozumne od-
hovárali od vyššieho vzdelania: „To je 
dôvod, prečo sa rodičom, ktorí svoj ži-
vot založili na Božom prorockom Slove, 
vidí omnoho praktickejšie, aby ich deti 
nastúpili do zamestnania nevyžadujú-
ceho dlhé obdobie ďalšieho štúdia…“ 

„Pravda, tí, ktorí nechápu, že stojíme 
v prúde času, ktorý je mimo Božieho 
zámeru, budú tvrdiť, že ide o nezmy-
sel. Ale čo má význam? Pripravovať sa 
na miesto v tomto svete, ktorý skončí?“ 
– Zjavná manipulácia s mladým člove-
kom. Ale ak svet skončí, prečo by si mal 
zomrieť i ty, keď môžeš svoju energiu 
venovať organizácii Strážna veža.

Odrádzanie mladých ľudí od vyso-
koškolského štúdia a ponuka práce pre 
organizáciu je pre SJ typická. Prečo ne-
ísť do výroby, keď sa svet blíži ku koncu? 
Cielené a tisíckrát opakované omieľanie 
jednej myšlienky na stovky spôsobov 
nakoniec v jedincoch vyvoláva pocit 
zodpovednosti voči organizácii a strach 
z nadchádzajúceho konca sveta, ktorý 
by pre voľbu povolania nemuseli prežiť 
sami a zároveň i tí, ktorých tým, že sa 
nevenovali službe ohlasovania, nestihli 
informovať o blížiacom sa konci sveta.

Nasleduje dôkladná masáž mozgu, 
ktorej cieľom je ich psychické ovplyv-
nenie. Podprahovo sa týmto mladým 
ukladá, že učenie organizácie Strážna 
veža má vždy prednosť pred akoukoľ-
vek vzdelávacou „svetskou“ aktivitou. 
Svedčia o tom stovky príbehov uverej-
ňovaných v časopise Strážna veža a Pre-
buďte sa!.7 Dokonca sa im neodporúča-
jú ani mimoškolské aktivity ako krúžky, 
záľuby, jazyky, výlety so školou a ďalšie: 
„Mimoškolské aktivity sa neodporúčajú. 
Odporúčame službu od dverí ku dve-
rám, v čase pred školou a po škole.“ (…) 
„Služba Jehovovi je najlepšie využitie 
času pre slobodných kresťanov, lebo im 
poskytne okamžité uspokojenie a po-
koj mysle. Taká činnosť taktiež zabez-
pečí vašu duchovnú zrelosť a pevnosť. 
Aj keď zostanete osamotení pred kon-
com tohto systému vecí, Jehova neza-
budne na váš spôsob sebaobetovania 
v svätej službe.“

Ako spracúva mladých ľudí organi-
zácia SJ už vieme, ale ako je to s mla-
dými, ktorí chcú mať potomstvo? Spo-
ločnosť Strážna veža nezaviedla žiadne 
praktiky týkajúce sa narodenia detí. 
Rozhodnutie mať deti je osobná vec. 
Ale pretože sa blíži koniec sveta, odpo-
rúča sa deti nemať a radšej sa plne ve-
novať náboženskej činnosti. Napríklad 
ako misionár alebo priekopník, čo je 
človek, ktorý venuje organizácii takmer 
všetok svoj čas: „Vec rodičovstva v ob-
dobí ostávajúcom do konca sveta je 
osobná vec každého páru, ktorý sa mu-

Ponorením sa stala pravým Svedkom.
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sí sám rozhodnúť. Pretože však ‚čas letí‘, 
manželské páry by mali dobre zvážiť, či 
privedú deti do tejto doby.“8

Aj keď je tento citát vyše 50 rokov 
starý, SJ ešte aj dnes dodržiavajú tie-
to praktiky. Mnohí zo Svedkov v 50. 
a 60. rokoch podľa tejto rady odmie-
tali manželstvo, alebo neprijímali deti 
v manželstve, aby mali viac času na zís-
kavanie stúpencov pre ich vieru. Nie-
ktorí z nich sú stále ešte slobodní ale-
bo bezdetní. Pre mnohých, ktorí neskôr 
uzavreli manželstvo a mali deti, bolo 
už príliš neskoro začať nejakú profesij-
nú kariéru, a preto zotrvali na robotníc-
kych postoch. Často však vedú aspoň 
svoje deti ku kazateľskej službe ako 
zmyslu ich života.

Podobné techniky manipulácie SJ 
používajú na všetky kategórie členov. 
Všimnime si stredný vek. Tu dospelí ľu-
dia nechávajú kvôli organizácii svoje vý-
nosné povolanie, opúšťajú umeleckú a
športovú dráhu a začínajú slúžiť Strážnej 
veži.9: „Pamätám si na otcovu reakciu, 
keď som mu povedal svoje rozhodnutie. 
Udrel do stola a zreval na mňa, že keď 
opustím školu, tak mám vypadnúť z do-
mu. A tak som šiel. O dva mesiace ne-
skôr som bol pokrstený na dôkaz môjho 
zamerania na Boha a krátko nato som
sa začal venovať duchovnej práci…“

Najväčšmi ohrozené sú však u Sved-
kov skutočne ich vlastné maloleté deti. 
A to hlavne vtedy, ak sa stanú SJ obaja 
rodičia. Známe je, že tí majú veľmi silný 
vplyv na svoje deti. I keď sú hrubí a ne-
citliví ku svojim potomkom, deti stále 
túžia po kúsku lásky, takže schvaľujú
to, čo môžu získať od svojich rodičov a
často poslušne prijímajú ich rady a sta-
rostlivosť. Sami do určitého veku (asi 14 
až 16 rokov) nedokážu rozlišovať, čo je 
a čo nie je správne.

Pochopenie tejto skutočnosti nám 
pomôže si predstaviť, ako deti rastú pod 
vplyvom Strážnej veže. Tá ovplyvňu-
je deti vyrastajúce v prostredí rodičov 
SJ ešte dlho po tom, čo týchto rodičov 
opustia a žijú svoj vlastný život. Musia 
sa vyrovnávať s tým, čo robia, aké majú 
ciele alebo ambície, dokonca dlho po-
tom, ako opustili domov a zosobášili sa 
s partnerom, ktorý SJ nie je a ani nemá 
s nimi nič spoločné.

Aby učenie Strážnej veže bolo trva-
lé a efektívne, treba u detí vyvolať rôz-
ne fóbie (hlboko zakorenený strach), 
zastrašiť a odradiť ich tak od konania 

v rozpore s ideológiou Strážnej veže. 
Strážna veža má veľmi účinné metódy 
na jeho vyvolanie. Strach sa vyvoláva 
nielen odoprením finančnej podpory
a rodičovskej priazne v prípade detí
a mládeže, ale taktiež priamo učením 
Strážnej veže vo forme varovania, že 
čoskoro prídu posledné dni a Jehova 
zatratí všetkých, ktorí svoj čas a ener-
giu nevenovali Božiemu kráľovstvu. Je-
hova10 sa im stáva mocným rodičom, 
dokonca i keď skutoční rodičia nie sú 
SJ a bránia svojim deťom v duchovnej 
ceste životom.

Prvým nástrojom, ktorým Strážna 
veža presadzuje svoje učenie, je vyvo-
lať u svojich nasledovníkov dojem „uni-
verzálnej vojny“, na ktorej sa zúčastnia 
všetci ľudia bez rozdielu, vojny medzi 
satanom a Jehovom, v ktorej každý sto-
jí buď na jednej, či na druhej strane a
nikto nemôže stáť mimo. Pokiaľ nero-
bíte to, čo organizácia požaduje, stojíte 
na strane satana. Všetko mimo Strážnej 
veže je riadené satanom, a všetci ľudia, 
ktorí nie sú SJ, sú zvádzaní diablom a je 
zlé, ba až nebezpečné sa s nimi spájať. 
Vyvoláva sa tak až živočíšny strach.

Deti Svedkov sú nabádané, aby sa 
vyhýbali „svetským“ časopisom, filmom, 
televízii, hudbe, počítačovým hrám atď. 
Všetky informácie kritizujúce Strážnu 
vežu sú automaticky diabolské a nebez-
pečné. Väčšina lekárov sú diabli, lebo ro-
bia transfúzie krvi. Deti majú nočné mo-
ry z toho, že by ony, alebo matka či otec 
boli donútení podstúpiť krvnú transfú-
ziu. Svet mimo Strážnej veže je súčasťou 
veľkého spiknutia, ktoré chce zničiť SJ. 
Satan je tak postavený úplne mimo roz-
merov svojej roly, ktorú zastáva v Biblii. 
Myseľ mladých Svedkov je tak úplne 
ochromená náukami Strážnej veže.

Konečný dôsledok je potom taký, že 
sa deti naučia báť života mimo organi-
zácie Strážna veža, pretože pokiaľ by ju 
opustili, diabol by ich zničil a zavraždil. 
Osobne som poznal niekoľko členov, 
ktorí vedeli, že táto organizácia je zlá, 
ale nemôžu ju pre svoj strach opustiť. 
Nie sú schopní získať obyčajnú prácu 
a ich život sa úplne rozpadol. Sú pro-
duktom hlboko zakoreneného strachu.

Väčšina týchto fóbií je pre nezasvä-
tených trochu neobvyklá. Niektoré oby-
čajné veci a skutočnosti sú prekrútené 
tak, aby Svedkov odlúčili od reálneho
sveta. Napríklad narodeniny sú výplo-
dom diabla, lebo ide o uctievanie ko-

hokoľvek. Vianoce sú výplodom diabla, 
pretože pred tisícami rokov išlo o uc-
tievanie Slnka 25. decembra. Vešanie 
zástav je uctievanie zeme a znamenie 
toho, že dávame prednosť satanovmu 
kráľovstvu pred Božím kráľovstvom. Faj-
čenie je formou drogového návyku a
vedie k ovládaniu démonmi. Nečudo, 
že mladí Svedkovia sú takí paranoidní 
a majú hrôzu zo sveta! Dokonca i keď
opustia organizáciu, ich strach pretrvá-
va, riadi ich životy a znemožňuje im 
normálne žiť a orientovať sa vo svete.

Nedávna psychologická štúdia z ČR 
uskutočnená medzi bývalými členmi SJ 
uvádza: „V období konfliktov a odchodu 
zo skupiny výrazne narastajú negatívne 
prežívania a záporné emócie; tieto sa 
zvýrazňujú v koincidencii s dĺžkou člen-
stva. Vyhodnotením Eysenckovho osob-
nostného dotazníka sa zistilo – u býva-
lých členov SJ –, že takmer dve tretiny 
respondentov inklinujú k introverzii a
tridsaťpäť percent ich bolo emočne la-
bilných. V prostredí Svedkov sa prejavu-
je množstvo znakov charakteristických 
pre sektárske skupiny. Prítomné sú tak-
tiež zložky psychickej manipulácie: ria-
dené správanie, riadené myslenie, ria-
dené emócie a riadené informácie.“11

Traumatizujúci odchod

Metódy vštepovania fóbií sú rôzne. Na-
príklad u Svedkov ide o vyhranený po-
cit, že musia čítať iba svoje knihy, časo-
pisy, brožúry a v tých sa im predkladá 
jediná správna cesta. Vedúci zbor je 
akousi modlou, na ktorú úctivo hľadia 
všetci Svedkovia a ich literatúra v bež-
ných členoch už od pozície záujemcu 
a jeho prvého stretania s organizáciou 
buduje úplnú oddanosť a úctu k systé-
mu náuk, ktorý vymýšľa tzv. verný a roz-
vážny otrok – vedenie v Brooklyne.

Vystúpiť z organizácie SJ znamená 
pre obyčajného člena nepredstaviteľnú 
prekážku zvlášť vtedy, keď nie je v orga-
nizácii ako jedinec, ale člen širšej rodi-
ny, ktorá je taktiež s organizáciou v úz-
kom kontakte. Pri prekonaní strachu a
odchodu z organizácie je ihneď s týmto 
jedincom prerušený zo dňa na deň aký-
koľvek kontakt a pozerá sa na neho ako 
na duchovne mŕtveho. Sám potom pre-
žíva pocity depresie a tie sa zväčšujú 
s odmietavým stanoviskom ostatných 
členov, ktorí ho naraz i po dlhoročných 
priateľstvách nesmú ani pozdraviť.

svedkovia Jehovovi
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Šokujúce sú prípady, keď rodina z ni-
čoho nič zavrhne svoje deti a vyženie ich 
z domu, hoci niekoľko rokov až do ich 
dospelosti vyzerali vzťahy i na sociálnej 
úrovni v poriadku. Systém psychickej 
manipulácie a strach z kontaktu s tzv. 
odpadlíkom vybuduje určitú ochrannú 
hrádzu a odchádzajúci je úplne vylúče-
ný z akejkoľvek ďalšej komunikácie. Sú 
známe i prípady, keď starý človek od-
išiel z organizácie a vlastné deti ho vy-
hnali z domu, ktorý mu dlho patril a on 
ho v dobrej viere ešte v čase, keď bol SJ, 
prepísal na deti. Väčšinou bez vecného 
bremena. Niektorých ľudí táto situácia 
a odlúčenie od spoločnosti a rodiny pri-
vedie až k dokonaným samovraždám.

Systém organizácie vštepuje od po-
čiatkov viery do členov organizácie myš-
lienku, že nič lepšie než Strážna veža 
neexistuje. Takto omieľaná lož sa stáva 
v mysliach pravdou a je veľmi ťažké ta-
kého človeka presvedčiť o opaku. Väčši-
nou je v mysli jednotlivca vybudovaná 
myšlienka, že: 1. keď odíde, zomrie du-
chovne; 2. všetci sa s ním prestanú stý-
kať; 3. zavrhla ho organizácia, ktorá stojí 
na pozícii Boha, pretože sa jeho názory 
odlišujú od tzv. verného a rozvážneho 
otroka, a ten je predstaviteľom Boha na 
zemi a 4. zákonite bude v konečnej ar-
magedonskej bitke zabitý ako neverný 
Bohu.

Ponižujúca je už sama nálepka „od-
padlík“. Ňou sú členovia, či už odídu sa-
mi, alebo sú vylúčení, nálepkovaní. Ďal-
ším veľmi nepríjemným a stresujúcim 
faktorom je predvolanie pred tzv. Práv-
ny výbor. Keď niekto o členovi vyjadrí 
myšlienku, že myslí inak, než predkladá
organizácia, predstúpi pred Právny vý-
bor. To isté sa stáva, ak chce člen odísť 
z organizácie sám. Pozvú ho na roko-
vanie s 2 až 4 staršími daného zboru 
(predstavitelia skupinky v danej oblasti)
a tí mu kladú otázky na základe kni-
hy Dávajte pozor sami na seba a na
celé stádo, ktorú vydala organizácia na
„zmravňovanie“ myslenia členov. Veľmi
psychicky náročný a nezákonný výsluch
člena12 je spravidla ukončený úplným
vylúčením z organizácie. Väčšinou po 
tomto rozhodnutí už ani človeku ne-
podajú ruku.

Právnemu výboru nejde o to, či 
Svedok verí v Bibliu, ale či uznáva je-
dinečnosť verného a rozvážneho otro-
ka a jeho náuk. Nejde tu o pravdu, ale 
o zjednotenie myslenia členov.

Členovia Výboru často rozoberajú 
s členom i jeho hlboko intímne záleži-
tosti (napr. pravidelnosť sexu, ale i mno-
hé iné veci), pokiaľ ide o nejaký mrav-
nostný delikt zo strany člena, o ktorom 
sa tzv. starší zboru dozvedeli. Buď svoje 
myšlienky a pochybnosti odvolá a zara-
dí sa ďalej do činnosti zboru, alebo je 
vylúčený. Často je horšie, keď sa zaradí 
späť. Pravidelne ho sledujú a väčšinou 
má odopreté všetky výsady. Odmietnu 
mu napríklad funkciu v zbore a nieke-
dy ho trestajú i zákazom vyjadriť sa na 
zhromaždeniach.

Psychická stránka ľudí odchádzajú-
cich od SJ je veľmi narušená a končia 
často samovraždami alebo pravidelný-
mi návštevami psychiatrie. Mali by sme 
si uvedomiť, ako SJ premýšľajú, a preto 
tu predstavím akúsi ich hierarchiu, kto-
rej veria: Boh; Kristus; Vedúci zbor (ver-
ný a rozvážny otrok – tzv. ostatok zo 
144 000 tých, čo budú žiť v nebi s Kris-
tom); miestne odbočky; právne výbo-
ry; starší zborov (starší zborov, služobní 
pomocníci, členovia, tí tvoria tzv. Veľ-
ký zástup alebo inak tiež tzv. iné ovce, 
ktoré majú podľa náuk SJ žiť raz na ze-
mi pod vládou verného a rozvážneho 
otroka); služobní pomocníci; pokrstení 
členovia a nakoniec záujemcovia. V tej-
to stručnej hierarchii je najdôležitejším 
článkom tzv. Vedúci zbor. Ten má všet-
ky právomoci smerom dolu, ale diktuje 
a stanovuje pravidlá i toho, čo Kristus 
a Boh, ktorí sú ich hlavou, majú na mys-
li, ak čítame nejaké biblické odporúča-
nia alebo náuky. Moc Vedúceho zboru 
je skutočne neobmedzená.

Negatívny je aj postoj SJ k členom 
iných cirkví. Pokladajú ich za tzv. Veľký 
Babylon, ktorý bude zničený. Taktiež 
budú zničení odpadlíci a ľudia z rodín, 
ktorí sa nestali SJ, keď na nich členovia 
pôsobili. Zničený má byť takmer každý, 
kto odporuje učeniu alebo ho odmieta. 
Najhorší trest čaká odpadlíkov a odpor-
cov z radov odborníkov, ktorí sa proble-
matikou SJ zaoberajú a upozorňujú na 
niektoré nešváry v tejto organizácii.

Rozumné by bolo, tak ako v niekto-
rých zahraničných štátoch, založiť na 
Slovensku a v Českej republike špecia-
lizované rehabilitačné stredisko alebo 
organizáciu usilujúcu sa pomôcť ľu-
ďom, ktorí chcú opustiť niektorú sektu 
a nemajú na to dostatočné zázemie. 
Štát vydáva ročne milióny na drogovú
problematiku, avšak prehliada problém, 

ktorý by sa nám za pár rokov mohol 
vymknúť z ruky. Niektorí, ktorých som 
poznal, svoj odchod z radov SJ vyriešili 
zároveň odchodom zo života. Tomu sa 
dalo predísť, pokiaľ by štát vynakladal 
peniaze nielen na prevenciu sektárstva, 
ale i na liečbu a terapiu vedúcu k zara-
deniu bývalých členov siekt do normál-
neho života.        

Preklad: ALŽBETA MRÁKOVÁ
Foto: P. VELECHOVSKÝ, archív

Poznámky:
1 Či už politických, alebo náboženských da-

vov. Mnoho z politických manipulácií možno 
uplatniť aj v náboženskej rovine. Viac LeBon, 
G.: Psychologie davu. KRA, Praha 1997

2 Samovraždy, smilstvo, návrat k predchádza-
júcemu zlému spôsobu života atď.

3 Do roku 1995 periodicky v každom čísle ča-
sopisov Strážna veža a Prebuďte sa! Svedko-
via tvrdili, že generácia ľudí pamätajúcich si 
rok 1914 prežije koniec sveta. Po zmene tejto 
náuky však organizáciu opustilo množstvo 
ľudí, ktorým zostal ešte aspoň čiastočne slo-
bodný úsudok, prevažne však išlo o ľudí, ktorí 
sa v tejto organizácii sklamali už viackrát, nie 
však osoby, pre ktoré to bolo sklamanie prvé. 
Tí prijali nové vysvetlenie celkom dobre.

4 Příprava pro případy péče o děti, s. 43 (český 
preklad názvu knihy, ktorá vyšla v angličtine)

5 Veľké náboženské stretnutia konajúce sa 
spravidla 3-krát do roka – jeden oblastný a
dva krajské zjazdy.

6 Prebuďte sa! z 8. 11. 1986, s. 7–8; názor mla-
dého Svedka pred dvadsiatimi rokmi. Dnes 
je už v strednom veku a určite musel svoj po-
stoj, predkladaný mu Spoločnosťou Strážna 
veža, prehodnotiť. Možno už nie je ani SJ.

7 Svetské zamestnanie sa považuje za osobný 
cieľ, na rozdiel od služby pre Jehovu. Spoloč-
nosti Strážna veža je cudzia myšlienka, že by 
Boh mohol niekoho povolať do svetského 
zamestnania, ktoré môže byť určené k Jeho 
sláve. – Pozri Prebuďte sa! z 8. 12. 1986, s. 18

8 Strážna veža z 15. 1. 1952, s. 47; dĺžka tejto ka-
zateľskej služby je od 50 do 130 h mesačne.

9 Napríklad časopis Prebuďte sa! z 8. 4. 1983 
uverejnil výpoveď herca, ktorý opustil divad-
lo a svoje výnosné povolanie, keď sa stal SJ. 
V Prebuďte sa! z 8. 4. 1985 nájdeme zas výpo-
veď Williama Mullanea, ktorý zanechal štú-
dium na prestížnej Julliardovej škole v New 
Yorku následne ako začal študovať Bibliu so 
SJ a pracovať v ústredí Strážnej veže v Broo-
klyne. Členovia ústredia dostávajú len miest-
nosť a lôžko a mesačné minimálne vreckové 
na nevyhnutné nákupy.

10 Správne musíme povedať – ideológia orga-
nizácie Strážna veža.

11 Na ďalšie štúdium odporúčam veľmi ob-
siahly článok Mgr. Lukáša Humpla: Svědko-
vé Jehovovi – psychologické aspekty členství 
a odchodu ze skupiny. Československá psy-
chologie, 46, 4, 323–339.

12 Jeden z výsluchov je umiestnený na http://
www.straznavez.cz/Dokumenty/Kolafa-
pravnivybor.htm
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 Trpaslíci TrpaslíciTrpaslíci
 v školských osnovách

Deti a ich vzdelanie. Téma
zamestnávajúca myseľ azda

všetkých rodičov. Veď každý z nás 
chce pre dieťa školu, ktorá ho do 
života vyzbrojí vedomosťami, 
no zároveň chceme, aby sa naša 
ratolesť v školskom zariadení 
cítila príjemne. A tak listujeme 
medzi ponukami v novinách 
a časopisoch, surfujeme po in-
ternete a starostlivo zvažujeme.

Mnohých rodičov tak oslo-
vili práve alternatívne školy. 
Spočiatku v povedomí verejnosti 
zarezonujú skôr názvy a účelovo
priradené prívlastky, obsah 
učiva a výchovné metódy však 
zostávajú veľkou neznámou...

Tak to bolo pred pár rokmi, keď na 
dverách saleziánskeho oratória v Bra-
tislave visel oznam začínajúcej wal-
dorfskej školy (WŠ) pozývajúcej deti 
na zápis. Na plagátiku bola šikovne 
pripísaná informácia, ktorá mala za-
brať: „Škola má kresťanské základy“.

Nie je na Slovensku veľa ľudí, ktorí
majú osobnú skúsenosť s touto školou
a ešte menej je tých, čo sú ochotní sa
o ňu s odstupom podeliť. Preto sme
privítali možnosť pozhovárať sa s pani
Soňou Novákovou, mamičkou bývalej 
žiačky WŠ. Jej svedectvo by malo 
otvoriť oči mnohým a vyzvať nielen 
každého z nás, ale tiež kompetent-
ných k duchovnej a rozumovo-kritic-
kej bdelosti pri hľadaní a schvaľovaní 
alternatívnych školských zariadení.

Pani Soňa, vaša dcéra bola štyri roky 
žiačkou prvej WŠ na Slovensku. Aké 
boli dôvody, pre ktoré ste sa rozhod-
li dať prednosť tomuto školskému 
zariadeniu? Spomínate si na to, čo 
vás v samom počiatku oslovilo?

Mladšiu dcéru som nechcela dať na 
štátnu školu, pretože so staršou som si 
zažila svoje. Preto som pre druhú dcéru 
hľadala niečo iné. V januári 2001 som 
sa dozvedela, že v časopise Dieťa vyšiel 
článok propagujúci zaujímavú školu. 
Oslovil ma dôraz na tvorivosť a indi-
viduálny prístup k žiakovi. Objavilo sa 
v ňom „ohľaduplné“ upozornenie na 
pomalšie tempo výučby, ako aj prispô-
sobovanie sa potrebám žiakov a všetko 
bolo autorom postavené do ostrého 
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protikladu s klasickou školou. Vyzdvi-
hovala sa sloboda jednotlivca, rešpek-
tovanie jeho osobnosti, ako i úspešnosť 
týchto škôl v zahraničí (dnes viem, 
že ich je zanedbateľné množstvo, sú 
izolované od spoločnosti a nie každý 
štát akceptuje waldorfskú maturitu). 
Filozofická podstata však bola zaml-
čaná, a tak bol článok zavádzajúci.

Hľadali ste dodatočne informácie
o tejto pedagogickej alternatíve?
Do akej miery vás pracovníci WŠ
informovali o učebných osnovách, 
alternatívnych pedagogických prí-
stupoch a ideových východiskách?

Nie, nebol dôvod. Učitelia boli milí, vy-
zeralo to, že si rodičov ochotných platiť 

im za „prívetivejší“ prístup k deťom vá-
žia. Mohli sme si napríklad určiť, kedy 
chceme, aby sa začínalo vyučovanie. 
Kúpila som si v škole publikáciu Človek 
a výchova od Rudolfa Steinera, ale ani 
v nej som vtedy nič podozrivé nenašla.

Začiatok školského roka bol dojíma-
vý. Farebne vkusne upravené priestory, 
v družine koberec na hranie, v šatni
lavičky s oblými hranami originálne 
vyrobené pre školu. Zaspieval nám 
učiteľský zbor (neskôr doň zapájali aj 
rodičov, čo je z psychologického hľa-
diska len ďalší premyslený spôsob, 
ako ich ovplyvňovať a pripútavať ku 
škole, resp. budúcej komunite). Upo-
zornili nás, že výučba a nácvik písa-
ných písmen v prvom ročníku pôjde 
trochu pomalšie, s tým mali začať až 

v druhom ročníku. Prváci písali hrubý-
mi ceruzkami a iba tlačeným písmom. 
Brala som to ako špecifikum. Ich al-
ternatívna pedagogika zdôrazňovala, 
že prechod detí do školy nemá byť 
priveľmi prudký. Čo si môže rodič viac 
priať, ako ohľaduplného učiteľa?

Spomenuli ste zapájanie rodičov...

Rodičia boli postupne nenápadne vťa-
hovaní do rôznych aktivít. Absolvovala 
som jedno šitie pre mamičky. Tu som 
si po prvý raz všimla  manipuláciu: 
mali sme šiť bábiku z filcu, ale vôbec 
nám neukázali, ako bude vyzerať. 
Znervózňovalo ma to, pretože som 
mechanicky a naslepo vykonávala po-
kyny. Príklad iba  potvrdzuje, že pojmy 
sloboda a tvorivosť sú iba zásterkou. 
Podstatou je nasledovanie... Vedenie 
školy často žiadalo o sponzorské dary, 
o ubytovanie pre zahraničných hos-
tí, o kancelársky papier, nepotrebnú 
chladničku atď. Boli sme vyzývaní bri-
gádničiť. Pripomínalo mi to socialistic-
ké časy – pomoc pri zbere zemiakov. 
Kto mal rád povinné brigády? Nikto. 
Lenže toto bolo iné – dobrovoľné.

Veľmi neprofesionálne boli ve-
dené i rodičovské stretnutia. Pri 
riešení „problémov“ sa sedávalo 
v kruhu a učiteľka sa prizerala slov-
nému lynčovaniu niektorých rodi-
čov inými rodičmi. Nechávala ich 
konať špinavú prácu za seba.

Ako to bolo s platením?

Zmluva sa pôvodne podpisovala na
deväť rokov na 2 850 Sk mesačne.
Neskôr túto sumu zvýšili na 3 100 Sk.
Zápisné zostalo 5 000 Sk. Mnohí ro-
dičia mali veľké zľavy zo školného 
a pritom neexistovali pravidlá na ich 
udeľovanie, ani žiadne transparentné 
kontrolné mechanizmy. Až dodatočne 
spísali akési pravidlá, ktoré sa však ku 
mne nikdy nedostali. Takéto umožňo-
vanie zliav malo svoj skrytý význam. 
Zaväzovali si tým rodičov k rôznym 
službám. Dáme ti zľavu a ty nám ju od-
pracuješ. Napríklad budeš upratovať 
školu a pod. Tak sa vytvárali vazalské, 
ale i privilegované vzťahy. Títo rodi-
čia videli do „kuchyne“ WŠ viac ako 
iní. Zaujímavé napríklad bolo to, že 
rodičia podieľajúci sa na riadení školy 
spoločne s pedagógmi neboli volení.

Soňa Nováková

waldorfské školstvo
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Vráťme sa však k ideovým výcho-
diskám. Objavila sa niekde zmienka 
o Rudolfovi Steinerovi ako zaklada-
teľovi duchovnej vedy antropozo-
fie, ktorá je základom waldorfskej 
školy? Ak áno, v akých súvislostiach 
a do akej hĺbky bola prezentovaná?

To, že v pozadí waldorfskej pedago-
giky stojí Rudolf Steiner ako akýsi no-
vátor na poli pedagogiky, som vedela. 
Podstata jeho učenia však nebola
priamo prezentovaná. Išli na to opa-
trne. Postupne organizovali rôzne
prednášky na zdanlivo neškodné témy:
vplyv rozprávok, počítače a výchova
detí a pod.

Boli ste dopredu informovaní o peda-
gogických raritách WŠ: o epochálnom 
vyučovaní, neskorom nadobudnutí 
schopnosti čítať a písať, eurytmii – du-
chovno-terapeutickom cvičení, nepou-
žívaní učebníc, obmedzenom využívaní 
výtvarných techník, o učiteľovi, ktorý 
učí roky všetky predmety, či o tom, že 
sa v tejto škole neskúša a neprepadá?

O epochálnom vyučovaní sme vedeli 
(mesiac matematika, mesiac sloven-
čina). Spočiatku mi to neprekážalo. 
Vo vyšších ročníkoch som si však už 
všimla nedostatky vo vedomostiach. 
Takisto sme vedeli i o absencii učeb-
níc. Išlo o alternatívne vzdelávanie,

tak prečo nie. Prítomnosť jedného uči-
teľa počas celej školskej dochádzky
nám bola tiež zdôvodnená ako wal-
dorfské špecifikum. Ak sa vraj deti
zvládnu naučiť potrebnú látku z odbor-
ných predmetov, prečo by to nezvládol 
aj učiteľ. Školská inšpekcia však mala 
k odbornej spôsobilosti učiteľov v roku 
2004 výhrady, bola iba 50-percentná.
Sankcie a náprava – žiaľ, žiadne.

To, že na WŠ sa neprepadáva, ví-
tajú najmä rodičia s problémovými 
deťmi. Nájdete ich tam dosť. A aj ke-
by boli títo rodičia nespokojní, nikdy 
proti WŠ nepovedia ani slovo, pretože 
ich dieťa tu bez problémov absolvuje 
základné vzdelanie. Školská inšpekcia 
dva roky po sebe zistila, že týmto tzv. 
integrovaným deťom sa nedostávalo 
špeciálnej starostlivosti, ktorá im zo 
zákona prináleží – peniaze na to však 
škola od štátu pokojne poberala.

Eurytmia nám bola predstavená ako 
cvičenie navrhnuté Steinerom. Čudné
mi boli spočiatku iba tie oblečenia
(ako v Ku-klux-klane). Deti eurytmiu, 
podľa slov mojej dcéry, neznášali. Tá, 
ale i akési „formové kreslenie“ (opako-
vanie kreslených geometrických tvarov 
v zrkadlovom obraze) zbytočne uberali 
deťom čas na efektívne vzdelávanie.

Klasicky pred tabuľou sa neskúšalo. 
Iba občas písali deti diktát. V prvom 
ročníku som sa iba mimochodom do-
zvedela, že akési porovnávacie testy 
s klasickou školou dopadli výborne. 
Na rodičovskom združení som sa do-
máhala konkrétnejších údajov, no 
povedali nám iba percentá za celú 
triedu. Dodnes presne neviem, koľko 
druhov testov a z akých predmetov 
moja dcéra vlastne za tie štyri roky
robila. Avšak výsledky akýchkoľvek
testov nemôžem považovať za ob-
jektívne. Jedným z dôvodov je ten, 
že riaditeľka Renáta Blaschke  „od-
poručila“ niektorým slabším žiakom 
ostať v čase testov doma. Viem to 
od jednej rozhorčenej mamičky.

O špecifických výtvarných techni-
kách som nevedela. Zarazilo ma však, 
že všetci kreslili to isté, čo im učiteľka 
predkresľovala na tabuľu. Väčšinou 
kreslili hrubými voskovými farbička-
mi a detailmi sa nezaťažovali. Neskôr 
iba rozpíjali vodové farby podľa po-
kynov. Učiteľka bola nadšená, lenže 
ja som márne rozmýšľala, kam sa po-
dela toľko proklamovaná tvorivosť.Vysvedčenie Lucie v mnohom vypovedá o charaktere waldorfského školstva.

waldorfské školstvo
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Ako sa vašej dcére páčilo vo WŠ?

Školou bola nadšená. Menej nadšená 
som však už bola ja, keď som zistila, 
že moja dcéra viac priľnula k triednej 
učiteľke a citová väzba na mňa slab-
ne. Neznámkovalo sa, nik principiálne 
nevyžadoval povinnosti a aj vysved-
čenie bolo o ničom. Krátka básnička 
s kresbičkou na jednom papieri a na 
tom druhom zopár viet v štýle psycho-
logického posudku, nie však hodno-
tenie vedomostí. To by ste tam márne 
hľadali. K tomuto názoru dospeli tak na 
ministerstve, ako aj v pedagogicko-psy-
chologickej poradni. Niektoré z doku-
mentov dokonca nespĺňali ani predpí-
sané formality. V tom z prvého ročníka 
stojí, že moja dcéra delí a násobí. To sa 
však v prvej triede predsa vôbec neučí.

Kedy u vás nastúpili prvé pochybnos-
ti? Týkali sa oblasti metodiky, alebo 
obsahu a napredovania vedomostí?

Hneď na začiatku druhého ročníka. 
Ešte bolo priskoro hodnotiť úroveň 
vedomostí. Vedenie školy však presta-
lo byť otvorené. Nimi určené pravidlá 
už neplatili. Roky napríklad nefun-
govala rodičovská rada, pretože tá 
pôvodná bola kritická. Najskôr nám 
sľubovali každý mesiac rodičovské 
stretnutia aj „mesačné slávnosti“, na 
ktorých nám deti ukážu, čo sa naučili. 
Lenže nedodržiavali sľubovanú perio-
dicitu (vraj nie je čo ukazovať). To je 
pochopiteľné, ale to nevedeli vopred? 
Slávnosti sa napokon konali v jednu 
sobotu v mesiaci, čím nepriamo ur-
čovali rodičom program na víkend.

Raz som sa z oznamu na dverách 
školy (žiadne spoločné rozhodnutia 
rodičov a pedagógov) dozvedela, že 
družina detí pred vyučovaním bude 
vonku. Oblečiete ich primerane ročné-
mu obdobiu, ale nerátate, že ich bude 
niekto nútiť tráviť sychravé jesenné
ráno na školskom dvore. Mne sa to ne-
zdalo a zašla som na Úrad verejného
zdravotníctva, upozorniac ich aj na iné 
nedostatky: deti v družine nemali stoly, 
a tak si kreslili na zemi, všetky sa utiera-
li do troch či štyroch uteráčikov a po-
dobne. Vedenie školy napokon uznalo,
že predpisy, na ktoré ma upozornili na
úrade, dodržiavať musia. Vyhoveli im
však iba čiastočne. Prekvapujúcejšia
ale bola reakcia rodičov – fanaticky

obhajovali postoj školy: „Preto sme sem 
dali svoje deti, že sa tu nemusia dodr-
žiavať žiadne pravidlá“. Dobrovoľne sa
tak vzdávali akéhokoľvek kritického
myslenia.

 Dôvodov k pochybnostiam pribú-
dalo, a tak som sa rozhodla vziať dcéru 
z tejto školy. A to sa iba začínal septem-
ber druhého ročníka. Lenže ponížite
dieťa, ak z neho urobíte znovu prváči-
ka. Potrestáte ho za niečo, za čo nemô-
že a ešte sa mu budú vysmievať, že pre-
padlo. Pretože do paralelného ročníka 
waldorfského absolventa prvého roční-
ka nedostanete. Nevie písať! Presnejšie, 
neovláda písané písmo. A to mi pritom 
istá pracovníčka na ministerstve tvrdi-
la, že deti majú zaručený prechod do 
paralelných ročníkov na akúkoľvek inú 
školu. Prax je však iná. Poznám i opač-
ný prípad, prípad žiaka, ktorý do WŠ 
prišiel uprostred prvého ročníka, ovlá-
dal písanú abecedu, ale zabudol ju…

S vedomostnou úrovňou ste teda
neboli spokojná?

Už v prvom ročníku sme upozorňovali 
na veľmi slabú úroveň výučby cudzích 
jazykov. Deti mal učiť nemecký a ang-
lický „native speaker“. Ale vraj sa nepo-
darilo zahraničného lektora zohnať. 
Klasická výhovorka. („Dôležité sú du-
ševné sily, nie je dôležité ovládať jazyk“,
„…keď už bude fyzické telo silné, uvoľ-
ní sa intelekt, potom…“, zaznelo na
jednom z rodičovských združení.) Deti
pomaly napredovali aj v čítaní, niektoré
mali problémy i vo štvrtom ročníku,
kde písala učiteľka na tabuľu iba tlače-
ným písmom – a to pre jediného žiaka.

Viem o deťoch, ktoré odišli z WŠ 
uprostred piateho ročníka a museli 
sa vrátiť do štvrtého v klasickej škole. 
Jedna štvrtáčka neurobila prijíma-
cie pohovory na osemročné gymná-
zium iba preto, lebo vo WŠ sa neučili 
geometriu, hoci ju mali v osnovách. 
Zo vzdelanostnej stránky sú deti na 
WŠ nepochybne diskriminované.

Osobitnou kapitolou sú nezmysly 
s trpaslíkmi, reinkarnáciou či s prirov-
návaním ľudského tela k rôznym zá-
stupcom zo živočíšnej ríše na hodinách 
biológie. Moja dcéra ako prváčka bola 
ohlupovaná teóriou o trpaslíkoch vytlá-
čajúcich rastlinky zo zeme. Pokiaľ vám 
to však dieťa samo nepovie, nemáte 
šancu sa to dozvedieť – nie sú učeb-

nice. Až vtedy si uvedomíte, že v tom 
musí byť zámer! Vy vlastne neviete,
čo sa deti v škole učia. V zošitoch to-
ho veľa nenájdete, pravdepodobne 
tiež zámerne. Videla som v očiach 
rodičov nemý úžas a hrdosť na svoje 
deti, že z tabule odkopírovali chobot-
nicu, prototyp ľudskej hlavy (!)…

Zmenil sa za ten rok i vzťah peda-
gógov k žiakom?

Akékoľvek problémy, ktoré sa vo WŠ 
vyskytli, neboli nikdy transparentne rie-
šené. Všetko sa dialo kuloárne. Podľa
slov riaditeľky, rodičovské stretnutia
na to neboli vhodné. (Vhodnejšiu pôdu
si ale nedokážem predstaviť.) Takže aj
o problematických vzťahoch niekto-
rých žiakov a učiteľov som sa dozveda-
la pokútne a nie oficiálne. Najznámejší
bol prípad druháka, ktorého vyhodili
za dvere a ten ušiel z neuzamknutej
budovy.

Niektorí učitelia ovládali zvláštne 
druhy ponižovania. Okrem toho, že žia-
ka, ktorý bol „zlý“, poslali na celý deň 
do nižšieho ročníka, to bolo aj popi-
sovanie na tabuli v rámci vyučovania, 
prečo je ten-ktorý žiak „zlý“. Na pomoc 
si zobrali, ako ináč, zlých trpaslíkov.

Moja dcéra dvakrát dostala od 
učiteľky zaucho; riaditeľka to však 
nijako neriešila – poslala ma za uči-
teľkou. Vraj sa neskôr na pedagogic-
kom kolégiu uzniesli, že telesné tresty 
nie sú vhodné. Oni sa ale nemali čo 
uznášať, veď pokiaľ viem, na Slo-
vensku sú takéto tresty zakázané.

A to už nehovorím o chýbajúcom 
dozore. Od druhého ročníka sa učitelia 
pred vyučovaním sústreďovali na vyu-
čovanie v akomsi waldorfskom kruhu, 
deti pobehovali po dvore a v triedach 
samy. S nami zo školy odchádzalo i jed-
no dieťa, ktoré v škole deti šikanovali 
práve v dôsledku absencie pedagógov.

Sociálne vzťahy medzi deťmi roz-
hodne tiež neboli najzdravšie. Raz 
som oddeľovala od seba bijúcich 
sa chlapcov, pretože na chodbe rá-
no chýbal dozor. Na to prišiel učiteľ 
a do očí mi klamal, že tam dozor je. 
Stála som na chodbe viac ako 15 mi-
nút, ale žiaden z učiteľov tam nebol. 
Nebolo to po prvý raz, keď tvrdili 
opak evidentného. Počas družiny bo-
li taktiež žiaci bez dozoru, niekedy 
dohliadal na ne niektorý z rodičov.

waldorfské školstvo
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Je to vôbec možné?

Upozornila som kompetentných na to, 
že zo zákona nesie zodpovednosť za 
deti škola. Oni si ale vytvárali vlastný 
svet s vlastnými pravidlami a domnie-
vali sa, že ako súkromná škola nemusia 
rešpektovať pravidlá zvonka. Netušili
napríklad, že Zákon o slobodnom prí-
stupe k informáciám sa vzťahuje aj na 
nich. Dodnes pravdepodobne netušia, 
že majú zo zákona povinnosť nahlásiť 
výskyt vší, pretože ide o epidémiu. Ce-
lý štvrtý ročník boli v škole vši! Keď mi 
prekážalo, že to neriešia, pýtala sa ma 
riaditeľka, ako by som to riešila ja.
Ustavične sa obracali na rodičov, aby
odstraňovali problémy, hoci za ich 
riešenie boli platení. Škole pritom išli 
peniaze z môjho vrecka dvakrát (zo 
štátneho plus z môjho rozpočtu). Mi-
mochodom, zaujímalo by ma, koľkí 
z rodičov vedia, že z príjmov školy si 
učitelia platia vlastné ubytovanie.

Aký bol rozchod s vedením WŠ?

Určite im náš odchod padol vhod, 
keďže som ich po tie roky len slepo ne-
počúvala. Nie všetci však boli schopní 
triezveho pohľadu. Dodnes mi je smut-
no, keď vidím tie rozpadnuté rodiny. 
Niektorí manželia dali prednosť antro-
pozofii. Iní z rodičov opustili výhod-
nejšie zamestnania a fanaticky začali
slúžiť škole i za cenu nižšej mzdy. 
Viem o rodine, ktorá úplne zmeni-
la svoje správanie. Izolovala sa od 
predošlých vzťahov, dnes žije iba 
pre školu. Medzi rodinami žiakov sa 
vytvorili nadštandardné vzťahy. Vzá-
jomne sa nielen navštevujú, ale aj 
vychovávajú deti. Keď som o tomto 
neštandardnom prostredí hovorila 
s istým popredným slovenským psy-
chiatrom, povedal mi, že sa v praxi 
stretol s podobnými osudmi ľudí.

Dotkli sme sa ideologického kontex-
tu waldorfskej školy. V tejto súvislosti 
by som sa chcela spýtať na nábožen-
ské obrady. Ako a kedy prebiehali 
a aká bola ich obsahová náplň?

Do vyučovania boli implantovaní 
anjeli, škriatkovia či trpaslíci. Rea-
lite akoby sa vyhýbali, neustále sa 
venovali iba mýtom. Deň začínali aj 
končili akousi modlitbou s rukami 

prekríženými na prsiach. Pred jedlom 
zasa ďakovali Slnku. Stôl pedagóga 
pripomínal oltár matky Prírody, kde 
horela sviečka, ktorú zapaľovali deti. 
Rímskokatolícke náboženstvo sa tam 
síce vyučovalo, ale len v niektorých 
ročníkoch. Vo vyšších už nie (ani eti-
ka), čo je tiež v rozpore so zákonom.

Prestup dieťaťa na inú školu nie je 
príjemná záležitosť, najmä ak ide do 
školy s podstatne iným spôsobom 
a rytmom vzdelávania. Nedostatky 
vo vzdelaní a návykoch ste museli 
spolu s dcérou postupne prekonať. 
Ako si na túto etapu spomínate?

Naozaj to nebolo jednoduché. Vysvit-
lo, že moja dcéra ako čerstvá piatačka 
nechápe čo je delenie (!). Viac ako tri 
hodiny sme sa denne museli venovať 
základom násobilky. („Mami, ja som 
to v predchádzajúcom živote vedela, 
len si musím spomenúť. Ty si staršia, ty 
to už tak dobre nevieš,“ vyletelo z nej. 
Akoby som bola dostala zaucho…)

V tomto období som sa musela 
vzdať aj zamestnania. Nie málo času 
sme trávili nad slovenským pravopi-
som, ako aj základmi nemčiny. Pripo-
mínam, že dcéra mala za sebou štyri 
roky jazykovej výučby. Vôbec nemala 
v sebe zakorenené základné návyky 
a zručnosti bežné pre desaťročné die-
ťa. Dostala prvú poznámku, že nemá 
úlohu, a vôbec nevedela, čo to je. Ne-
bola ctižiadostivá, bolo jej jedno, ak 
dostala horšiu známku. Napokon, keď 
sa konečne potešila z prvej jednotky, 
vysvetlila som jej, že toto je úspech 
a mala by sa oň usilovať i naďalej.

Nespokojných rodičov však bolo viac. 
Nielenže ste deti preložili, ale na ob-
jektívne a hrubé nedostatky tejto 
školskej alternatívy ste sa snažili upo-
zorniť aj príslušné inštitúcie. Je to tak?

Na vážne nedostatky sme upozor-
nili inšpekciu, ministerstvo, ombud-
smana aj Slovenské národné stre-
disko pre ľudské práva. Verbálne 
nám dali za pravdu a chápali nás, 
ale výsledky boli len čiastkové.

Viem však o istej správe, ktorá 
waldorfskú alternatívu neodporúča 
implantovať do nášho vzdelávacieho 
systému. Zamlčuje sa podľa nej filo-
zofický základ tejto pedagogiky, ktorý 

pramení v antropozofickom ponímaní 
sveta a človeka v uzatvorenej komu-
nite, ktorá viac-menej nerešpektuje 
oficiálne autority spoločenského a po-
litického života. Vzdelávanie podľa 
tejto správy nerešpektuje stupeň na-
dania jednotlivých detí a nerozvíja ich 
predpoklady a schopnosti vzdelávať 
sa, tlmí ich osobnostný prejav a rast, 
kladie dôraz na plnenie príkazov uči-
teľa, ktorý rozhoduje o výbere učiva.

Prekvapuje ma i nevšímavý po-
stoj cirkvi, pretože waldorfské školy 
sú podľa mňa vo svojej podstate pro-
tikresťanské, už len tým, že sa hlásia 
k novopohanskému hnutiu New Age.

V USA vznikla iniciatíva PLANS (People 
for Legal and non Sectarian School) 
práve na základe negatívnych skú-
seností s WŠ. Títo ľudia sa rozhodli 
vziať iniciatívu do vlastných rúk, in-
formovať verejnosť a vyvíjať nátlak 
na kompetentné orgány. Nie je to-
to jedna z ciest aj na Slovensku?

Niektorí nespokojní rodičia, ktorí už 
deti z WŠ zobrali, chcú upozorňovať na 
latentné nebezpečenstvo skrývajúce sa
pod rúškom alternatívnej pedagogiky.
Chceme verejne hovoriť o týchto
veciach a pomôcť tým otvoriť oči jed-
nostranne informovanej verejnosti.
Boli by sme radi, aby sa týmto vážnym
problémom seriózne zaoberali tiež
kompetentné inštitúcie.

Múdry človek sa poučí zo skúseností 
iného. Čo by ste teda na záver odká-
zali našim čitateľom, ktorí uvažujú 
o alternatívnej forme vzdelávania ako 
o vhodnej možnosti pre svoje ratolesti?

Nech platí i v tejto záležitosti heslo
dôveruj, ale preveruj. A rozmýšľaj! 
Užitočné je porovnať si protichodné 
názory, ale najmä nezabudnúť zva-
žovať, z akého zdroja všetky tie infor-
mácie pochádzajú. Môže ísť o skryté 
pohnútky tak propagovania, ako aj 
kritiky. Prirodzene, že propagátori
Steinerovej pedagogiky zverejňujú
len pozitívne informácie. O to pozor-
nejšie treba počúvať oponentov,
na základe čoho a prečo svoju
kritiku vyslovujú.

Ďakujem za rozhovor.       
Foto: A. BÁN, B. RAKOVSKÝ
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 Svedevo 
(ex)homeopataV minulom čísle sme uverej-

nili rozhovor s primárom 
MUDr. Štěpánom Ruckim, v kto-
rom prezentoval svoj odborný
pohľad kresťana na okultné po-
zadie homeopatie. Pohotovo naň 
zareagovala jedna z našich pra-
videlných čitateliek, opäť lekár-
ka, bývalá aktívna homeo patka
MUDr. Emília Vlčková, a poskytla
nám svoju osobnú skúsenosť a
získané poznatky o tejto alter-
natívnej liečiteľskej metóde.

Som detská lekárka. Mám štyri deti vo 
veku 14, 12, 9 a 6 rokov. V rokoch 1995 
až 2000 som absolvovala školenia z ho-
meopatie. Vlastním certifikát z Rakúskej 
školy homeopatie, navštevovala som 
prednášky z indickej, tzv. revolučnej 
homeopatie a absolvovala som i kurz 
BIHOST (metóda biochemicko-homeo-
patickej regulácie metabolizmu). Preto-
že v tomto období som bola prevažne 
na materskej dovolenke, liečila som ho-
meopatikami najmä svoje deti a niekto-

rých známych. Bola som touto liečbou 
nadšená. Verila som, že im dávam ne-
škodné guľôčky vyrobené z bylín.

Deťom som liečila hlavne infekcie 
horných dýchacích ciest. Dcére som vy-
liečila bronchitídu po tom, čo jej neza-
brali antibiotiká. Mne po podaní homeo-
patika na druhý deň zmizla bradavica.
Niekedy mi u známych homeopatiká
nezabrali, no vysvetľovala som si to mo-
jou nevedomosťou. Avšak neskôr sa u
detí začali objavovať problémy, čo som 
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si už vysvetliť nevedela. Problémy totiž 
nemali telesnú, ale skôr psychickú po-
vahu.

Aká bola moja ďalšia cesta s homeo-
patiou? Náš kňaz ma upozornil, že túto 
liečiteľskú metódu podporuje hnutie 
New Age, ale pretože som homeopatiu 
urputne obraňovala, nakoniec mi po-
vedal, aby som skúmala ďalej. A ja som 
šla na ďalšie školenia. Kúpila som si 
i prístroje, ktoré nám na nich odporúča-
li. Plánovala som, že sa budem homeo-
patii venovať po materskej dovolenke. 
Avšak v mojom vnútri zavládol veľký 
nepokoj, nevedela som, z čoho prame-
ní. Čítala som všetko dostupné o ho-
meopatii, pýtala som sa rôznych ľudí na 
ich názor na ňu, no nik mi nedal uspo-
kojivú odpoveď.

I stanovisko KBS v otázkach homeo-
patie (uverejnené v Katolíckych novi-
nách r. 1996) som vnímala ako súhlas 
Cirkvi s mojou liečbou. No napriek to-
mu mi moje svedomie hovorilo – „ne-
lieč!“. Odmietala som preto liečiť ne-
známych ľudí, liečila som len známych 
a výlučne homeopatiou som liečila na-
še deti. Tie boli pre mňa akýmisi pokus-
nými objektmi, na ktorých som skúšala 
liečbu homeopatikami. Na jednej strane 
v mojom srdci stále pretrvával nepokoj, 
na druhej ma homeopatia nadchýnala 
a priťahovala. Nevedela som to pocho-
piť a stále som hľadala a túžila spoznať 
pravdu. To sa neskôr skutočne aj stalo 
a v mojich názoroch nastal rázny zlom. 
Prispeli k tomu dve udalosti:

Známa mi rozpovedala vlastný zá-
žitok s alkoholikom, ktorého našli v zi-
me raz večer ležať na zemi. Odviedli ho 
domov a pritom sa modlili modlitbu 
za oslobodenie od ducha alkoholizmu. 
O mesiac zistili, že dotyčný prestal piť 
a začal sa pripravovať k sviatostiam. Vy-
svetlila mi tú modlitbu. Počula som ju 
prvýkrát.

Dostala sa mi do rúk kniha MUDr. Ju-
dithy Erdélyiovej: Alternatívna medicína 
vo svetle Biblie (MSEJK, Bratislava 2000). 
Autorka v nej často spájala alternatívnu 
medicínu – kam zaraďovala i homeopa-
tiu – s okultizmom. Premkla ma hrôza, 
aby som nemala aj ja niečo s ním spo-
ločné. Pretože som bola doma, kľakla 
som si pred kríž a modlila sa: „Pane Je-
žišu, prosím Ťa, zbav ma ducha mágie 
a okultizmu.“ Ďalej som prosila o dary 
Ducha Svätého. Modlitba vychádzala 
z môjho rozorvaného vnútra a až ne-

skôr som pochopila, ako veľmi zmenila 
orientáciu môjho života. To, čo sa po 
nej dialo s mojím myslením, je pre mňa 
doteraz zázračné. Odrazu sa mi začalo 
vyjasňovať. Prístroje!

Na poslednom školení som si zakú-
pila dva prístroje s presvedčením, že 
sa budem venovať homeopatii a že ich 
využijem. Meracím prístrojom založe-
ným na EAV metóde môžeme pacienta 
otestovať a nájsť preňho správne ho-
meopatikum. Ušetrí sa tým veľa času, 
ktorý homeopat venuje vyhľadávaniu
homeopatického lieku v Repetitóriu a
Materii Medici. Dokonca sa dá na tomto 
prístroji vyrobiť homeopatikum i z čis-
tej vody. Stačí to na to, aby homeopat 
vlastnil diagnostické homeopatiká. Pa-
cienta potom prístroj vybaví vyrobe-
nými homeopatickými kvapkami, alias 
čistou vodou, do ktorej preniesol in-
formáciu homeopatika. Prístrojom sa 
dá merať aj energia v jednotlivých aku-
punktúrnych bodoch.

Prístroj predávali na školení obchod-
ní zástupcovia zo zahraničia. Musela 
som sa rýchlo rozhodnúť. Kolegovia 
homeopati mi radili, že je dobré nejaký 
takýto prístroj vlastniť. Pri kúpe som sa 
nezamýšľala nad spôsobom jeho fun-
govania, až po modlitbe autoexorcizmu 
mi napadlo – vyrába homeopatiká z čis-
tej vody, veď to je mágia! Šla som sa po-
zrieť, v akých jednotkách prístroj meria 
energiu v akupunktúrnych bodoch. Na 
číselníku však neboli žiadne jednotky. 
Až vtedy som si uvedomila, že prístroj 
mi dáva len dve jednoduché odpovede 
(podobne ako kyvadlo): odpoveď áno 
– keď na aparáte svietilo svetlo medzi 
bodmi 80 a 90, alebo nie – keď prístroj 
svietil medzi bodmi 50 a 60. S hrôzou 
som si uvedomila, že je to okultná vec. 
Kyvadlom by sa liečitelia pri práci zo-
smiešnili, no v našej dobe je jednodu-
ché zostrojiť prístroj s moderným dizaj-
nom – a to je efektné riešenie.

Prístroj som mala v záruke. Chcela 
som ho okamžite vrátiť a dostať naspäť 
peniaze – stál 50-tisíc Sk. Volala som 
obchodným zástupcom, že sa pokazil. 
Vysmiali ma, že čo sa už môže na ňom 
pokaziť…

Druhý prístroj – vreckový diár Psion 
sa podobá väčšiemu mobilnému te-
lefónu. Na jeho displej možno napísať 
názov homeopatika a meno pacienta. 
Stlačením klávesy Mode homeopat po-
šle informáciu, čiže homeopatický liek, 

priamo pacientovi do jeho organizmu. 
Táto informácia sa dá poslať aj na diaľ-
ku, ak homeopat pozná dátum narode-
nia pacienta. Neuveriteľné! Tomuto som 
uverila!

Prístroj som niekoľkokrát použila. 
Fungovalo to. Nepotrebovala som žiad-
ne homeopatiká. Stačilo mať pri sebe 
iba tento aparát. Na mojich posledných 
školeniach nám prednášateľka tvrdila, 
že v homeopatii neúčinkujú chemic-
ké látky, ale že tu ide len o prenos in-
formácie. Pripadala som si vtedy veľmi 
hlúpo, lebo päť rokov som chodila po 
školeniach a až tak neskoro som sa to 
dozvedela…

Spýtala som sa brata, elektrotech-
nického inžiniera, akú informáciu vysie-
la prístroj, keď to funguje? Brat ma na-
zval naivnou, že verím na také veci. Po 
prezretí prístroja lakonicky skonštato-
val: „To je obyčajný diár vyrobený v roku 
1989“. Nerozumela som tomu.

Až po modlitbe mi prebleslo hlavou: 
Nič v prístroji nie je a funguje, to mu-
sí byť mágia! Musí to byť okultná vec! 
Neskôr, rozhorčená sama na seba pre 
množstvo peňazí, ktoré som za oba prí-
stroje vyhodila, som zatelefonovala do 

zahraničia. Chcela som prístroj vrátiť 
a dostať naspäť svoje peniaze. Dotyčnej 
homeopatke som na otázku, prečo to 
chcem vrátiť, odpovedala, že som priš-
la na to, že je to biela mágia a nechcem 
to naďalej používať. Na moje prekva-
penie mi na to odpovedala: „Kolegyňa, 
a čo ste si mysleli, že to je?“. Ostala som 

Práca homeopatky s prístrojom EAV
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úplne omráčená. Homeopatka vedela, 
že tu ide o mágiu, ale na školení o tom 
nepadlo ani slovko!

Avšak stále som nechápala podsta-
tu homeopatie – prečo sa dá práve ho-
meopatia používať i okultnými prístroj-
mi? Nebolo mi to stále jasné. A tak som 
sa pustila do štúdia. Prvou knihou, kto-
rú mi kúpil manžel, bol pastiersky list 
Konferencie biskupov Toskánska: Má-
gia, veštenie a démonské vplyvy (Jas 
2001). Hneď v jej úvode som sa dozve-
dela, že existuje mágia napodobňova-
cia, podľa ktorej podobné plodí zasa 
podobné. V tom okamihu som si spo-
menula na prvý princíp homeopatie –
podobné sa lieči podobným – a pocho-
pila som, že princípy homeopatie vy-
chádzajú z mágie.

Moje rozhodnutie ohľadom homeo-
patie bolo jednoznačné – už žiadna 
homeopatia! Ani francúzska škola. Veď 
tu neúčinkujú byliny a nerasty, tu ide 
o mágiu, bielu mágiu! Postupne som za-
čala mať jasno vo veciach, ktorým som 
na školeniach o homeopatii nerozume-
la, a začala som chápať súvislosti…

Odvrátenie od ducha 
homeopatie

Ako som už spomenula, prišli problé-
my s deťmi. Najstaršia, vtedy 9-ročná 
dcéra, v čase, keď brala homeopatiká, 
mala sny, pri ktorých sa budila a bála. 

Hľadala som rôzne príčiny, no na home-
opatiká som ani len nepomyslela. Vyvr-
cholilo to tým, že vo sne videla diabla, 
ktorý chcel, aby mu povedala áno a ne-
skôr zase diabla, ktorý jej chcel odsek-
núť ruky a nohy. Modlila som sa s dcé-
rou modlitbu za oslobodenie od ducha
homeopatie. Sny sa jej viac neopako-
vali, ale strach pri zaspávaní ešte dlho 
pretrvával.

Moja druhá dcéra nemohla v no-
ci dýchať a stále sa jej to zhoršovalo. 
Nemala nádchu, nemala výtok z nosa, 
nemala alergiu. Boli to strašné stavy 
– nemohla dýchať, fúkala nos, hnevala 
sa, na posteli kopala nohami, pobudila 
súrodencov. Raz mi napadlo: Skús sa 
modliť! Keď bola v takomto stave, po-
ložila som na ňu ruku a modlila sa mod-
litbu za oslobodenie od ducha homeo-
patie. Na moje prekvapenie zaspala a
pokojne spala i ďalšie noci.

Syn, vtedy 3-ročný, sa dostával do 
strašných, pre mňa nepochopiteľných 
stavov agresivity, keď som mu odmietla 
dať sladkosť tesne pred obedom alebo 
raňajkami. Zhodil veci z poličiek, vyhá-
dzal všetko zo skrine. Nijaké výchovné 
metódy nepomáhali. Raz mi tiež napad-
lo modliť sa. Po modlitbe sa upokojil, 
najedol sa. Doteraz má rád sladké, ale 
vie si sladkosť odložiť. Vie sa nahnevať, 
ale popritom poslúchne.

Modlitbu za oslobodenie som sa ne-
modlila len nad mojou najmladšou dcé-

rou. Mala 6 mesiacov, keď som skončila 
s homeopatiou. Dávala som jej nízke 
riedenia homeopatík, nepoužila som 
konštitučné homeopatikum.

Predo mnou vyvstala ďalšie otázka: 
Čo ďalej? Veľmi mi vtedy pomohli du-
chovné cvičenia za vnútorné uzdrave-
nie. Pochopila som na nich stav, v kto-
rom som sa nachádzala. Intenzívne som 
čítala Sväté písmo. Na základe biblické-
ho textu: „Ba viacerí takí, čo sa zaobera-
li čarami, podonášali knihy a pred oča-
mi všetkých ich pálili“ (Sk 19, 19) som 
spálila všetky svoje homeopatické kni-
hy. Nevedela som však, čo s prístrojmi. 
Až asi sedem mesiacov mi trvalo, kým 
som pochopila, že aj tie musím zničiť. 
S manželom sme ich rozobrali a spálili. 
A v mojom vnútri zavládol pokoj…

Život zakladateľa homeopatie

Aby sme porozumeli učeniu o homeo-
patii, je dôležité poznať osobnosť a
základné dielo lekára Samuela Hahne-
manna, objaviteľa princípov tejto me-
tódy. Po tomto spornom lekárovi totiž 
nikto iný jej spôsob liečenia zásadne 
nezmenil.

Christian F. Samuel Hahnemann sa 
narodil v Meissene roku 1755 ako syn 
maliara porcelánu. Ako veľmi nadaný 
žiak mal možnosť študovať na kniežacej 
škole Sankt Afra. Tam sa popri francúz-
štine naučil dobre ovládať i angličtinu, 
gréčtinu a latinčinu, a to do takej miery, 
že mohol neskôr vykonávať rozsiahlu 
prekladateľskú činnosť, čím si ako chu-
dobný študent zabezpečil živobytie. 
Keď mal 20 rokov, začal študovať me-
dicínu na univerzite v Lipsku. V štúdiu 
neskôr pokračoval dva roky u známeho 
lekára von Quarina vo Viedni. Tu sa zo-
známil s barónom Samuelom von Bru-
kenthal, ktorý ho vzal so sebou, aby mu 
slúžil ako domáci lekár a knihovník. Slo-
bodomurár von Brukenthal ho vovie-
dol do lóže slobodomurárov, kde mla-
dý Hahnemann vstúpil ako 22-ročný. 
Tu sa dozvedel čosi i o deizme (učení, 
podľa ktorého Boh existuje, je prapríči-
nou sveta, no potom už do jeho vývinu 
ďalej nezasahuje; svet sa vyvíja pod-
ľa svojich vlastných zákonov – pozn.
red.). Svoje štúdium ukončil doktorskou 
dizertačnou prácou, v ktorej po pr-
výkrát spomenul vtedy známeho Anto-
na Mesmera, objaviteľa tzv. živočíšneho 
magnetizmu.Prístroj Psion – nielen vzhľadovo, ale i funkčne sa podobá obyčajnému el. diáru.
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Po absolvovaní štúdia sa Hahne-
mann ako lekár usadil v Hettstedte, 
neskôr v Dessau, kde sa oženil s Hen-
riettou Kuchlerovou, dcérou miestne-
ho lekárnika. Pre neúspechy pri výkone 
svojho medicínskeho povolania sa čo-
raz väčšmi odvracal od lekárstva. Zato 
jeho prekladateľská činnosť bola hor-
livá. Pri preklade statí z Materie medici 
od anglického vedca Cullena kritizoval 
Hahnemann Cullenovo chápanie lieči-
vých účinkov chinínovej kôry.

Prostredníctvom vlastných pokusov
natrafil Hahnemann na homeopatiu. 
Od tohto momentu ustavične skúmal, 
aby mohol sformulovať výsledky nové-
ho pravidla liečby. V roku 1796 zverejnil 
slávnu stať Pokus o nový princíp odhaľo-
vania liečivej sily substancií medikamen-
tov a po prvý raz tu spomenul homeo-
patickú zásadu similia similibus curentur 
(podobné sa lieči podobným).

Hneď nato sa vznietila hádka me-
dzi učencami školskej medicíny, ktorí 
tento liečebný postup rozhodne od-
mietali. Napriek silnému odporu však 
Hahnemann získal habilitáciu na uni-
verzite v Lipsku, kde od leta 1811 vyu-
čoval predmet homeopatia. Popritom 
vykonával i praktické liečenie, pri kto-
rom sa mu podľa výpovedí jeho prívr-
žencov podarili neobyčajné vyliečenia. 
V spise Organon liečenia, ktorý vyšiel 
v roku l810, opisuje pôvod a spôsob 
účinku svojho princípu liečenia. Táto 
práca sa dodnes považuje za základné 
dielo homeopatie.

V Lipsku sa Hahnemann dostal i do 
sporu s lekárnikmi, a to z dôvodu samo-
statného vydávania homeopatických 
liekov svojim pacientom. Dostal zákaz, 
aby svoje lieky vyrábal sám. Následne 
odišiel do Kothenu, kde svoje liečiteľ-
stvo mohol slobodne vykonávať pod 
ochranou vojvodu. Tu strávil pokojný 
úsek života, vďaka čomu došlo k rozvo-
ju homeopatie. Na jej ďalšie šírenie mali 
veľký význam i články v Ríšskom vestní-
ku, ktorého redaktorom bol Rat Becker, 
taktiež člen slobodomurárskej lóže.

Napriek vysokému veku Hahne-
mann dolaďoval svoje liečiteľské ume-
nie. Na úroveň nemerateľnosti rozšíril 
aj druhý základný princíp – princíp po-
tenciovania alebo dynamizovania liečiv. 
Onoho času radil nebrať lieky, ale „si 
k nim iba privoňať“. Ešte ako 80-ročný, 
už vdovec, sa druhýkrát oženil s mladou 
35-ročnou francúzskou maliarkou Mela-

nie d´Hervilly a odsťahoval sa do Paríža. 
Tu si spoločne otvorili homeopatickú 
ambulanciu. Zomrel 2. júla 1843.

Organon liečebného umenia

V roku 1810 vydal Hahnemann v Lipsku 
Organon racionálnej liečby, jeho ďalšie 
vydania vyšli pod názvom Organon lie-
čebného umenia. V tomto diele položil 
metodické a filozofické základy homeo-
patickej liečby. V predslove k 6. vydaniu 
kritizuje alopatickú medicínu tých čias 
a uvádza nové liečiteľské umenie – ho-
meopatiu, ktorú sám objavil. Definuje 
ju ako liečebný postup úplne odlišný 
od alopatie. Tvrdí, že choroby sú spôso-
bené iba narušením duchovnej sily oži-
vujúcej ľudské telo. Použitím správneho 
homeopatického lieku dôjde k duchov-
nej – dynamickej zmene a preladeniu 
stavu pacienta. Tieto lieky v malých 
dávkach aj sám podáva chorému. Sta-
rú školu, čiže klasickú medicínu, nazý-
va opakom homeopatie, ako je noc o-
pakom dňa.

Hahnemann kritizuje klasickú alo-
patickú medicínu, ktorá sa snaží hľadať 
príčinu choroby a túto príčinu sa usilu-
je odstrániť. On však tvrdí, že väčšina 
chorôb je duchovného pôvodu, a pre-
to sa ich príčina nedá spoznať ľudskými 
zmyslami. Dokonca pozorovania ana-
tómov, patologických anatómov, fyzio-
lógov považuje iba za výplod fantázie. 
Opakovane tvrdí, že príčiny chorôb nie 
sú hmotnej povahy. Neverí v materiál-
ny prenos nákazy, napríklad do rany, na 
kožu. Za nesprávne považuje materiál-
ne názory na vznik a podstatu ochore-
ní. Verí, že choroby ľudského organizmu 
sa vyvolávajú a udržujú iba duchovnou 
dynamickou silou.

Hahnemann sa pritom odvoláva na
múdreho a dobrotivého Stvoriteľa, kto-
rý mu dal objaviť liečiteľské umenie –
homeopatiu. Môže sa tak javiť ako ve-
riaci kresťan. Aké teologické pramene 
však za tým stoja?

Ak by Hahnemann vyznával kresťan-
ský život, potom by sme mohli hľadať 
zdôvodnenie jeho duchovných teórií 
v Božom slove, vo Svätom písme. Opak 
je však pravda. Hahnemann odmieta 
základy evanjelia, vrátane osoby Ježiša 
Krista. V liste svojmu žiakovi Stapfovi 
(Brief an Stapf, Kothen 1830) píše: „Ako 
dôležité znamenie našej doby vnímam 
skutočnosť, že teraz môžeme čítať Kon-

fucia. Čoskoro ho objímem v kráľovstve 
šťastných duší, dobrodinca ľudstva, 
ktorý nás vedie tou správnou cestou 
k múdrosti a k bohu, už šesť a pol sto-
ročia pred týmto Blúznivcom“. „Blúzni-
vec“ Ježiš z Nazareta, ktorý nevedie
Hahnemanna po priamej ceste k múd-
rosti, ale s mýtnikmi a hriešnikmi chce 
vybojovať ťažkú cestu k Božiemu krá-
ľovstvu na zemi, ktorý sa z kríža priho-
vára k lotrovi, tento muž bolesti je pre 
Hahnemanna neprístojný (!).

Svojím spôsobom tragická je i ne-
odškriepiteľná skutočnosť, že Hahne-
mann vybudoval svoje poznanie z po-
znatkov vtedy veľmi rozšíreného prírod-
ného náboženstva. Od svojho mladého 
veku až do svojej smrti bol verným prí-
vržencom spomenutého deizmu. Jeho 
obšírne písomníctvo (spisy, rukopis) a
tiež jeho včasné členstvo v slobodomu-
rárskej lóži prezrádzajú jeho opravdivé 
duševné postoje.

Aký je pohľad na Organon v súčas-
nosti? I dnes sa homeopatia realizuje na 
základe rovnakých princípov ako v čase 
Hahnemanna. Reprezentanti tejto me-
tódy jeho stanoviská stále považujú za 
platné. No takmer všetci jej zástancovia 
sa vyhýbajú metafyzickým slovíčkam 
pána Hahnemanna. Zabúdajú pritom, 
že bez duchovných predstáv jej zakla-
dateľa je fungovanie homeopatie ne-
pochopiteľné. Aby výklady zodpovedali 
vedeckému mysleniu 21. storočia, pô-
vodné duchovne založené vysvetlenia 
zatajujú a nahrádzajú novými „vedecký-
mi“ termínmi. Doteraz, takmer o dvesto 
rokov neskôr, nebol na základe výsled-
kov výskumu podaný žiaden prírodo-
vedecký dôkaz, ktorý by vysvetľoval zá-
kladné princípy homeopatie.

Klinické štúdie a registrácia 
homeopatík

V žiadnej z kvalitne vypracovaných kli-
nických štúdií sa účinnosť homeopa-
tík nepodarilo vierohodne preukázať. 
V prestížnom lekárskom časopise Lan-
cet vol. 344 z roku 1994 homeopat Rei-
ly uvádza štúdiu o účinnosti homeopa-
tík pri terapii alergickej astmy. V závere 
uvádza, že homeopatikum je účinnejšie 
než placebo. Avšak hneď nasledujúce 
číslo tohto periodika (vol. 345 z r. 1995)
prináša článok, v ktorom sa uvádza, že 
štúdia obsahuje závažné chyby, ktoré 
mohli úplne skresliť jej výsledky.

homeopatia
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V British Medical Journal vol. 324  
vyšla v roku 2002 dvojito slepá rando-
mizovaná kontrolovaná klinická štúdia 
Lewitha a spol.: Používanie ultramole-
kulárnej potenciácie alergénov na liečbu 
astmatikov alergických na domáci prach. 
Na štúdii sa zúčastnilo 242 astmatikov 
s pozitívnym testom na domáci prach. 
Vo výsledkoch ale neboli zistené žiad-
ne rozdiely medzi skupinou užívajúcou 
placebo a homeopatiká.

V British Journal Clinical Pharmacolo-
gy bola v roku 2003 publikovaná práca 
Briena, Lewitha a Bryanta s názvom: Ul-
tramolekulárna homeopatia nemá žiad-
ne porovnateľné klinické efekty. Je to 
dvojito slepá randomizovaná štúdia 
kontrolovaná placebom s Beladonnou 
30C. Cieľom štúdie bolo zistiť, či ultra-
molekulové zriedenie Beladonny 30C 
sa líši od účinkov placeba. Výsledky 
však nepotvrdili žiadne signifikantné 
rozdiely medzi dvoma skúmanými sku-
pinami. Počas štúdie bolo zaznamena-
ných 37 nežiaducich účinkov, z toho 
dva boli závažné – silné bolesti brucha, 
ktoré môžu byť spojené s užívaním ho-
meopatika Beladonna.

Chcela by som upozorniť, že uvede-
né štúdie vychádzajú v zahraničných 
časopisoch, ktoré sú v bežnej praxi le-
károm ťažko prístupné. V slovenských 
odborných lekárskych časopisoch som 
nenašla žiadnu klinickú štúdiu.

V Lüllmannovej Farmakológii a to-
xikológii (Grada 2002) čítame: „Skupina 
expertov Európskej komisie roku 1996 
rozhodla, že homeopatické lieky musia 
podliehať rovnakým skúšobným pod-
mienkam ako liečivá vedeckej medicí-
ny a svoju účinnosť i bezpečnosť musia 
preukázať pri rovnakých podmienkach 
(kontrolované klinické štúdie). Podľa 
súčasných postojov našich úradných 
miest však môžu ‚úspechy‘ okrajových 
metód, ku ktorým patrí i homeopatia, 
posudzovať iba pracovníci, ktorí prísluš-
nú metódu vykonávajú. To je ale proti-
argument, ktorý odporuje každej kritic-
kej vedeckej metóde.“

Takto homeopatiká, vydávajúce sa 
za liečivo, v skutočnosti postrádajú je-
ho základný atribút – a to preukázanú 
účinnosť. V krajinách EÚ sa homeopa-
tiká taktiež registrujú bez tejto účin-
nosti. Naopak v krajinách, kde by pri 
registračnej procedúre museli svoju 
účinnosť preukázať (napr. v Nórsku), 
nie je registrovaný jediný homeopatic-

ký prípravok. V SR prešli v rokoch 1991 
až 1993 homeopatické lieky registráciou 
v Skúšobnom ústave kontroly liečiv a sú 
bežne dostupné v lekárňach. Ich účin-
nosť však posudzoval homeopat.

Stanoviská odborných 
lekárskych spoločností

Stály výbor lekárov európskeho spolo-
čenstva združujúci lekárske organizácie 
krajín EÚ zaraďuje homeopatiu medzi 
metódy, ktorých princípy nie sú vedec-
ky doložené. Predstavitelia európskych 
farmakologických spoločností roku 1992
v Belgirate k nej prijali negatívne sta-
novisko. Na základe rozboru homeopa-
tických princípov a klinických štúdií ju 
mnohé odborné lekárske spoločnosti 
v rozvinutých krajinách sveta odmietajú 
ako iracionálnu a nevedeckú metódu.
Z podobných dôvodov ho  meopatov a
ich spoločnosti vo svete neprijímajú do 
renomovaných lekárskych spoločnos-
tí. Slovenská homeopatická spoločnosť 
nepatrí medzi odborné lekárske spoloč-
nosti. Homeopatia sa na Slovensku mô-
že vykonávať iba ako liečiteľstvo.

Záver

Na školeniach z homeopatie nikto odo 
mňa diplom z medicíny nepýtal. Ho-
meopatia nie je medicínsky odbor, a
preto sa na lekárskych fórach o nej ani 
verejne nediskutuje. Táto liečba nie je 
liečbou lege artis (podľa lekárskeho ve-
deckého odporúčania). Ak by ju lekár
zanedbal a naordinoval by homeopatic-
kú liečbu, môže byť za to stíhaný. Slo-
venská homeopatická spoločnosť síce 
oficiálne prijíma do svojich radov leká-
rov a farmaceutov, ale len preto, lebo 
dúfa, že sa etabluje do lekárskych spo-
ločností. Avšak zatiaľ sa tam pre svoju 
nevedeckú metódu nedostala.

Mojím príspevkom som chcela pou-
kázať na duchovnú – okultnú podstatu 
homeopatie. Mnohí lekári o tom vôbec 
nevedia. Na školeniach prednášatelia
používajú početné pseudovedecké for-
mulácie: vitálna energia, informácia a
pod. Lekár, ktorý hlbšie prenikne do 
homeopatie, začne robiť EAV metódu, 
čínsku medicínu atď., sa môže dostať 
do osídel okultizmu. Pomaly sa u neho 
zmení myslenie, z ktorého sa však ne-
dá tak ľahko vymaniť.       

Foto: archív
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Bezpečnostní experti EÚ navrhujú 
monitorovanie radikálnych mešít
TALIANSKO (AP) – Bezpečnostní pred-
stavitelia z najväčších európskych kra-
jín schválili 5. mája plán získať profil
mešít na kontinente a identifikovať 
tak radikálnych islamských klerikov 
zvyšujúcich hrozbu domáceho tero-
rizmu. Projekt, ktorý by sa mal ukon-
čiť do jesene, sa zameria na úlohy 
imámov, ich tréning a schopnosť 
hovoriť miestnym jazykom, ako i na 
zdroje ich financovania. Informoval o 
ňom európsky komisár pre spravod-
livosť a vnútorné záležitosti Franco 
Frattini. Taliansky minister vnútra Gu-
liano Amato povedal, že Európa má 
bohaté skúsenosti so zneužívaním
mešít, ktoré namiesto toho, aby boli 
bohoslužobnými miestami, používa-
jú sa na iné ciele. Podľa neho sa táto 
situácia týka všetkých našich štátov a
zahŕňa možnosť útokov a vytvorenia 
sietí využívajúcich jednu krajinu na 
prípravu útoku v inej krajine.

Útoky v Madride a Londýne i ďal-
šie zmarené teroristické akcie zvýšili
v Európe záujem rebelantských mo-
slimov o správy od extrémistických 
klerikov. Britská polícia oznámila, že
samovražední atentátnici z júla 2005 
počúvali kázne Abú Hamza al-Masri-
ho, radikálneho duchovného, ktorý
bol minulý rok odsúdený na trest od-
ňatia slobody vo výške siedmich ro-
kov za podnecovanie nasledovníkov, 
aby zabíjali  nemoslimov. Británia  ne-
dávno nariadila tiež deportáciu Abu
Quatada (duchovný narodený v Jor-
dánsku), ktorého obžalovali z napo-
jenia na teroristov. Bol hrozbou pre 
národnú bezpečnosť.

Adel Smith, známy taliansky mo-
slimský aktivista, povedal, že meši-
ty v Taliansku sa už roky monitorujú 
a nazval európsky plán náboženskou 
diskrimináciou. Frattini zdôraznil po-
trebu prehĺbenia dialógu s islamský-
mi komunitami, lebo len tak sa dá vy-
hnúť nedorozumeniam, ktoré môžu 
podnecovať nenávisť a násilie. (ml)
http://sgate.com, 12. 5. 2007 (krátené)
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Gnosticizmus 
Vstupovanie pohanov do cirkvi 

v ranokresťanskom období 
bolo neraz príchodom ľudí vní-
majúcich pravdu ako mozaiku 
mnohých a rovnocenných právd. 
Pre nich sa už pred objavením
kresťanstva spájali všetky plány 
bytia do uzavretej, celostnej,
organickej jednoty. V tomto kotle 
názorov, povier a myšlienok malo 
všetko rovnakú pravdivú hodnotu. 
Prísne kritériá na rozlíšenie
pravdy a bludu buď vôbec ne-
existovali, alebo sa jednoducho 
stratili. A unavené, rozčarované 
myslenie helenistického sveta 
na tejto pôde prichádzalo cel-
kom prirodzene k synkretizmu.

Za krikľavými disharmóniami nezmie-
riteľných filozofických a náboženských 
náuk sa helenistické myslenie snažilo
zlúčiť ich mnohotvárnosť do akejsi e-
zoterickej jednoty. Tu nadobúda svoje 
práva alegorická metóda výkladu vyslo-
vujúca originálny, syntetický „symbo-
lizmus“ helenistického svetového mys-
lenia. Nebolo tu miesto pre asketické 
opovrhovanie historickou telesnosťou, 
naopak, príznačné pre helenistické se-
bavedomie je chápanie božskej všade-
prítomnosti. Celý konkrétny empirický 
svet je osvecovaný vzťahom k Prapríči-
ne, ktorá ho prelieva a vydáva zo seba 
mimo svojej vôle – emanuje, ako sa vy-
jadroval neoplatonik Plotín, z prebytku.

Gnostici, ktorí prišli do styku s kres-
ťanstvom, iba nedávno neznámym du-
chovným a myšlienkovým hnutím, ním 
boli priťahovaní ako čímsi tajomným 
a novým. Vďaka vlastnému presvedče-
niu, že ako pohanstvo, tak i kresťanstvo 
je možné vysvetľovať cestou alegórií, 
pokúšali sa kresťanskú cestu spásy pre-
vrátiť na filozofickú metódu.

Aj preto populárny ruský filozof 
z konca 19. storočia, Vladimír Sergeje-
vič Solovjev, vo svojej stati o gnosticiz-
me napísanej pre Encyklopedický slov-
ník Brockhausa a Efrona charakterizuje 
gnosticizmus ako „súhrn religiózno-filo-
zofických (teozofických) systémov, ktoré 
sa objavili v priebehu prvých troch sto-
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ročí našej éry a v ktorých sú základné 
fakty a kresťanské učenie, odtrhnuté od 
ich historického základu, prepracované 
v pohanskom zmysle (ako východnej, 
tak i helénskej) múdrosti. Od príbuz-
ných javov religiózno-filozofického syn-
kretizmu, ako je neoplatonizmus či her-
metizmus, sa gnosticizmus diferencuje 
uznaním kresťanských faktov, avšak od-
lišujúcich sa od pravého kresťanstva ich 
pohanským ponímaním a spracovaním, 
a tiež negatívnym vzťahom k historic-
kým koreňom kresťanstva v židovskom 
náboženstve. V tomto ohľade je gnos-
ticizmus vo zvlášť výraznom protiklade 
k sektám židovstvujúcim v kresťanstve, 
no taktiež ku kabale, ktorá predstavuje 
pohanské spracovanie špecificky heb-
rejských religióznych faktov“.

Inými slovami, vznik a učenie gnosti-
cizmu charakterizuje neobyčajne zložitá 
historicko-mytologická mozaika. Vieme, 
že svoje miesto si v ňom našli staré mý-
ty, religiózne učenia, kulty a predstavy 
pohanov, prekrútené chápanie a inter-
pretácia Biblie i rozmanité filozofické 
smery. Počiatky gnózy nesporne siahajú 
až do dôb historicky predchádzajúcich 
apoštolskú blahozvesť. Preto toto zďa-
leka nie homogénne hnutie nepredsta-
vuje iba kresťanskú herézu, ale ucelené, 
komplikované učenie vtedajšieho sve-
ta s množstvom odlišných, ba až proti-
chodných náuk. Hoci sa formovalo i na 
filozofickej pôde, v podstate bolo reli-
gióznym javom. Vyjadrovalo najskry-
tejšiu túžbu celého pohanského sveta 
posledných storočí pred Kristom, ako aj 
celých dejín vôbec, a to zbaviť človeka 
pozemských bied, utrpení a smrteľnos-
ti, jednoducho spasiť ho.

Napriek tomu, že gnosticizmus his-
toricky ani duchovne vonkoncom nebol 
záležitosťou kresťanstva, jeho rozkvet 
pripadol na koniec prvého a celé druhé 
storočie kresťanskej éry. Avšak hoci je-
ho posledné zreteľné stopy miznú až 
v 6. storočí, v určitom zmysle je prítom-
ný dodnes. Svetoznámy religionista Mir-
cea Eliade dokonca hovoril o 20. storočí 
ako o storočí gnosticizmu.

Pokiaľ ide o staroveký gnosticizmus, 
ten sa podľa slov V. V. Bolotova zrodil 
„za jedinečných historických podmie-
nok. V epoche neobyčajného rozlože-
nia religiózno-filozofického myslenia 
(…) sa rozvinul do udivujúco rozmani-
tých systémov, ktoré predstavujú najču-
desnejšie spojenia fragmentov gréckej 

filozofie a mytologických i religióznych 
vier východných a egyptských. Toto bo-
hatstvo systémov, rôznorodé v ich kon-
štrukcii, rozhodne nepodlieha pravej fi-
lozofickej analýze“.

V minulom storočí význam gnózy 
neobyčajne vzrástol. „Zistilo sa,“ hovo-
rí Petr Pokorný, riaditeľ Centra biblic-
kých štúdií Českej akadémie vied, „že so 
správami o tomto hnutí sa stretávame 
od Ríma cez Horný Egypt až po Čínu, 
pričom väčšiu dôležitosť mu dodával 
fakt, že v rámci rímskej kultúry a do is-
tej miery aj stredovekej kresťanskej civi-
lizácie predstavuje postoje a myšlienky 
v mnohom blízke veľkým východným 
náboženstvám, predovšetkým budhiz-
mu, čiastočne tiež hinduizmu. Gnóza 
v našom prostredí zastupovala niekto-
ré ich duchovné záujmy, napríklad úsi-
lie o splynutie s božstvom definované 
predovšetkým ako negácia hodnôt, na 
ktoré sa človek upína, snahu po uml-
čaní zmyslov, po mystickom poznaní 
a tendenciu vystúpenia z času. Vo väč-
šine prípadov tu nejde o historické de-
dičstvo, ktoré by gnóza z východných 
náboženstiev priamo alebo sprostred-
kovane prebrala, ale o isté obdoby 
niektorých východných myšlienkových 
štruktúr a postojov.“

S nekresťanským Orientom a pred-
kresťanským svetom, prirodzene okrem 
Starého zákona, gnosticizmus ešte spá-
jal aj typický dualizmus. Tento termín 
pochádzajúci z 18. storočia vyjadruje 
fakt, že gnostici rozlišovali dva princípy 
vládnuce vo vesmíre, svete, v živote bož-
stva i človeka. Napríklad na ľudské telo 
pozerali ako na zlý princíp, alebo aspoň 
ako na výtvor božstva zla – Uzurpátora, 
ktoré sa stalo väzením pre nesmrteľnú 
a božskú dušu. Z toho potom vyplýva-
lo, že na rozdiel od ortodoxného kres-
ťanstva sa gnostici usilovali iba o spásu 
ľudskej duše, pritom nie každej, pretože 
ľudia boli rozdeľovaní do troch skupín: 
na pneumatikov, psychikov a najnižších 
– na ľudí vyložene telesných. Táto spá-
sa duše sa dá dosiahnuť ukázaním onej 
svätej cesty, púte a odhalením všetkých 
jej tajomstiev.

Avšak cesta pre vystupovanie duše 
človeka do kráľovstva svetla je mimo-
riadne ťažká, pretože moc nad týmto 
svetom patrí archontom. Tí sú u ofiánov 
– ako uvádza Origenes – zobrazení, ako 
sedia pri bránach a prehradzujú cestu 
duši; preto je pred nimi nevyhnutné 

odriekavať osobitné modlitby, pokiaľ 
chce duša prejsť. Vo výťahoch z gnos-
tického spisu známeho pod názvom 
Filipovo evanjelium, ktorých autorom je 
sv. Epifán Cyperský, apoštol Filip žiada 
Hospodina, aby mu odhalil, čo musí du-
ša odpovedať, keď vychádza cez ríšu ar-
chontov na nebo. Sv. Epifán dosvedčuje, 
že u gnostikov – barbeliotov existovalo 
učenie, podľa ktorého duša získa spásu 
prechádzajúc skrze oblasť archontov a
povznášajúc sa „do vyššej oblasti, kde 
je matka žijúcich Barbilo (resp. Barbiro). 
A iba takýmto spôsobom bude duša 
spasená“.

Okrem doktrinálnej časti bol súčas-
ťou gnosticizmu tiež veľmi zložitý kult 
spojený so spievaním rôznych hymnov 
a žalmov. Takisto k nemu patrili rozlič-
né symbolické úkony a zvláštne mys-
tériá. Autentické gnostické spisy, ako 
Pistis Sofia a dve knihy Jeu, sú zaujaté 
religióznymi otázkami zaoberajúcimi 
sa spásou duše a podmienkami tejto 
spásy, mystériami, modlitbami, tajom-
nými a zvlášť významnými aktmi a pod. 
Do obdobia objavov gnostických tex-
tov v Nag Hammádí v roku 1945 šlo 
o najvýznamnejšie, pomerne dobre za-
chované dovtedy známe knihy z gnos-
tického prostredia. Mimochodom, ich 
objavenie je pre modernú vedu rovna-
ko záhadné, ako ich vznik. Traktát Pistis 
Sofia, prvý autentický gnostický text, 
s ktorým sa mohol novovek zoznámiť, 
pochádza zo súkromných zbierok A. As-
kewa, lekára, ktorý žil v 18. storočí. Prá-
ve podľa neho bol kódex pomenovaný 
– Codex Askewianus.

Druhým najvýznamnejším kódexom 
pre poznanie starovekej gnózy bol Co-
dex Brucianus. Taktiež pochádzal zo súk-
romnej zbierky, a to škótskeho cesto-
vateľa a pútnika z 18. storočia Jamesa 
Brucea. Ten skúmajúc v roku 1769 níl-
ske pramene, skôr náhodou než ciele-
ne našiel u miestnych obyvateľov (asi 
v Tébach) niekoľko arabských a etióp-
skych manuskriptov. Jedným z nich bol 
aj istý gnostický pamätník, známy od-
vtedy ako Bruceov kódex. Bruceovi sa ho 
podarilo získať a po návrate do Británie 
ho poslal – podobne ako aj ďalšie ma-
nuskripty – do Londýna. Woide, ktorý 
informoval o Askewovom kódexe, obo-
známil učený svet i o gnostických spi-
soch Bruceovho kódexu. Dokonca z ne-
ho urobil kópiu, ktorá sa po jeho smrti 
stala majetkom Oxfordskej univerzity.
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Klasifikácia gnostických učení

Gnosticizmus bol natoľko rôznorodým 
javom, že súčasní bádatelia si z času 
na čas kladú otázku, čo zjednocuje ta-
ké rozmanité formy predstáv o svete 
a človeku? Popri vyššie spomínaných 
kódexoch ohromnú úlohu pri štúdiu 
gnosticizmu zohral objav autentických 
gnostických textov (okolo tisíc strán pí-
saných na papyruse) v Nag Hammádí 
– starovekého Chenoboskionu – v de-
cembri roku 1945. Napriek tomu ne-
úplnosť prameňov a chronologických 
údajov z jednej strany, a značná dávka 
osobnej fantázie v apriórnej špekulácii 
gnostikov zo strany druhej pripúšťajú 
len veľké a približné delenie gnosticiz-
mu. V jednom z jeho členení sa logický 
základ zhoduje so základom etnologic-
kým. Takto môžeme rozlíšiť tri hlavné 
prúdy, resp. skupiny:

1. Skupina gnostikov, pre ktorých 
podstatná nezmieriteľnosť medzi ab-
solútnom a nekonečnom, medzi bož-
stvom a svetom je v pomerne skrytej 
a rafinovanej podobe. Pôvod sveta sa 
vysvetľuje nepoznaním alebo neúmy-
selným odpadnutím či oddelením od 
božskej plnosti, no pretože výsledky 
tohto odpadnutia sa nakoniec zväčšujú 
a svet sa s Bohom nanovo nezjednocu-
je, tak základný charakter gnosticizmu 
zostáva nezmenený. Stvoriteľ neba a ze-
me – Demiurg či Archoit, je aj v tomto 
prípade úplne izolovaný od Najvyššie-
ho božstva, no nie zlou, ale len obme-
dzenou bytosťou.

Táto prvá skupina sa v 19. storočí 
nazývala egyptský gnosticizmus. Patrí 
sem tak sama počiatočná forma gnos-
ticizmu, reprezentovaná učením Ke-
rintha (súčasníka sv. Jána Teológa), ako 
aj obsahom najbohatšie, najprepraco-
vanejšie a najtrvanlivejšie náuky s ich 
mnohými a rozmanito rozvetvenými 
školami. Je však potrebné prirátať k nim 
aj egyptských ofitov – uctievačov hada 
pokušiteľa, ktorého velebili ako Veľký 
Um a považovali za syna boha Jalda-
baofa. Práve z ich prostredia pochádza 
spomenutý traktát Pistis Sofia.

2. Gnostické rozdvojenie s plnou 
prenikavosťou vystupuje hlavne v koz-
mogónii: svet sa tu priamo považuje za 
zlomyseľný výtvor protibožských síl. Ta-
kou je gnóza sýrsko-chaldejská, kde pat-
ria aziatski ofiti či naaseni, perati, sefiu-

ani, kainiti, elkasaiti, prívrženci Justína 
(nezamieňať so sv. Justínom Filozofom 
a Martýrom), potom Saturnil a Barde-
san. Za spájajúci článok medzi egypt-
skou a sýrsko-chaldejskou gnózou mô-
žu poslúžiť prívrženci Šimona Mága a
Menandra.

3. Nakoniec je to gnóza maloázijská, 
reprezentovaná predovšetkým Kerdo-
nom a Markiónom. V nej gnostické an-
titézy nevystupujú natoľko v kozmo-
gónii, ako skôr v religióznej histórii; 
kontradiktívnosť nie je medzi dobrým 
a zlým stvorením, ale medzi dobrým 
a zlým zákonom (antinomizmus), me-
dzi starozákonným princípom formál-
nej pravdy a evanjeliovým prikázaním 
lásky.

Základné rysy gnosticizmu

Základom tohto hnutia je zdanlivé 
zmierenie a znovuzjednotenie božstva 
a sveta, absolútneho a relatívneho by-
tia, nekonečného a dočasného. Gnos-
ticizmus je iluzórnym spasením. Jeho 
svetový názor sa zdarilo odlišuje od 
všetkých predkresťanských múdrostí
v ňom prítomnými ideami presného a
jediného účelného svetového procesu,
avšak výsledok tohto procesu je vo 
všetkých gnostických systémoch zba-
vený pozitívneho obsahu: v podstate 
vedie k tomu, že všetko zostáva na svo-
jom mieste, nikto nič nezískava.

Život sveta je založený len na chao-
tickom zmiešaní rôznorodých elemen-
tov, pričom zmysel svetového procesu 
spočíva výlučne v roztriedení týchto 
elementov, v návrate každého do svo-
jej sféry. Svet nie je zachraňovaný, teda 
neprebieha v ňom spása. Tá sa tu vní-
ma ako návrat jediného duchovného 
elementu, vlastného niektorým ľuďom 
(tzv. pneumatikom), ktorí od počiatku 
a svojou prirodzenosťou patria k naj-
vyššej sfére, do oblasti božského, abso-
lútneho bytia. Tento duchovný element 
sa tam navracia z chaosu panujúceho 
vo svete, celý a nepoškvrnený, avšak 
bez akejkoľvek koristi. Nič z toho, čo 
patrí k nižšej sfére (teda, čo je menej-
cenné), sa vo svete nerozvíja, nič temné 
(tmavé) nie je osvecované, nič telesné 
a duševné nie je zduchovňované.

U Valentína nachá dzame zárodky 
lepšieho nazerania na svet, avšak tieto 
neboli ďalej rozvinuté a nemali vážnejší 
vplyv na všeobecný charakter systému. 

Najrozvážnejší filozofický rozum medzi 
gnostikmi – Basilidos – presne vyjad-
ruje a zdôrazňuje myšlienku, že túžba 
po povznesení a rozšírení svojho bytia 
je jedinou príčinou zla a neporiadku, 
zatiaľ čo cieľ svetového procesu a sku-
točné blaho všetkých bytostí spočíva 
v tom, aby každé poznalo výlučne len 
seba a svoju sféru, bez akéhokoľvek zá-
meru a predstavy o čomkoľvek vyššom.

S touto základnou ohraničenosťou 
gnosticizmu sú logicky spojené i všetky 
ďalšie hlavné osobitosti tohto učenia. 
Všeobecné gnostické idey, nehľadiac na
ich faktický a mytologický obal, sú svo-
jím obsahom skôr plodom analytickej, 
než syntetickej práce rozumu. Gnosti-
ci rozčleňujú alebo ponechávajú roz-
členené všetko to, čo je v kresťanstve 
(a čiastočne tiež v neoplatonizme) je-
diné či spojené. Napríklad idea jedno-
bytnej Trojice sa u gnostikov rozpadáva 
na množstvo hypostázovaných abstrak-
cií, ktorým sa pripisuje nerovnomerný 
vzťah k absolútnej prapríčine.

Ďalej všetky gnostické systémy zavr-
hujú samotný koreň styku medzi abso-
lútnym a relatívnym bytím, oddeľujúc 
neprekonateľnou prekážkou Najvyššie 
božstvo od Stvoriteľa neba a zeme. To-
muto rozčleneniu prapočiatku sveta 
zodpovedá aj rozdelenie Spasiteľa. Je-
diného pravého Bohočloveka, zjedno-
tiaceho v sebe všetku plnosť absolút-
neho a relatívneho bytia, gnosticizmus 
jednoducho neuznáva: pripúšťa jedi-
ne Boha, ktorý by mal byť zdanlivým 
človekom, a človeka, ktorý by sa zdal 
Bohom.

Toto učenie o iluzórnom Bohočlove-
ku, inými slovami doketizmus, je takisto
charakteristické pre gnostickú kristoló-
giu. Iluzórnemu Spasiteľovi zodpovedá
iluzórne vykúpenie. Svet Kristovým prí-
chodom nielenže nič nezískava, ale prá-
ve naopak, stráca, zbavuje sa toho pne-
umatického semena, ktoré náhodou do
seba vstrebal, no po Kristovom objave-
ní sa je z neho vybrané. Gnosticizmus 
nepozná „nové nebo a novú zem“; 
s oddelením sa najvyššieho duchovné-
ho elementu sa svet naveky upevňuje 
vo svojej konečnosti a izolovanosti od 
božstva.

S negovaním jednoty Boha a Krista 
sa v gnosticizme popiera aj jednota ľud-
stva. Ľudský rod sa skladá z troch, pod-
ľa prirodzenosti rozdelených tried: ľudí 
materiálnych, ktorí hynú spolu so sa-

gnosticizmus



2/2007

28

tanom; duševných svätcov, večne žijú-
cich v pozemskej spokojnosti so sebou 
samými pod vládou slepého a ohra-
ničeného Demiurga; a duchovných či 
gnostikov, ktorí vystupujú do sféry ab-
solútneho bytia. Avšak ani títo od naro-
denia privilegovaní jednotlivci nič skr-
ze dielo spásy nezískavajú, pretože do 
božskej pleromy (plnosti) vstupujú nie 
v celosti svojej ľudskej podstaty, s dušou 
a telom, ale len vo svojom pneumatic-
kom elemente, ktorý aj bez toho patril 
k najvyššej sfére. Gnostické texty totiž 
na jednej strane zdôrazňujú pád duše 
do hmotného sveta (života) a nasledu-
júci smrteľný „spánok“, na strane druhej 
mimozemský pôvod duše. Mandejská 
Ginza pravá zjavuje: „Ty nie si odtiaľ, tvo-
je korene nie sú z tohto sveta.“ Mimo-
chodom tento názor rozvinutý do de-
tailnejšej podoby zastáva tiež indické 
filozofické myslenie, predovšetkým sán-
khja-jóga.

Nakoniec v praktickej oblasti sú
nevyhnutným dôsledkom absolútneho 
rozdelenia medzi božským a svetským 
(sakrálnym a profánnym), duchovným 
a telesným, dva protikladné smery, rov-
nako ospravedlňované gnosticizmom: 
pokiaľ je telo duchu úplne cudzie, po-
tom je potrebné buď sa ho celkom zba-
viť, alebo mu ponechať plnú slobodnú 
vôľu, lebo táto v žiadnom prípade ne-
môže poškodiť nedostupný mu pneu-
matologický element.

Prvý z týchto smerov – asketizmus 
– sa viac hodí pre ľudí duševných, zatiaľ 
čo druhý – mravná uvoľnenosť – pat-
rí väčšmi dokonalým gnostikom či du-
chovným ľuďom. Samozrejme, že tento 
princíp nie všetky sekty realizovali s pl-
nou dôslednosťou. A tak je gnosticiz-
mus charakterizovaný nezmieriteľným 
rozdelením medzi božstvom a svetom, 
medzi stvorenými princípmi samotné-
ho sveta, medzi poskladanými časťami 
v človeku a ľudstve. Všetky ideové a his-
torické elementy, ktoré sa včleňujú do 
kresťanstva, hovorí Solovjev, sú obsiah-
nuté aj v gnosticizme, avšak iba v roz-
členenom stave, na úrovni antitéz.

Podľa názoru gnostikov je potreb-
né naučiť sa 2 555 hesiel, podobne ako 
u kabalistov mien Božích a nebeských 
síl. Gnostici sa totiž domnievali, že bož-
stvá sa vzdialili od praobrazu a zmenili 
sa na sily zla; jediným nehybným bo-
hom bol podľa nich Abraxas. U Šimona 
Mága bola za prvú dcéru Boha považo-

vaná Helena Trójska, prekliata nebeský-
mi duchmi a predurčená na ďalšie rein-
karnácie.

Jednu z najrozšírenejších gnostic-
kých doktrín reprezentovala náuka 
Bazilida, ktorá sa objavila v Alexandrii 
približne na prelome 1. a 2. storočia 
kresťanskej éry. V Bazilidovom systéme 
sa nachádzalo 365 nebies a niekoľko 
bohov, pričom Hospodin Svätého pís-
ma bol považovaný iba za nižšie bož-
stvo. Jeho božskosť bola v porovnaní 
s niektorými vyššími bohmi úplne ni-
čotná. To on spolu s anjelmi stvoril vi-
diteľné nebo. Zatiaľ čo Svetlo a Tma 
koexistujú od večnosti, pričom sa na-
vzájom neprelínajú. Keď sa však pred-
sa len stretli, Svetlo sa vzďaľovalo preč, 
pričom zamilovaná Tma sa zmocnila je-
ho spomienok či reflexií. Takto sa obja-
vil človek…

Pokiaľ ide o dejiny, ich poznanie ne-
má pre gnostika žiaden význam. „Pre-
budenie“ človeka, spojené s anamnésis, 
je voči histórii ľahostajné. Dôležitý je 
iba prvotný mýtus. Stačí poznať udalos-
ti, ktoré sa odohrali v bájnych časoch, 
pretože pokiaľ ich človek pozná, uve-
domí si svoju pravú povahu – a prebudí 
sa. Vlastné historické udalosti (Trójska 
vojna, ťaženie Alexandra Veľkého, za-
vraždenie Júliusa Cézara a pod.) nema-
jú žiaden význam, pretože neobsahujú 
nijaké soteriologické posolstvo. Tak je 
to u Bazilida, ako i v gnostickej doktrí-
ne Valentína, ktorého Solovjev považo-
val za jedného z najväčších mysliteľov 
všetkých čias, a v ktorej centrálnu úlo-
hu zohrávala padlá bohyňa Achamot, 
porodiaca z Temnoty dve deti – Stvori-
teľa univerza a diabla.

Jedným z najpoprednejších gnosti-
kov bol Satornin z Antiochie. Z 23. a 24. 
kapitoly prvej knihy Proti herézam od 
sv. Ireneja sa dozvedáme, že bol žiakom 
Menandrovým, a ten zasa žiakom sa-
motného Šimona Mága. Podobne ako 
jeho učiteľ Menandros, začal aj on učiť, 
že jediný, ktorý zostáva pre každého ne-
známym, je Otec, Pater Agnostos, tvoria-
ci anjelov, archanjelov, sily a mocnosti.

Svet a všetko, čo sa v ňom nachádza, 
tvrdí Satornin, je stvorené siedmimi an-
jelmi. Tí vraj poskladali všetko, vrátane 
človeka. Bolotov pripomína, že šlo o se-
dem planétových duchov, ktorí pred 
nami vystupujú ako anjeli – vládcovia 
sveta, teda kozmokrati. Na ich čele sto-
jí židovský Boh. Títo sa rozhodli vytvoriť 

kráľovstvo nezávisle od Pleromy. Hnaní 
onou túžbou zaútočili na svetlu večne
nepriateľskú matériu, v ktorej vládne
satan, pričom sa časti tejto matérie 
zmocnili. Práve z nej potom stvorili svet 
a postupne i človeka.

Kreácia bola možná, lebo na výsos-
tiach sa na chvíľu zjavil svietiaci ob-
raz Najvyššej bytosti. No anjeli neboli 
schopní si ho vo svojej pamäti dokona-
le uchovať. Vtedy sa mocnosti začali po-
vzbudzovať slovami: „Stvoríme človeka 
na obraz a podobu.“ Takto sa stvorenie 
človeka udialo ako dôsledok uzurpácie 
a spojenia dvoch nezlučiteľných ele-
mentov, dvoch kontradiktívnych síl.

Ale keď už bol človek raz stvorený, 
pokračuje sv. Irenej vo výklade Sator-
ninovej náuky, jeho telo kvôli nedoko-
nalej stvoriteľskej sile anjelov nemohlo 
stáť vzpriamene, a on sa ako červíček 
plazil po zemi a liezol. Tento desivý a ne-
šťastný stav vyvolal ľútosť Najvyššej by-
tosti, a pretože človek bol stvorený na 
Jej obraz a podobu, táto poslala iskru, 
spinthír života alebo svetla, ktorá ho ta-
kýmto spôsobom oduševnila pneuma-
tickým životom a zároveň vzpriamila.

Tu sa skončila podivná spolupráca 
Najvyššieho Stvoriteľa s anjelmi. Jedni 
tvrdia, že keď už títo pochopili, že sa 
mocou nevyrovnajú Najvyššiemu, v tej 
chvíli jediné, na čo sa zmohli, bolo ges-
to zúfalej vzbury v nádeji, že sa im po-
darí zhodiť svojho vládcu. Iní zasa, že 
satan, vidiac stvoreného človeka majú-
ceho v sebe božskú iskru svetla, prav-
depodobne v stave žiarlivosti vytvoril 
iný druh ľudí, učinených len z matérie, 
a ich prostredníctvom začal prvých pre-
nasledovať.

Vtedy sa na zemi objavil satan. Zá-
pasil s anjelmi, najmä s jedným z nich, 
ktorého učeník Menandrov stotožnil 
so starozákonným Jahvem. Ten však 
bol príliš slabý na to, aby ich dokázal 
ubrániť. Posielal síce prorokov, no satan 
úspešne staval proti nim vlastných lži-
prorokov. Postupne naučil ľudí chovať 
a potom aj zabíjať zvieratá, prijímať mä-
sitú potravu, vstupovať do manželské-
ho zväzku a plodiť deti. Niektorí ho pri-
rovnávali k Spasiteľovi. Satornin k nim 
však nepatril. Nakoniec Boh kvôli spáse 
pneumatikov posiela v zdanlivom tele 
svojho mesiáša, prvého eóna – núsa, 
ktorý naučil ľudí prostredníctvom gnó-
zy, teda poznania a najprísnejšieho as-
ketizmu dokonale sa oslobodiť z okov 

gnosticizmus
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hmoty, predovšetkým z väzenia tela 
a súčasne s tým oslobodiť sa nielen od 
satana, jej vládcu, ale aj od všetkých an-
jelov – kozmokratov.

O Spasiteľovi Satornin učí, že je ne-
narodený, netelesný, bez podoby, že 
len imaginárne sa zdal byť človekom. 
Jeho zdanlivé telo, akýsi prízrak, Židia 
ukrižovávajú, zatiaľ čo skutočný Kristus 
vystupuje na nebo a zlieva sa s Plero-
mou. Vďaka tomu, že pozná tajné me-
ná Boha, zostáva nedotknutý (podobnú 
metódu nájdeme i v Kabale a egyptskej 
Knihe mŕtvych) a vystúpi na nebo ako 
Spasiteľ. A takisto ako Syn Boží nebol 
nikým spoznaný, tak ani gnostik nebu-
de nikdy odhalený. Tieto tajomstvá sa 
nesmú verejne vyhlasovať, ale musia 
byť chránené prísnym mlčaním. Devíza 
gnostikov, podobne ako oveľa neskôr 
frankmasonov, bola: „Poznaj všetkých, 
ale sám ži nenápadne“.

Satornin prvý tvrdil, že anjelmi sú 
stvorené dva rody ľudí – dobrí a zlí. Pre-
to do základu svojho učenia vložil čo 
najprísnejší asketizmus. Paralelná exis-
tencia dobrých i zlých ľudí, pričom satan 
pomáha len tým druhým, vyžadovala 
tieto predpisy bezvýhradne dodržiavať. 
Vychádzajúc z takejto premisy bola pre
neho myšlienka rovnosti všetkých ľudí 
neprijateľná. Nakoniec pýchu ešte zná-
sobil tým, že ako učeník a nástupca Me-
nandrov nadobudol presvedčenie, že ho
Boh nechá nažive až do dňa posledné-
ho súdu. A pretože podobne ako Faus-
tov Mefisto veril, že všetko, čo vzniklo, 
je odsúdené na zánik, trpezlivo čakal.

Nevieme, či Satornin chcel, aby ho 
podobne ako jeho tajomného učiteľa 
Menandra považovali za Spasiteľa zosla-
ného od vyšších mocností duchovnej
ríše, aby zdieľal s ľuďmi blaženú vedu,
pomocou ktorej by sa mohli vyslobo-
diť z moci nízkych anjelov. Avšak ako 
Menandrov nástupca bol nepochybne 
presvedčený, že kedysi udelený krst Ši-
monovým žiakom ho tak ako iných ne-
ofitov činil nesmrteľným. A to by tiež 
znamenalo, že aj účastníkom nebeskej
ríše. Podľa antignostickej polemiky kres-
ťanov si to mal myslieť napriek ťažobe 
tela, ťažobe, ktorej sa potreboval čím 
skôr – a pritom dovoleným spôsobom 
– zbaviť. Čo sa stalo ďalej, môžeme si 
iba domýšľať…             

(Dokončenie v budúcom čísle)
Foto: archív
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Okrem diabla existuje podľa bogomilov 
i Boží duchovný svet. Duša človeka po-
chádza od Boha, ale sa od neho odlú-
čila, takže upadla do rúk diabla, ktorý 
ju telesne spútal. Aj udržiavanie života, 
napríklad manželstvo, patrí k satanov-
mu dielu. Z odporu voči životu bogo-
milovia hlásali askézu v jedle, nápojoch 
i manželstve. Tak ako Markion, aj oni 
odmietli Starý zákon a z Nového záko-
na ponechali len mravné zásady. Pravý 
Boh sa podľa bogomilov nemôže spo-
jiť s nečistou hmotou, preto odmietali 
Kristovu ľudskú prirodzenosť, ako i jeho 
telesné utrpenie na kríži a vzkriesenie.

Zbytočné boli podľa bogomilov aj 
sviatosti. Kristus podľa nich nespasil svet 
svojou obetou, ale učením. Bogomilo-
via odmietali všetko viditeľné a teles-
né, resp. pokladali to za zbytočné. Tak 
odmietali aj znamenia kríža, obrazy, 
chrámy, bohoslužobné obrady atď. Ich 
hnutie malo laický charakter, pričom bo-
gomilovia uprednostňovali uplatnenie 
jednotlivca. Cirkev považovali za zlú a
skazenú od čias Konštantína Veľkého. 
Len oni sú tí, ktorí sú povolaní očistiť 
Kristovo učenie a vytvoriť pravú cirkev.

Bogomilovia mali jednoduché zhro-
maždenia s modlitbami a výkladmi Pís-
ma. Spoliehali sa na vlastné schopnosti 
kázať. Neskôr namiesto cirkevnej hie-
rarchie vytvorili svoju organizáciu „do-
konalých“, ktorí žili v celibáte, nejedli 
mäso, maslo, syr a vajcia, nepili víno ani 
žiadne opojné nápoje. Radoví veriaci, 
vedení týmito „dokonalými“, však ne-
museli zachovávať prísnu askézu, mohli 
sa ženiť a konať aj vojenskú službu, ho-
ci bogomilstvo bolo zásadne proti ná-
siliu a hlásalo prikázanie lásky.

Bogomilovia pochádzali z nižších,
ba priamo utláčaných sociálnych vrstiev, 
odmietali svetskú vrchnosť, svetské zá-
kony, právo, súdy, prísahu, trest smrti, 
bohatstvo a bezprávie. Chceli dosiah-

nuť rovnosť a bratstvo. Napriek svojmu 
sociálnemu a ľudovému pôvodu však 
nezískali v bulharskom ľude väčšinu a
očakávanú podporu. Naopak, postup-
ne boli stále viac odmietaní, nenávide-
ní a označovaní za bludárov narúšajú-
cich základy spoločenského poriadku. 
Snažili sa rozšíriť i do Byzantskej ríše a
západného Bulharska, v Byzantskej ríši
však boli prenasledovaní, podobne aj
v Bulharsku. Viac sa im darilo v Bosne.

Svetská vrchnosť a oficiálna cirkev 
vystupovali proti bogomilom mocen-
sky, ale i literárnou polemikou, z ktorej 
sa viac dozvedáme o ich živote a uče-
ní. Ich vlastná literárna tvorba však bo-
la zničená. Spoľahlivým prameňom pre
poznanie bogomilstva sú slovanské Be-
sedy presbytera Kozmu (10. stor.), kto-
rý bol ich odporcom. Carihradský pat-
riarcha Theofylaktos napísal na žiadosť
cára Petra výklad ich učenia, aby ho
vyvrátil. Pretože bogomilstvo ďalej pre-
trvalo, pokračovala aj polemika s ním. 
Tú viedol macedónsky biskup Ilarion.

V Srbsku proti bogomilom vystúpil 
Štefan Nemanja, zakladateľ srbského 
štátu. Bogomilstvo sem prenikalo z Bul-
harska a zakorenilo sa medzi ľudom aj
šľachtou. No Nemanja musel najskôr 
potlačiť zvyšky pohanstva a riešiť cir-
kevnú orientáciu krajiny, pričom sám sa 
prikláňal k pravosláviu. Keď sa šľachta 
začala prikláňať k bogomilstvu, pripra-
vená ho brániť aj zbraňou, bol nútený 
bogomilov z krajiny vytlačiť.

Bogomilstvo však úplne nezaniklo.
Útočisko našlo v Bosne a odtiaľ sa šírilo
i do Chorvátska, Uhorska a najmä sever-
ného Talianska a južného Francúzska.
Práve tu pôsobenie bogomilov v 12. sto-
ročí vyvolalo mocné sektárske hnutie, 
ktoré zachvátilo široké ľudové vrstvy. Na
dlhý čas potom zvádzalo boj s rímskou 
cirkvou. Bolo to hnutie katarov.      

PETER GAŽÍK

M Í Ľ N I K Y  DV O C H  T I S Í C R O Č Í

Stredoveké herézy
vo východnej cirkvI (2)
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Novopohanstvo 
živenie mŕtvej tradície (5)V sérii článkov o novopohan-

ských tradíciách na území 
Českej republiky a Slovenska 
sme dospeli na koniec tohto se-
riálu. Po článkoch o keltskom, 
germánskom, wiccanskom a ša-
manskom novopohanstve nás 
čaká slovanské novopohanstvo 
a niekoľko slov na záver. V iných 
častiach sveta by však taký seriál 
mohol ešte pokračovať sledova-
ním ďalších vetiev novopohanstva 
vznikajúcich a rozvíjajúcich sa 
na základe nielen miestnych, ale 
i antických či mimoeurópskych 
pamiatok na zmiznutý pred-
kresťanský náboženský život. 

K jednej takej vetve – baltskému novo-
pohanstvu – má slovanské novopohan-
stvo obzvlášť blízko a to vďaka podob-
ným postavám bohov a podobnému
spôsobu uctievania. Blízkosť záujmu no-
vopohanov je daná blízkosťou baltskej
a slovanskej kultúry: skôr, ako vznikla 
v 5. – 6. storočí svojbytná kultúra Slo-
vanov, tvorili Baltskí Slovania jazykovú 
a do určitej miery i náboženskú jednotu.

Počiatky a rozsah slovanského 
novopohanstva

Slabé korene slovanského novopohan-
stva siahajú do obdobia romantizmu 
na prelome 18. a 19. storočia napríklad 
k postave významného poľského poly-

histora Adama Czarnockého (1784 –
1825) a ďalším vedcom (najmä folkloris-
tom) a umelcom. Idea jednotného sta-
robylého slovanstva s vlastnou kultúrou
a náboženstvom podporovala snahy o
emancipáciu slovanských národov po-
čas celého 19. storočia. Mnohí význam-
ní kultúrni predstavitelia slovanských
národov obdivovali slovanské nábožen-
ské dedičstvo a niekedy ho dokonca 
stavali do protikladu ku kresťanstvu ako
k cudzej viere. Tak táto slovanská idea
napríklad v roku 1839 podnietila vznik 
Bratrstva věrníků nového náboženství 
slávského. Spoločenstvo tzv. stálych pod
vedením lekára a pedagóga Karla Sla-
voja Amerlinga (1807 – 1884) však krát-
ko po úradnom zákaze činnosti zaniklo.1
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O organizovanom slovanskom no-
vopohanstve preto môžeme hovoriť
až v období medzi dvoma svetovými
vojnami. Jedným z prvých spoločen-
stiev bol Svätý kruh ctiteľov Svantovíta 
(Święte Koło Czcicieli Światowida), kto-
rý roku 1921 v Poľsku založil Władysław 
Kołodziej (1897 – 1978). Ďalšia význam-
ná postava poľského novopohanstva, 
Jan Stachniuk (1905 – 1963), dokonca 
vydával v rokoch 1937 až 1939 novo-
pohanský mesačník Zadruga. Dedičstvo 
tohto časopisu a spoločenstvo okolo 
neho rozvíjajú i dnešné poľské novopo-
hanské skupiny.2

Na Ukrajine mal v období medzi 
dvoma svetovými vojnami náboženský 
zážitok Volodymyr Šajan (1908 – 1974) 
a pod jeho vplyvom sa stal propagá-
torom novopohanstva. To na Ukrajine 
dosiaľ zostalo relatívne silné.3 Šajan so 
všetkou vedeckou autoritou po vojne
obhajoval Velesovu knihu, údajnú sta-
roslovanskú pamiatku, zachovanú z ob-
dobia pred 9. storočím na bukových
doskách. Jej preklad vychádzal v 50. ro-
koch v ruskom emigrantskom časopi-
se.4 U nás sa proti pravosti tohto spisu 
z odborného hľadiska jednoznačne vy-
slovil slavista Vladimír Blažek.5

Do medzivojnového obdobia spa-
dá aj vznik slovanského spoločenstva 
Triglav (r. 1934 v Prahe).6 Rozvoj české-
ho novopohanstva, podobne ako slo-
venského alebo bieloruského, bulhar-
ského, srbského či chorvátskeho, však 
nastal až v 90. rokoch 20. storočia po 
oslobodení od komunistickej ideológie. 
Ešte počas vlády komunistov (v 70. a 80. 
rokoch) zažilo počiatky rozvoja ruské 
novopohanstvo.7 Slobodné prostredie 
nato podporilo v dovtedy nevídanej 
miere to, čo sprevádza slovanské novo-
pohanstvo od jeho koreňov – previa-
zanosť s nacionalizmom, v extrémnych 
prípadoch dokonca s antisemitizmom 
a xenofóbiou. Toto spojenie je silné 
predovšetkým v Rusku, ale prejavuje 
sa i v Českej republike, napríklad v pra-
vicovej Spoločnosti na obranu národ-
ných hodnôt8 alebo na internetových 
stránkach Bratstva.9

Duchovný a spoločenský život

Slovanskí novopohania (zvaní aj jazyč-
níci – podľa ruského slova vo význa-
me pohan), ktorým ide predovšetkým 
o duchovný život, sa združujú do rodov 

podľa svojho vzťahu k jednotlivým bo-
hom slovanského panteónu. V Českej 
republike pôsobí rod Jarovítov a rod 
bohyne Mokoše, na Slovensku sa slo-
vanskí novopohania priraďujú najčas-
tejšie k Perúnovi. Na ctiteľoch týchto 
bohov je potom zodpovednosť za prí-
pravu a priebeh sviatkov.

Tieto sviatky tvoria – takisto ako 
u väčšiny ďalších novopohanov – stred 
duchovného života. Obvykle bývajú 
štyri: slávnosť boha Jarovíta, a teda ja-
ri a jarných síl; Radostiny, sviatok let-
ného slnovratu; dušičková slávnosť ku 
cti predkov a Mokoše, Matky Zeme; 
a kračun pripomínaný počas zimného 
slnovratu. Rytmus sviatkov je motivo-
vaný spoločne prežívanou novopohan-
skou verziou slovanskej mytológie, pod-
ľa ktorej Dažbog (Svarožič), syn boha 
slnka, ohňa a tepla Svaroga, na kračun 
umiera (zima víťazí), ale rodí sa znovu 
a v podobe rezkého mladíka Jarovíta 
premáha Morenu. Jesenný sviatok Mo-
koše nadväzuje na predstavu, že člo-
vek je stvorený z lona Matky Zeme a po 
smrti sa do zeme vracia. Sviatok Moko-
še je potom zároveň „dušičkovou“ sláv-
nosťou ku cti zomrelých predkov.

Sviatky sa slávia na posvätnom mies-
te, napríklad sviatok Mokoše na vrchu 
Mokošín pri Přelouči, alebo na miestach 
zaniknutých slovanských hradísk. Hoci 
je každá oslava iná (záleží tiež, pocho-
piteľne, na osobnom prístupe kňaza –
žreca), možno postrehnúť niekoľko cha-
rakteristických rysov:10 najprv sa upra-
vuje (pozametá, ohradí, príp. pokropí) 
posvätný priestor, potom sa do neho 
prinesú drevené sochy bohov, ako aj 
ďalšie posvätné predmety. Za zvuku 
hudobných nástrojov žrec vykonáva 
prípravy a (buď on alebo pomocník) za-
kladá prírodným spôsobom oheň. Žrec 
potom vzýva božstvá (účastníci obradu 
sa môžu na vzývaní takisto podieľať), 
obetuje im plody, pokrmy (zrno, chlieb, 
mlieko, mäso, vajcia, syr, med a pod.) 
a medovinu a požehnané pokrmy a ná-
poje potom obradne zjedia a vypijú 
všetci zhromaždení. Každý účastník pri 
slávnostiach môže predniesť svoje pria-
nia a vzdávať česť bohom.

Sviatky spravidla sprevádza hostina 
pod šírym nebom s hudbou (napr. s gaj-
dami, rapkáčmi, bubienkami), ohňom, 
spevom, veštbami, magickými prakti-
kami i s rôznymi druhmi zábavy (súťa-
žami v sile, akciami pre deti, skokmi cez 

oheň a i.). Niektoré slávnosti sú spoje-
né s obradným strihaním prameňa vla-
sov deťom prijímaným do slovanského 
spoločenstva, alebo s prijatím nových, 
slovanských mien tých, ktorí po obráte-
ní na slovanstvo neboli spokojní so svo-
jimi neslovanskými krstnými menami. 
Popri zachovaní pravidelných sviatkov 
sa niekedy zvyknú zaraďovať i jedineč-
né akcie, napríklad výstup na Velestúr 
v Kremnických vrchoch organizovaný 
na počesť boha Perúna roku 200111 či
vztýčenie sochy boha Velesa na vrchu
Velíz pri Beroune v Čechách roku 2003.12

V porovnaní so sviatkami býva den-
ný duchovný život jazyčníkov chudob-
nejší. Len niektorí z nich majú osobný 
oltár alebo aspoň kútik s predmetmi, 
ktoré im pripomínajú ich náboženstvo. 
Vo všedný deň sa tak ich náboženská o-
rientácia prejavuje väčšinou len v ekolo-
gickom prístupe, v pozornosti k pamiat-
ke predkov či v citlivosti k prírode. Tú 
niektorí podľa vzoru starých Slovanov 
vnímajú ako oživenú nižšími duchov-
nými bytosťami. Identitu slovanských
novopohanov tiež posilňuje pátranie 
po faktoch zo života starých Slovanov 
a rozvíjaní tvorivosti pri výrobe odevov, 
obradných doplnkov, medoviny a pod.

Okrem sviatkov sa spoločenský ži-
vot slovanských novopohanov i ďalších 
záujemcov o starých Slovanov realizu-
je aj formou informovania, najmä cez 
internet.13 Životný štýl obdivovateľov 
predkresťanského slovanstva dotvára 
tzv. slovanská hudba (folková i metalo-
vá) i napríklad recepty na prípravu slo-
vanských jedál. Podobne ako v prípade 
Keltov a Germánov sa niektorí fanúši-
kovia slovanského pohanstva pokúšajú 
zaviesť tzv. oživenú históriu (living his-
tory), teda čo najvernejšie napodobenie 
života starých Slovanov.14 To nemusí 
zahrnovať (ale ani vylučovať) nábožen-
ský rozmer života Slovanov. Ich aktivity 
sa však väčšmi obracajú k remeselnej 
a ručnej výrobe, poprípade k boju v do-
bových odevoch a s dobovými zbraňa-
mi. Boj a výsledky remeselnej tvorby 
sa potom predvádzajú i na verejnosti 
v rámci trhov, sviatkov a pri iných príle-
žitostiach.

Slovanskí novopohania v Česku 
a na Slovensku

Jediným spoločenstvom slovanských 
novopohanov v Českej republike je 

novopohanstvo
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Rodná viera,15 občianske združenie za-
ložené roku 2001. Spoločenstvo, ktoré 
tvorí len niekoľko desiatok ľudí, sa čle-
ní na rod Jarovítov a Mokošin rod. Má 
už stabilnú tradíciu v organizovaní po-
hanských slávností, predovšetkým jar-
ných (Jarovítových) a jesenných (Mo-
košiných). Na Slovensku usporiadali 
pohanské slávnosti doposiaľ štyri spo-
ločenstvá: Paromova Dúbrava,16 Perú-
nov kruh,17 Bratstvo Perúnovej sekery18 
a Dažbogovi vnuci.19 Iba Perúnov kruh 
a Dažbogovi vnuci (spoločenstvá s dá-
tumom vzniku v decembri 2006) sú však 
podľa svojich internetových prezentácií 
stále aktívne.

Záver

V piatich pokračovaniach sme sa najprv 
pokúsili charakterizovať novopohanské
hnutia všeobecne a potom sme sa ve-
novali každej z piatich tradícií zvlášť. 
Zistili sme, že s novopohanstvom treba 
pri skúmaní súčasného náboženského
života rátať – je celosvetovým hnutím,
ktoré má tradíciu, bohatú literatúru,
miestne, ale aj nadnárodné organizácie 

a možno až státisíce priaznivcov. Me-
dzi náboženskými hnutiami je iste po-
pulárne, i keď na niektorých miestach 
a v niektorých svojich vetvách je zrejme 
už za horizontom svojich možností roz-
šírenia. Pokúsme sa na záver vyzdvih-
núť, čo je pre spiritualitu novopohanov 
typické, a čo teda môže byť tým, čo tú-
to relatívnu popularitu novopohanské-
ho hnutia spôsobuje.

Na prvom mieste musíme zdôraz-
niť subjektivizmus novopohanstva, kto-
rý maximálne vyhovuje individualistic-
kému dopytu súčasného človeka po 
vlastnom, nikým neurčovanom a ni-
kým neregulovanom duchovnom živo-
te. Stephen Flowers (* 1953), americký 
akademik a súčasne význačný germán-
sky novopohan, to vyjadril na pred-
náške pre Pohanský študentský spolok
(Pagan Student Alliance): „‚Novopohan-
ské hnutie‘ oplýva subjektivizmom. 
Ľudia rekonštruujú ‚minulosť‘ podľa
svojich potrieb, želaní a predsudkov. 
Novopohanstvo je často skôr systé-
mom pre validáciu či ospravedlnenie
subjektívnych predpojatostí ako nábo -
ženskou cestou. Niekedy je výsledkom

týchto subjektivizmov efektívny a nie-
kedy aj pôvabný myšlienkový a prak-
tický systém. (…) Ale tak či onak ich 
základ leží v subjektívnych potrebách 
a predsudkoch svojich tvorcov.“20

Individuálny výber je už pri príklo-
ne človeka k tomuto typu zbožnosti –
z veľkého objemu informácií (dnes do-
stupných predovšetkým vďaka interne-
tu) si budúci novopohan vyberie niekoľ-
ko motívov pohanského náboženstva, 
ktoré vyhovujú jeho pohľadu na svet, 
a tieto motívy ešte rozvíja ďalším štú-
diom (opäť predovšetkým z interneto-
vých zdrojov), voľne ich kombinuje so 
súčasnými náboženskými metaforami 
(najmä s metaforou duchovnej ener-
gie), experimentuje s nimi, aby dosia-
hol osobné duchovné prežívanie a vďa-
ka tomuto individuálne vytvorenému 
súboru predstáv a praktík sa stretáva 
(opäť často vďaka diskusiám na interne-
te) s podobne zameranými súpútnikmi.

Tento postup je typický pre tzv. 
postmodernú spiritualitu. Jej kritický po-
zorovateľ, americký sociológ David Ly-
on, napísal: „Ľudia si vytvárajú nábo-
ženské významy zo surového materiálu, 
ktorý im poskytujú médiá, a jednotlivé 
prvky si pritom skladajú podľa miestnej 
i globálnej logiky, s osobitou vynalieza-
vosťou i podľa tradície.“21

Vynaliezavosť a tvorivosť, s ktorými 
sa pri štúdiu novopohanstva stretáva-
me, sú fascinujúce a v tomto seriáli boli 
mnohokrát spomenuté. Zároveň nám 
to pripomína, že také náboženstvo je 
pre svojich stúpencov nezáväzné a že 
má vlastne charakter zábavy, hry alebo 
aktivity voľného času. Je v ňom akoby 
prekonané modernistické oddelenie ná-
boženskej sféry od ostatných sfér života 
a náboženstva; je akoby „predmoder-
ne“ prepojené s kultúrou (hudbou, vý-
tvarným umením, „oživenou históriou“ 
a pod.), sférou tela (v liečiteľstve) alebo 
so záujmom o spoločnosť (napr. v eko-
logickom aktivizme).

Spiritualita sa teda v novopohanstve 
vníma ako súčasť holistického pohľadu 
na svet: „Schopnosť vidieť svet v jeho 
celistvosti patrila pravdepodobne k his-
torickým skúsenostiam našich predkov. 
Avšak postupom času bola zabudnu-
tá a my sa k nej teraz snažíme vrátiť,“ 
uvádzajú vo svojom projekte Slovanský 
mier priaznivci slovanského novopo-
hanstva.22 Toto holistické prepojenie 
je však iba zdanlivé – v skutočnosti sa 

Vyznanie Rodnej viery26

1. Rodná viera nadväzuje na tradičný duchovný systém slovanského etnika. Tento 
duchovný systém sa zakladá na presvedčení, že príroda má okrem hmotného zá-
kladu taktiež svoju duchovnú podstatu, ktorú nazývame duša. Hmotná i duchov-
ná podstata prírody, vrátane človeka, ktorý je jej súčasťou, tvorí jeden nedeliteľný
celok, ktorý nazývame mier. Preto tiež neoddeľujeme náboženskú zložku života od 
zložky spoločenskej a kultúrnej;
2. Duše jednotlivých prírodných telies a javov nazývame bohmi, duchmi a živelný-
mi bytosťami. Ctíme týchto bohov a bohyne a ďalšie prírodné bytosti, lebo oni sú 
tí, z ktorých sme vzišli, a práve od nich závisí náš život;
3. Ctíme našich predkov, ktorí sú súčasťou mieru, pretože ich duše zotrvávajú i po 
smrti so svojimi potomkami, dohliadajú na nich, chránia ich a vedú ich správnou 
cestou. Rodná viera je vierou našich predkov, je to pôvodná viera nášho národa 
– jazyka, preto sa i my nazývame jazyčníci;
4. Vesmír sa prirodzene skladá zo síl tvoriacich i ničiacich, zo síl pre človeka priaz-
nivých i nepriaznivých. Dôležitá je rovnováha medzi nimi, nie je možné, aby jed-
na z týchto síl dlhodobo prevažovala. Len dodržovanie tejto rovnováhy môže viesť 
k večnému obnovovaniu života vo vesmíre. Preto ctíme jednak božstvá tvoriace, 
jednak božstvá ničiace;
5. Prirodzený vesmírny poriadok, daný bohmi už pri vzniku vesmíru, je záväzný pre 
celú prírodu, teda i pre nás. Preto sa vo svojom živote snažíme dodržovať dávne 
zákony, ktoré z tohto prírodného poriadku vychádzajú a ktoré si z pokolenia na
pokolenie po mnoho tisícročí odovzdávali naši predkovia.
6. Naša viera vychádza z prírody a každý jazyčník ju má možnosť prežívať bez cu-
dzej pomoci. Preto nepotrebujeme žiadne sväté knihy ani vyvolených mužov, naša 
viera nie je ani priamo závislá od žiadnej inštitúcie. Každý jazyčník má právo slo-
bodne ju vykladať a tento výklad vierouky môže slobodne šíriť a rozvíjať. Akýkoľ-
vek duchovný nátlak je však neprípustný.
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netýka celého života (napr. sféry práce 
a väčšiny spoločenských vzťahov), ale 
len voľného času. Spiritualita je oveľa 
viac súčasťou životného štýlu (a je teda 
nezáväzná, ľubovoľná, tvorivá, hravá), 
než aby prenikala celý život tak, ako to 
bolo v predmodernej dobe.

To prináša otázku, či sa náboženské 
obsahy v tejto spiritualite vôbec berú 
vážne. Môžeme skutočne hovoriť o ná-
boženstve? Alebo len o aktivite voľného 
času, ktorá sa venuje spiritualite zhruba 
tak isto, ako zháňaniu receptu na zaru-
čene „pravú“ pohanskú medovinu? Za-
ujímavú a pravdepodobne typickú od-
poveď na otázku obsahu náboženskej 
viery dal Dervan, starejší českého spo-
ločenstva Rodná viera. Otázka sa týkala 
Dervanovej viery, či Jarovítova slávnosť, 
konaná novopohanmi, skutočne spôso-
buje nejaký prírodný dej. Dervan odpo-
vedal: „Ja verím, že je to symbol, a verím 
v magickú funkciu tohto symbolu. (…) 
Myslím si, že nemá zmysel radikálne 
povedať, že sa zem mení, ani že sa nič 
nedeje. Ja osobne verím, že pri obrade 
sa otvárajú akési dvere v posvätnej sfé-
re. (…) Či vskutku pôsobíme na prírodu, 
alebo sme dokonca tvorcovia regene-
račného cyklu, to skutočne neviem.“23

Taktiež z tejto odpovede je zreteľné, 
ako je novopohanstvo individualistické:
doktrína je nejasná, štruktúra obradov 
veľmi voľná, jednotný rítus neexistuje,
voľná je i spoločenská štruktúra, v kto-
rej sa ťažko presadzuje hierarchia (jed-
notlivé spoločenstvá napríklad dokonca 
nerady určujú svojho hovorcu). Indi-
vidualizmus príslušníkov jednotlivých 
spoločenstiev vedie často k štiepeniu 
a následnému zakladaniu nových kla-
nov, rodov, covenov a pod. a k časté-
mu koncu spoločných projektov. Tento 
charakter novopohanských spoločen-
stiev vedie niektorých akademických 
pozorovateľov k presvedčeniu, že sa 
tieto spoločenstvá vymykajú zo socio-
logickej typológie náboženských inšti-
túcií24 (cirkev – denominácia – nové 
náboženské hnutie – kult). Na to však 
nevidíme dostatok dôvodov: v novo-
pohanstve môžeme nachádzať inštitú-
cie typu kult, nové náboženské hnutie, 
a dokonca i denominácia (napr. štá-
tom uznané germánske spoločenstvá 
na Islande sa v postavení denominácie 
rozhodne nachádza, Pohanská federá-
cia vo Veľkej Británii sa tomuto posta-
veniu prinajmenšom blíži a podobne). 

Niektorí novopohania (predovšetkým 
šamani) vytvárajú inštitúcie kultového 
typu (poradenské či liečiteľské centrá 
a pod.), pravda, väčšina novopohanov 
je súčasťou spoločenstiev, ktoré sú no-
vými náboženskými hnutiami, hoci sa 
vďaka individualizmu svojich príslušní-
kov približujú sociologickému kultové-
mu typu, pričom pripomínajú napríklad 
hnutie Nového veku, pre ktoré sú inšti-
túcie kultového typu typické.

Individualistická spiritualita novo-
pohanov sa prejavuje taktiež tým, ako 
dokáže byť kritická voči väčšinovej spo-
ločnosti (predovšetkým kvôli jej kon-
zumnému spôsobu života a necitlivosti 
k bohatstvu prírody) a voči nábožen-
stvu, ktoré túto spoločnosť formovalo, 
teda voči kresťanstvu. Vďaka individua-
lizmu a vzťahu k prírode sú dnešní no-
vopohania nositeľmi romantického prí-
stupu k životu, ktorý bol napokon vždy 
v čase vzniku a rozkvetu novopohan-
stva v spoločnosti výraznejšie prítom-
ný. Napokon, od polyteizmu novopo-
hanstva je k romantickému prírodnému 
panteizmu celkom blízko: „Som usta-
vične skôr než veriaci polyteista maxi-
málne len dúfajúci panteista,“ povedal 
v rozhovore jeden zo súčasných čes-
kých novopohanov Jaroslav Janovec.25 
Podobne romantický býva tiež vzťah 
niektorých novopohanov (najmä Kel-
tov, Germánov a Slovanov) k národu 
a niektorí z nich potom prepojujú svo-
ju spiritualitu s radikálnymi politickými 
postojmi.

Individualistická je i novopohanská 
etika. Zdôrazňuje slobodu a zodpoved-
nosť každého jednotlivca podľa hesla 
„Rob, čo chceš, ale nikomu neubližuj.“ 
Z toho istého zdroja pramení i typická 
novopohanská tolerancia k iným názo-
rom a postojom, ktorá sa často dáva do 
protikladu ku kresťanskej výlučnosti.

Všetky uvedené charakteristiky no-
vopohanskej spirituality spája dôraz na 
individualitu. Je to spiritualita ľudí, kto-
rí chcú byť individualitami, túžia sa
s odvahou a silou postaviť proti niekto-
rým rysom väčšinovej spoločnosti, ve-
novať sa naplno menšinovému životné-
mu štýlu a zároveň vytvárať nezáväzné 
a voľné spoločenstvá. Táto kombinácia 
individualizmu a možnosti vytvárať ma-
lé, elitné spoločenstvá zrejme zabezpe-
čí novopohanstvu popularitu i v nasle-
dujúcich desaťročiach.       

Preklad: ALŽBETA MRÁKOVÁ
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Satanisti v bulharskom parlamente
SOFIA – Podľa bulharských novín Stan-
dart vodca bulharskej pobočky sa-
tanistického rádu Argentum Astrum 
Rumen Atanasov informoval, že budú 
žiadať, aby sa stali oficiálnym nábo-
ženstvom. Podľa novoprijatého záko-
na sa stačí zaregistrovať na Sofijskom 
mestskom súde a nie na Ministerstve 
pre náboženské záležitosti, ako to bo-
lo doteraz. Skupina má viac ako sto 
členov, medzi nimi sú dokonca i poli-
tici. Podpredsedu bulharského národ-
ného zhromaždenia Lyubena Korne-
zova ste mohli stretnúť na koncerte 
metalovej skupiny Behemonot zná-
mej satanistickými textami. K satanis-
tickému rádu patria aj niektorí členo-
via ultranacionalistickej strany Ataka 
a Únie demokratických síl.

O vážnosti situácie svedčí tiež to, 
že sa ňou začal zaoberať i parlament. 
Nezávislý poslanec Pavel Černev sa 
obrátil na premiéra Sergeja Staniše-
va s otázkou, či sa na ministerstve pre 
náboženské záležitosti nachádza žia-
dosť o registráciu Satanistickej cirkvi. 
Pretože v poslednom čase sa vyskyt-
lo viacero záhadných vrážd, ktoré by 
mohli mať tiež satanistický kontext, 
Černev navrhol, aby bulharských kri-
minológov zaškolilo FBI, ktoré má 
bohaté skúsenosti s nábožensky mo-
tivovanými vraždami (aj satanistický-
mi). Povedal tiež, že tu pôsobí viacero 
dobre organizovaných spoločností, 
satanistov zjednotených v tzv. Ráde 
striebornej hviezdy (Argentum As-
trum). Tento je priamym nasledov-
níkom Satanistickej cirkvi založenej 
v Kalifornii v roku 1970. Ako infor-
moval premiér Stanišev, až doteraz 
nebola na ministerstve pre cirkevné 
záležitosti podaná žiadosť o registrá-
ciu satanistickej skupiny. Zdôraznil, 
že ľudia môžu veriť v rôzne viery a vy-
znávať rôzne presvedčenia, ale ich 
podstata musí byť jasná a čistá a nie 
nejasná a skrytá. Dodal, že osobne by 
neodporučil registráciu takejto viery, 
lebo by vyvolala závažné rozpory.
Zo zahran. prameňov spracoval: –ml–

100 rokov od narodenia 
Mircea Eliadeho

Mircea Eliade, jeden z najvýznamnej-
ších religionistov minulého storočia, sa 
narodil 9. marca 1907 v Bukurešti v Ru-
munsku. Po absolvovaní filozofických 
štúdií na tamojšej univerzite (1928) vy-
cestoval do Indie, kde pôsobil až do ro-
ku 1932. O rok neskôr získal na svojej 
alma mater doktorát na základe práce
Porovnávacia história techniky jogy a
v tom istom roku i titul profesora. V ro-
koch 1940 až 1944 pôsobil ako rumun-
ský atašé v Londýne a Lisabone. Po voj-
ne prednášal v Paríži, roku 1957 sa stal 
profesorom na univerzite v Chicagu. 
Zomrel 22. apríla 1986 v Paríži.

Eliade sa považoval za historika ná-
boženstva, i keď jeho dielo má interdis-
ciplinárny charakter. Religionistika bola
pre neho históriou a  fenomenológiou 
náboženstva, hermeneutikou, pedago-
gikou, filozofickou antropológiou, ale i
kritikou súčasnej kultúry. Hoci v religio-
nistických kruhoch bol známy, prijímaný 
je tiež kontroverzne. Jedni ho považujú 
za tvorcu novej, dokonalejšej koncepcie 
vedy, iní mu zase vyčítajú nevedeckosť 
a jeho prácu považujú viac za literárne 
diela ako za vedecké práce. Príčiny treba 
hľadať v špecifickosti cieľa, aký si Eliade 
zvolil, a v metódach, ktoré na to použil. 
Svoje poznatky nepredstavoval v uza-
vretom systéme. Avšak napriek všetkej 
kritike bol Eliade veľkým klasickým hu-
manistickým mysliteľom.

K jeho podstatným prvkom vo vý-
skume patrí opozícia sacrum – profa-
num a miesto človeka v kozme. Nábo-
ženstvo je pre neho fenomén kontaktu 
a účasti v sacrum (posvätne). Považuje 
ho za jav ľudský, no zároveň spoločen-
ský, jazykový, ekonomický, a bolo by 
chybou chcieť skutočnosť náboženstva 
opísať len pomocou jednej z jeho funk-
cií, ktoré človeka opisujú. Svet sakrálny 
je svet pravdivý, nezredukovaný len na 
to, čo sa dá nájsť v svetskej sfére (pro-
fanum). Pre Eliadeho sa stáva cieľom 
preskúmať, opísať a určiť typológiu jed-
notlivých prejavov sacrum v podobe 
hierofánií, symbolov, mýtov a rituálov.

Náboženstvo je preňho tiež feno-
mén autonómny, čo znamená, že sac-

rum existuje reálne, nezávisle od člove-
ka. Človek má však možnosť poznať ho 
a kontaktovať sa s ním. Sacrum je stálym 
prvkom náboženskej štruktúry. Kontakt 
s ním sa uskutočňuje hlavne cez nábo-
ženstvo a jediné stvorenie, čo je schop-
né ho vnímať, je človek, ktorý je takto 
aj homo religiosus. Podľa Eliadeho len 
náboženský človek je skutočným člove-
kom rozvíjajúcim celú svoju prirodze-
nosť. A naopak, nenáboženský človek už
preňho nie je ani človekom.

Sacrum sa zjavuje hierofániou. Hie-
rofániou sa môže stať čokoľvek, čo pre-
stane byť svetské a priberie nový rozmer 
posvätnosti (rastlina, zviera, vec a pod.). 
Prameň, z ktorého hierofánie čerpajú 
svoj význam, je sféra sacrum. Hierofánie 
ukazujú spoluexistenciu sacrum a pro-
fanum, ducha a matérie, večnosti a čas-
nosti. Prejavujú sa symbolmi, mýtmi, 
nadprirodzenými podstatami. Vážnu ú-
lohu tu zohráva symbol. Jeho prame-
ňom je metafyzický poriadok. Symboly 
prekračujú svoje hranice a stávajú sa 
znakmi transcendentnej skutočnosti. 
Vďaka symbolickému mysleniu je človek 
schopný spojiť rôzne roviny videnia sve-
ta a seba v ňom. Symbolické myslenie 
sa líši od všetkých spôsobov poznania. 
Obrazy, symboly, mýty nie sú náhodné 
výtvory ľudskej psychiky. Zodpovedajú 
konkrétnej potrebe a spĺňajú funkciu 
spočívajúcu v odkrytí najskrytejších fo-
riem existencie. Preto podľa Eliadeho 
existuje duchovná jednota celého ľud-
stva, dobre zrozumiteľná všetkým kul-
túram, terajším i predhistorickým.

Zoznámenie sa s Eliadeho dielom 
vzbudzuje mnohé otázky, a aj keď nie 
vždy sa dá súhlasiť s autorovými tvrde-
niami, je dobré siahnuť po jeho knihách 
a obohatiť si tak svoje poznanie.      

JOZEF TRSTENSKÝ

M E DA I L Ó N
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Otázky, ktoré vás zaujali

Nedávno ma oslovili na ulici dve mla-
dé ženy s požiadavkou, aby som pod-
pisom podporila ich kresťanské spolo-
čenstvo, pretože sa chcú zaregistrovať 
na Ministerstve kultúry SR ako cirkev. 
Nechceli mi však dať petíciu prečítať 
skôr, ako ju podpíšem. Odmietla som, 
no napriek tomu sa vás chcem spýtať, 
o aké spoločenstvo tu ide a čím môže 
byť rizikové.

Katka z Banskej Bystrice

Kresťanské spoločenstvá (KS) zaraďu-
jeme medzi turíčno-charizmatické no-
voprotestantské spoločenstvá kladúce 
hlavný akcent na emocionálne prežíva-
nie viery. Sú vedené väčšinou jedným 
zo svojich členov – pastorom, ktorý ale
nemá príslušné teologické vzdelanie. 
V súčasnosti je predsedom Kolégia pas-
torov Kresťanských spoločenstiev Slo-
venska Ing. Gabriel Minárik. KS majú 
svoje nezávislé sídla vo viacerých mes-
tách, ich ústredie je v Poprade.

Hodnotenie KS ako sporných spo-
ločenstiev vyplýva z našich skúsenos-
tí z návštev zhromaždení, prednášok, 
konferencií v rôznych mestách, ako aj 
z analýzy ich interných materiálov. Tak-
tiež vychádzame z osobných skúsenos-
tí našich klientov, ktorí sa na nás obrátili 
o radu a pomoc. Podotýkam, že v tejto 
odpovedi nebudem posudzovať viero-
uku KS, ale zameriam sa na vplyv ich 
správania na psychiku človeka.

Podľa mojich poznatkov sa psychic-
ká manipulácia v KS prejavuje opako-
vane takým správaním, ktoré uvádza
labilnejších účastníkov do tranzu, čím
sa vypína kritické myslenie a následne
spôsobuje možnosť ľahšieho sugestív-
neho ovplyvňovania pri prejavoch vy-
znania viery a úkone „liečenia“. V prejave
pastorov sa často vyskytoval biblický 
fundamentalizmus, silný tlak na emócie 
človeka, pestovanie pocitu výlučnosti,
odmietanie iných kresťanských cirkví a
spoločenských organizácií. KS totiž os-
tatné spoločenstvá spochybňujú, pova-
žujú ich za nehodné, bez „pravej“ viery, 

pričom ľudia stojaci mimo KS sú podľa 
nich „svetskí“ a budú zatratení.

Výhrady umocňujú i osobné skúse-
nosti našich klientov, niektorí z nich sú 
bývalí členovia KS. Celkove ich za po-
sledné dva roky bolo 16 (najviac z Ban-
skej Bystrice, Bratislavy, Vrútok, Považ-
skej Bystrice a Liptovského Mikuláša). 
Dôsledkom dlhoročného členstva sa u
nich prejavovali príznaky závislosti od 
spoločenstva, ale zaznamenali sme tiež 
prepuknutie psychickej choroby, roz-
vody, odcudzenie detí, rodičov a man-
želov a rôzne formy partnerskej krízy. 
Uvedomujem si, že v každom príbehu 
našich klientov sa spolupodieľali aj iné 
príčiny, avšak vstup do KS bol u nich 
jednou z hlavných príčin masívneho 
prepuknutia spomenutých problémov. 
U všetkých členov došlo k takej výraz-
nej zmene osobnosti, že tá znemožnila 
akékoľvek konštruktívne riešenie kon-
krétneho problému, okrem pristúpenia 
aj ostatných členov rodiny na členstvo 
v tomto spoločenstve.

Zmenu správania u členov KS – 
manželov, rodičov, ale i detí – vnímali 
mnohí naši klienti ako veľmi negatívnu: 
opustili všetky svoje doterajšie záujmy, 
čo malo za následok úplnú premenu 
životného štýlu rodiny; okrem literatú-
ry a hudby KS prestali čítať a počúvať 
čokoľvek iné; začali považovať svojich 
blízkych za ovplyvnených diablom, za 
„svetských“, čo sa do správania premie-
talo tak, že ich prestali vnímať ako rov-
nocenných partnerov; zostali pasívni 
v rozhodovaní a spoliehali sa výhradne 
na modlitbu a „pomoc Božiu“; voľný čas 
už netrávili s rodinou, ale všetok ho ve-
novali účasti na niekoľkohodinových 
a viacdňových zhromaždeniach a ak-
ciách KS. Niektorí na dôkaz sily svojej 
viery dodržiavali viacdenný prísny pôst 
a to opakovane, bez akejkoľvek kon-
troly a dodržiavania pitného režimu, čo 
ohrozovalo ich fyzické zdravie. Jedinou 
témou rozhovorov sa stal Boh, Ježiš, 
viera a prehováranie, aby do spoločen-
stva KS vstúpili aj ich blízki. Neurobili 

nič bez súhlasu spoločenstva a pastora. 
Z toho dôvodu dochádzalo k znefunkč-
neniu rodín a rozpadu manželstiev kon-
čiacich sa rozvodom.

Ďalší rozpor vidím v tom, že hoci sa 
verejne vyhlasujú za cirkev, majú vo Vý-
pise zo zoznamu podnikateľských sub-
jektov SR z roku 2004 (http://zrsr.vs.sk) 
obchodné meno Kresťanské spoločen-
stvo Milosť so sídlom v Banskej Bystri-
ci s desiatimi predmetmi podnikania. 
Ide teda o cirkev, občianske združenie, 
alebo o podnikateľský subjekt? A podľa 
akých účtovných a daňových pravidiel 
sa potom organizácia s rovnakými ná-
zvami riadi?

Naše občianske združenie Integra –
Centrum prevencie v oblasti siekt za-
znamenalo i päť sťažností na činnosť KS 
adresovaných na policajný zbor, proku-
ratúru a zdravotníctvo. Tu však naráža-
me na problém, pretože naša legislatíva 
nepozná pojmy ako sekta a psychická 
manipulácia a takisto nedefinuje nega-
tívne dopady členstva v tom-ktorom
spoločenstve. Okrem toho, ak by aj 
dochádzalo k porušovaniu zákonov či 
obmedzovaniu ľudských práv, možno 
vyvodzovať právnu zodpovednosť iba 
voči jednotlivcom, pretože páchate-
ľom trestného činu môže byť u nás len
fyzická osoba. Sťažnosti na KS sa preto 
nemôžu hodnotiť ako trestné, ale „len“ 
ako nemorálne správanie.

Na záver chcem zdôrazniť, že ne-
pokladám KS za „nepriateľov“, snažím 
sa len upozorniť na riziká ich činnosti 
a z toho vyplývajúce možné negatívne 
dôsledky. Duchovné spoločenstvo by 
malo človeka obohacovať, nie zotro-
čovať a spôsobovať závislosť a rozpa-
dy rodín. Som zástankyňou práva na 
náboženskú slobodu, ale podľa môjho 
názoru je nemorálne v mene viery ľu-
dí psychicky manipulovať a zneužívať 
tak ich túžbu po duchovnom živote, 
nech by išlo o akúkoľvek náboženskú 
skupinu. Spoločenstvo otvorené a du-
chovne obohacujúce znesie kritiku a je 
schopné svoje pochybenia reflektovať, 
opúšťať sporné praktiky a posúvať sa 
vo vývoji smerom k spolupráci, slobo-
de rozhodovania a osobnej zodpoved-
nosti tak, ako to nakoniec i kresťanské 
učenie hlása.

Odpovedala: IVANA ŠKODOVÁ
predsedníčka o. z. Integra –

Centra prevencie v oblasti siekt
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CHRISTOPHER PARTRIDGE (ED.):
Encyklopédia nových náboženstiev
(Knižní klub, Praha 2006, 446 s.)

Vlani sa na pultoch kníhkupectiev obja-
vila Encyklopédia nových náboženstiev –
preklad vynikajúcej slovníkovej príruč-
ky vydanej nakladateľstvom Lion Pub-
lishing roku 2004. Ide o rozsiahle dielo 
niekoľkých desiatok autorov, podrobne 
mapujúce svet nových náboženských 
hnutí, siekt a alternatívnych spiritualít.

Hlavným editorom autorského ko-
lektívu je významný britský religionista 
a odborník na novú religiozitu Chris-
topher Partridge. Pri výbere spolupra-
covníkov sa opieral o svoje bohaté 
predchádzajúce skúsenosti: ako hlavný 
editor niekoľkých slovníkových príru-
čiek vychádzal z dlhoročnej spolupráce 
s poprednými svetovými znalcami jed-
notlivých náboženských tradícií a od-
borov špecializovanej religionistiky.

V úvodnej stati Partridge vysvetľuje 
svoju pracovnú metódu a komentuje 
štruktúru a zameranie príručky. V krát-
kosti opisuje dynamiku vzniku, rastu, 
konsolidácie a prípadne zániku nových 
náboženských hnutí, podáva pracovné 
definície kľúčových pojmov (nové ná-
boženstvá, alternatívna spiritualita, kult, 
sekta). Predstavuje tiež dva štandardné 
spôsoby členenia množstva rozmani-
tých fenoménov v oblasti novej religio-
zity a ukazuje slabiny a medze každej 
zvolenej typológie a kategorizácie.

Predkladaná encyklopédia poskytu-
je solídne informácie zainteresovaným 
laikom, jej dikcia je teda popisná, nie 
hodnotiaca. Má slúžiť ako sprievodca 
pestrým svetom nových náboženských 
hnutí a, pravdaže, zároveň zabezpečo-

vať „ochranu spotrebiteľa“ v širokej a
miestami až chaoticky rozmanitej po-
nuke nových náboženských hnutí. Au-
tori encyklopédie sa snažia poskyt-
núť orientáciu súčasníkom hľadajúcim 
duchovno, dať im takrečeno do ruky 
mapu a kompas, aby sa v záplave mar-
ketingových stratégií na súčasnom ná-
boženskom trhovisku nestratili. I preto 
sa jednotlivé heslá encyklopédie ne-
zaraďujú podľa abecedy, ale jednotlivé 
hnutia sú pre ľahšiu orientáciu zosku-
pené do rozsiahlych kapitol podľa sve-
tových náboženstiev, v ktorých majú 
svoje korene. Každá takáto kapitola má 
v úvode krátke oboznámenie s dejina-
mi a so základnými vieroučnými a etic-
kými princípmi danej tradície. V rámci 
jednotlivých kapitol sa potom heslá za-
raďujú podľa časovej osi.

Príručka je zároveň písaná popu-
lárnym, prístupným jazykom, je urče-
ná širokej verejnosti, nie iba úzkemu 
okruhu odborníkov. Pri výbere spracú-
vaných hesiel sa autori riadili nasledu-
júcimi hľadiskami: vzhľadom na to, že 
pre obrovské množstvo nových nábo-
ženských hnutí bolo potrebné robiť ria-
denú selekciu, prednosť dostali najmä 
početnejšie a vplyvnejšie hnutia, ako aj 
hnutia, ktoré doteraz neboli dobre zma-
pované a po ich odbornom predstavení 
je vzrastajúci dopyt. Popri heslách ve-
novaných jednotlivým hnutiam ponú-
ka encyklopédia niekoľko prierezových 
článkov, ktoré prezentujú základné cha-
rakteristické rysy širších skupín nových 
náboženských hnutí, ďalej sú v príruč-
ke zahrnuté tematicky zamerané člán-
ky, ktoré pojednávajú buď o dôležitých 
všeobecných rysoch niektorých skupín, 
alebo o typických vieroučných predpo-
kladoch a polemikách.

Recenzovaná publikácia je bohato
ilustrovaná. Hoci je dielom niekoľkých
desiatok autorov, pôsobí veľmi ucele-
ným dojmom a vrchovatou mierou spĺ-
ňa to, čo hlavný editor v predhovore 
sľubuje.         

PAVEL HOŠEK
Z časopisu DINGIR 4/2006 preložila:

ALŽBETA MRÁKOVÁ (krátené)
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Kresťania v Pakistane sú ohrození 
moslimskými fundamentalistami
PAKISTAN (RV/AsiaNews) – Moslimskí 
fundamentalisti poslali kresťanským 
komunitám v Charsadde a Mardane 
v severnom Pakistane výhražný list, 
v ktorom žiadajú, aby ľudia konver-
tovali na islam v priebehu desiatich 
dní a zatvorili všetky kostoly v krajine. 
Ak ich požiadavky ostanú nesplnené, 
„všetci kresťania budú popravení”. 
List poslali 7. mája miestnym cirk-
vám, ktoré to ihneď oznámili polícii. 
Obvodný inšpektor Charsaddy Feroz 
Shah sa vyslovil, že záležitosť prešet-
ril a podľa neho ide o vtip. Anthony 
Lobo, biskup z Islamabad-Rawalpin-
di, pre spravodajskú agentúru Asia-
News povedal: „Tento list nie je vtip, 
ale hrozba, ktorá sa musí brať vážne.
Už sme žiadali kompetentných v kra-
jine, aby nám pomohli a budeme
v tom pokračovať.” Biskup tiež dodal, 
že je dôležité „porozumieť i takýmto 
,vtipom´, pretože ak sú zamerané na 
minority, môžu sa stať realitou.“

„Vláda potrebuje ochrániť kresťa-
nov, ktorí sú čoraz väčšmi ohrozova-
ní radikálnymi moslimami,“ povedal 
arcibiskup z Lahore. V interview pre 
organizáciu Cirkev v núdzi arcibis-
kup Lawrence Saldanha povedal, že 
bol svedkom vzrastajúceho extré-
mizmu medzi moslimami v krajine a
vzrastajúcej neistoty medzi kresťan-
mi. „My kresťania sme tiež občania 
ako všetci ostatní a chceme mať i 
rovnaké práva,“ povedal arcibiskup. 
Kresťania sú ohrození atentátmi pre-
to, aby ich prinútili konvertovať na 
islam. Arcibiskup Saldanha vyjadril 
túžbu po prísnejšom islame, vrátane 
väčšieho dôrazu na šaríu, islamský zá-
kon. Ako príklad uviedol list z 5. mája 
adresovaný päťdesiatim kresťanským 
rodinám, ktorý ich nútil, aby „konver-
tovali na islam, alebo sa pripravili na 
násilie“. Prelát dodal: „celá krajina je 
teraz v kríze“. V Pakistane žije asi 168 
miliónov ľudí, z čoho je 97 percent 
moslimov a 1,5 milióna kresťanov.

TK KBS, 11. a 25. 5. 2007




