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Buďte soľou zeme!
Biblické slovo

Nový človek Novej Akropolis
Nová Akropolis sa na verejnosti prezentuje ako kultúr-
na asociácia a ponúka rôzne vzdelávacie prednášky. Jej 
kritici ju ale pokladajú za militantnú pravicovo oriento-
vanú sektu a hierarchicky usporiadaný mystický rád.

Vesmírni ľudia – poslovia lásky z krajiny Ilúzia
Mimozemšťania sú frekventovanou spoločenskou té-
mou. Ani v našich končinách nie je núdza o tzv. kon-
taktérov sprostredkujúcich ľudstvu posolstvá od vesmír-
nych priateľov. Tí s nami majú údajne veľkolepé plány.

Postmoderna – priestor pre svojské alternatívy
Postmoderná spoločnosť sa vyznačuje relativistickým
a subjektívnym vnímaním pravdy a sveta. Vytvára tak 
ideálne podhubie pre nastupujúce nové alternatívne 
smery s ich nesúrodou a zahmlievajúcou ideológiou.

Nacizmus a okultizmus (2)
Spojenie nacizmu a okultizmu je dnes všeobecne zná-
me. Ide nielen o zaujímavú, ale i širokú problematiku.
V ďalšej časti seriálu si predstavíme niektorých protago-
nistov, ktorí stáli v pozadí nacistických ezoterických vízií.

Pentekostalizmus ako globálne náboženské hnutie
Pentekostalizmus je v súčasnosti najdynamickejšie ce-
losvetové náboženské hnutie. Má mnohých zástancov, 
ale aj nemálo kritikov, pozitíva, no i viaceré nedostatky.

Náboženské reálie dnešnej Afriky (2)
Jeden z troch najvýraznejších náboženských fenomé-
nov čierneho kontinentu je pentekostalizmus. Do Afri-
ky sa dostal rôznymi cestami a má mnohoraké podoby.

Sekty v období druhého Jeruzalemského chrámu (1)
Míľniky dvoch tisícročí

O čom píšu iní 
Monitoring webu

J. Mariański: Náboženstvo v postmodernej spoločnosti
Recenzia
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Práve v deň, keď píšem tieto riadky, prebieha vo Va-
tikáne konkláve, na ktorom kardináli volia nového pá-
peža. Médiá sa predháňajú v najrozličnejších špekulá-
ciách o tom, kto zasadne na Svätý stolec. Ba často aj 
ľudia, ktorí sa inak od Cirkvi dištancujú, nastoľujú otáz-
ky, aké vlastnosti by najvyšší pontifik mal mať a akým 
smerom by sa Cirkev mala uberať. Čoraz nástojčivejšie 
sa ozývajú hlasy volajúce po jej väčšej otvorenosti, aby 
bola bližšie k ľuďom a prihovárala sa im zrozumiteľnej-
ším jazykom. Jednoducho, aby sa reformovala. V inom 
prípade jej mnohí veštia skorý zánik a jej miesto podľa 
týchto kritikov súčasného kresťanstva zaujme dynamic-
ky nastupujúca alternatíva – nové náboženské hnutia, 
ktoré vraj lepšie reagujú na znamenia dnešných dní.

Ale nielen neverci sa dožadujú zmien. I viacerí mo-
derní teológovia od nastupujúceho pápeža očakávajú, 
že vytvorí v Cirkvi akési pomyselné nádvorie pohanov 
a nadviaže aktívnu komunikáciu s hľadajúcimi a ľuď-
mi stojacimi za jej bránami. Takisto by privítali väčší 
vplyv laikov a liberálnejší prístup k rozvedeným, ho-
mosexuálom, antikoncepcii atď. Argumentujú tým, že 
biblické posolstvo by sa malo interpretovať z pohľa-
du súčasných spoločenských pomerov a nemalo by fa-
naticky lipnúť na dávno prekonaných skostnatených 
postojoch. Ak chcú kresťania osloviť svet, musia prísť 
s vierohodnou ponukou uspokojujúcou duchovné po-
treby dnešného človeka. Inak Cirkev nezíska patričný 
kredit a stane sa málo čitateľná. Znie to síce logicky,
možno i úprimne, no sú tieto názory aj prezieravé?

Cirkev by sa nemala za každú cenu prispôsobovať 
tomuto svetu, nemala by sa v ňom asimilovať (podľa 
starozákonnej terminológie s ním „smilniť“). Napĺňa-
nie duchovných potrieb človeka neznamená, aby sa
ulahodilo jeho predstavám a očakávaniam. My kresťa-
nia by sme sa nemali lacno vzdávať vlastných zásad
a presvedčenia. Naopak, mali by sme odvážnejšie a
jednoznačnejšie poukazovať na šíriace sa zlo. Zlo, kto-
ré sa v relativistickej postmodernej spoločnosti čas-
to bagatelizuje a zahmlieva. Bolo by neodpustiteľnou 
chybou poprieť v mene akejsi falošnej tolerancie svo-
ju kresťanskú identitu a pritakávať tak vytvoreniu jed-
ného svetového náboženstva – Nového Babylona. Maj-
me na pamäti Petrove slová: „...nejestvuje pod nebom 
žiadne iné meno (ako Ježiš) dané ľuďom, v ktorom by 
sme mali byť spasení“. (Sk 4, 12)   BORIS RAKOVSKÝ
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Pred niekoľkými rokmi som pri 
surfovaní po ruských knižných 

vydavateľstvách natrafil na isté 
dielo, ktoré bolo predstavené ako 
najaktuálnejšia a najlepšie vysvet-
lená podstata filozofie, pričom 
lákavý bol už jeho názov – Skrytý 
zmysel života. Po referenciách na 
túto knihu som sa domnieval, že 
ide o posledný úspech minimálne 
existencializmu na pôde filozofie. 
Taktiež meno a miesto pôsobenia 
autora vo mne evokovalo spo-
mienky na skvelého J. G. Borgesa 
– autorom spomínanej publikácie 
bol profesor Jorge Angel Livraga 
Rizzi – a mne to stačilo, aby som 
po spise začal intenzívne pátrať.

Buďte soľou zeme!

„Vy ste soľ zeme. Ak soľ stratí slanú chuť, čím ju osolia? Už nie je
na nič súca, len ju vyhodiť, aby ľudia po nej šliapali. Vy ste svetlo
sveta. Mesto, ktoré leží na vrchu, sa nedá ukryť. Ani lampu nezažnú
a nepostavia pod mericu, ale na svietnik, aby svietila všetkým v dome.
(...) Nemyslite si, že som prišiel zrušiť zákon alebo prorokov. Neprišiel
som zrušiť, ale naplniť. Amen, hovorím vám: Pokiaľ nepominie nebo 
a zem, nepominie ani najmenšie písmenko, ani jediná čiarka zo zákona, 
kým sa všetko nestane.“ (Mt 5, 13–18)

Vy ste soľ zeme. Ak soľ stratí slanú chuť, čím ju osolia? Čo mal Ježiš
na mysli, keď apoštolom adresoval tieto slová? Zaiste nenarážal na hod-
notu soli, ale použil toto prirovnanie, aby hovoril o podstate kresťan-
stva. Snáď by sme v súčasnosti technickými prostriedkami mohli zbaviť
soľ jej slanosti, no v Ježišových časoch by to zrejme možné nebolo.
Soľ sa ale mohla znehodnotiť tým, že sa pomiešala s nejakou nečisto-
tou. Ježiš vedel, že na jeho nasledovníkov budú vyvíjať nátlak, aby
sa vzdali ohlasovania evanjelia a prispôsobili sa duchu sveta. Na jeho
predtuche sa nič nezmenilo ani v súčasnosti. Tou prímesou, ktorá má
meniť podstatu soli a zbavovať ju jej osobitej chuti, môže byť politická
korektnosť, opustenie radikality evanjelia, opustenie princípov Desatora –
lebo to sa dnes nenosí –, odmietanie evanjelizácie ako násilného útoku
na presvedčenie druhého, zdržanie sa moralizujúcich komentárov na-
priek tomu, že ide evidentne o hriech, zachovanie individuálnej slobo-
dy aj za cenu zamlčania pravdy a pod. Identita kresťana sa stráca, ak 
sa nad všetko povýši sloboda bez kontaktu s pravdou. A to je skutočný 
dôvod, prečo sa bude aj v budúcnosti na kresťanov stupňovať tlak, aby 
stratili slanosť, aby neboli verní pravde evanjelia a zaradili sa a pocho-
dovali v jednom šíku s masovou kultúrou.

Prispôsobiť sa za každú cenu však nie je cnosť. Kresťan si musí ne-
ustále klásť otázku: Som soľou zeme? Je môj životný štýl, reč, názory 
a konanie odlišné od tých, ktoré sú typické pre postmodernú kultúru 
a ktoré rozširujú ľudia, čo nepoznajú Krista? Žijem v slobode a v prav-
de, ako ju zjavil Boh? Vernosť Božiemu posolstvu riskuje, že kresťan bude 
plávať často i proti prúdu. Ostať slaným v dnešnej dobe pre neho zna-
mená, že musí počítať s tým, že sa ocitne v menšine, azda i sám. Nebol 
ale v takejto nedobrovoľnej izolácii neraz aj náš Spasiteľ? A my vieme,
že práve vtedy zažíval zvláštnym spôsobom prítomnosť živého Boha.

Postupne si začíname zvykať, že sa všetko okolo nás relativizuje.
Pravda akoby strácala svoje jasné kontúry. Každý má právo vnímať ju
po svojom, bez ohľadu na to, aký je jej obsah. Objektivitu nahrádza
subjektivita. Rozdiely zanikajú a orientácia v takomto priestore bez man-
tinelov sa pre nás stáva čoraz zložitejšia. Pomenovať zlo je pomaly ne-
možné, pretože, podľa názorov postmodernistov, je výplodom len na-
šich subjektívnych predstáv; v podstate ani neexistuje. Podobne ako 
hriech. Čo jeden vníma ako zlo, pre druhého môže byť naopak vykú-
pením. A tak to je so všetkým – s morálkou, náboženstvom, naším
každodenným konaním. Je len na nás ako subjekte, pre čo sa rozhod-
neme, čo si vyberieme, alebo dokonca čo si zo všetkého podľa chuti na-
mixujeme. Svet už aj tak prišiel o všetky ilúzie, tak koho a prečo máme
vlastne zachraňovať. Je však takýto postoj kresťanský? Určite nie! Ak
chceme i my ako Ježiš zažívať Božiu blízkosť, neostáva nám nič iné, ako 
byť aj naďalej tou pravou soľou zeme a svetlom sveta. RÓBERT SARKA
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Nový človek
Neskôr sa mi skutočne dostal do rúk 
text tejto knihy, avšak rovnako rých-
lo, ako som sa nadchol z jeho vlast-
níctva, prišlo sklamanie z jeho ob-
sahu. Očakával som vážne filozofické
zamyslenie, prienik dejinami, efektív-
ne použité citáty autorít, odhalenie 
tušeného, no namiesto toho spis ob-
sahoval iba klasické rečičky medzivoj-
nového okultizmu prepletené slogan-
mi postmoderných siekt, ktoré sa síce 
tvária, akoby práve objavili Ameriku, 
avšak opakujú iba dookola stále tú

istú pesničku. Tento povrchný synkre-
tizmus bol len jedným z ďalších dô-
kazov plytkosti doby a lacnosti vý-
robkov, ktorých značka síce vyzerá
lákavo, ale pod ich povrchom sa skrý-
va iba holá prázdnota.

Po počiatočnom neskrývanom skla-
maní som sa aspoň začal zaujímať 
o to, čo vlastne Nová Akropolis, ktorej 
zakladateľom je práve autor spomína-
nej publikácie, sleduje, aká je jej štruk-
túra, symbolika, rituály a ideológia.
Na stránkach Wikipédie je toto hnutie 

vykreslené v tých najružovejších far-
bách, všetko je absolútne pozitívne, 
nenútené, humánne. Keďže všetci sme 
viac či menej stranícki, rozhodol som 
sa pátrať aj po iných, oveľa kritickej-
ších zdrojoch. Najprv som niečo zistil 
o zakladateľovi, následne aj o cieľoch 
a učení Novej Akropolis. Netvrdím,
že teraz detailne poznám toto hnutie 
vo všetkých jeho historických a ideo-
logických nuansách, avšak domnie-
vam sa, že i to, čo viem, stačí, aby 
som pochopil jeho podstatu. Kto by 

Novej Akropolis
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nová akropolis

sa už nestretol s pojmom akropola. To-
to strategické miesto starovekých gréc-
kych miest už z mykénskeho obdobia, 
ktoré si dnes spájame najmä so sláv-
nymi Aténami, je takmer nehynúcim 
symbolom kultúry a mestskej civilizácie
helénskeho sveta. A teraz je tu Nová 
Akropolis! Čo reprezentuje? Aké nové 
objavné myšlienky prináša?

Kto bol profesor Livraga

Argentínčan Jorge Angel Livraga Rizzi 
(1930 – 1991) sa narodil roku 1930, bol 
talianskej národnosti, vyštudoval medi-
cínu, dejiny umenia a filozofiu na uni-
verzite v Buenos Aires. Bol básnikom, 

spisovateľom, esejistom, filozofom, no 
niekde som sa dočítal, že aj automo-
bilovým pretekárom a kolekcionérom 
zbraní. Na čele Novej Akropolis stál až 
do svojej smrti (zomrel v Madride roku 
1991); následne sa prezidentkou (me-
dzinárodnou riaditeľkou) hnutia stala 
Argentínčanka žijúca v Španielsku De-
lia Steinberg Guzmánová.

Livraga svojmu hnutiu vytýčil cieľ: 
prebudiť v ľuďoch globálnu víziu pro-
stredníctvom porovnávajúceho štúdia
vied, umenia, náboženstva a filozofie, 
viesť ich k univerzálnemu bratstvu a
rozvíjať ich kreativitu. Aby to dosia-
hol, vytvoril projekt školy spočívajúci 
na báze filozofickej školy „na klasický 
spôsob“, v ktorej sa majú vyučovať po-
znatky o rôznych duchovných a filozo-
fických tradíciách ľudstva, čím sa má 
znovuobnoviť klasický ideál filozofie 
ako prostriedku pre ľudskejšiu a úpl-
nejšiu existenciu.

Dnes o prof. Livragovi často píšu, 
že sa počas celého života venoval pod-
pore bratstva na všetkých úrovniach – 
medziľudskej i medzinárodnej, akoby 
chcel zmieriť všetkých ľudí, rasy, ná-
rody a relígie medzi sebou. Napriek 
tomu nemôžem v sebe skryť určité
rozpaky nad vzťahom tohto hnutia
k tradičným náboženstvám. Hoci o pria-
mej antireligióznej činnosti sa otvore-
ne nikde nevraví, svetové náboženské 
tradície z pohľadu tejto ideológie pre-
kážajú zjednoteniu človečenstva, a tým 
ho rozdeľujú. Veď Nová Akropolis sme-
ruje k vybudovaniu všesvetového uni-
verzálneho náboženstva a k vytvoreniu 
akejsi šiestej rasy.

Novoakropolisti však tvrdia niečo
iné a v mene svojho ideálu bojujú pro-
ti biede, chudobe, neprávosti, netole-
rancii – rasovej i náboženskej –, proti
každej krivde. V tomto kontexte sa 
Livraga jednoducho javí ak nie ako 
ďalší novodobý mesiáš, tak aspoň ako 
veľký guru. To ale nie je všetko. Pro-
fesor Livraga totiž okrem priamej an-
gažovanosti písal a uverejňoval najroz-
manitejšie diela: štúdie o starovekých 
kultúrach a civilizáciách, romány, filo-
zofické eseje a úvahy nad súčasným 
stavom ľudstva, sveta a kozmu. Jeho
práca nemohla uniknúť sliedivému zra-
ku hľadajúcej časti verejnosti, a tak ho 
celkom zákonite v roku 1976 ocenili 
Krížom Paríža za jeho prínos v oblasti
umenia, vedy a literatúry, ako aj jeho 
prijatím na Burckhardtovu akadémiu. 
Okrem toho už ako 21-ročný získal
v Argentíne prvú Štátnu cenu za po-
éziu. Svoj život zasvätil humanitné-
mu ideálu inšpirujúcemu a oživujú-
cemu Novú Akropolis, ktorej po smrti 
odkázal celý svoj majetok: rodný dom 
i osobnú zbierku umeleckých predme-
tov; tá sa neskôr stala základom budú-
ceho múzea.

Sladké ideologické podhubie

Nová Akropolis je medzinárodné du-
chovné hnutie, ktoré roku 1957 v Bue-
nos Aires založil profesor Jorge Angel 
Livraga Rizzi. Ako sme už spomenu-
li, cieľom hnutia je vytvoriť lepší svet 
pomocou univerzálneho bratstva a du-
chovnej obrody na základe výskumu 
latentných schopností človeka a neob-
jasnených zákonov prírody. Sama Nová
Akropolis sa prezentuje ako nadkonfe-

sijná, nadstranícka a nezávislá kultúrna
organizácia. Jej národné asociácie sa
v roku 1981 spojili do Medzinárodnej
organizácie Nová Akropolis so sídlom
v Bruseli. Hnutie má pevnú hierarchic-
kú štruktúru: na jeho čele stojí me-
dzinárodný riaditeľ, nasledujú ústrední
velitelia, národné rady, šéfovia bezpeč-
nosti a spravodajstva.

Na oficiálnych webových stránkach 
Novej Akropolis sa dočítame, že od 
svojho počiatku „sa venovala mláde-
ži a jej lepšiemu filozofickému formo-
vaniu prispôsobenému súčasnej dobe, 
a to všetko nezávisle a bez akéhokoľ-
vek náboženského, politického či spo-
ločensko-ekonomického vplyvu. Profe-
sor Jorge Angel Livraga Rizzi, iniciátor 
projektu, zhromaždil mladých študen-
tov a absolventov vysokých škôl, ku 
ktorým sa čoskoro pripojili osobnosti
umeleckého a kultúrneho sveta. Tie pri-
tiahla predovšetkým myšlienka a hnu-
tie obohacujúci duch, poučný pre všet-
kých. Nová Akropolis je v Argentíne 
uznávaná ako verejnoprospešná nadá-
cia od začiatku sedemdesiatych rokov 
vďaka svojej sociálnej a kultúrnej čin-
nosti. V tých časoch získala medziná-
rodný charakter. V súčasnosti Kultúrna 
asociácia Nová Akropolis pôsobí vo vy-
še 40 krajinách (niektoré zdroje uvá-
dzajú, že ich je až 50 – pozn. auto-
rov) a združuje vyše 10-tisíc aktívnych 
členov (iné pramene tvrdia, že ich je 
až 14, resp. 15-tisíc – pozn. autorov) a
státisíce sympatizantov hovoriacich viac
než pätnástimi jazykmi a reprezentu-
júcich širokú škálu vyznaní, etnických
pôvodov a kultúrneho dedičstva ako
veľkolepý príklad spolužitia a porozu-
menia.“1

Podľa ideológie Novej Akropolis
vedie svet negatívny spôsob života 
podmienený násilím, sektárstvom, rasiz-
mom, drogami, ekologickými katastro-
fami a ideologickým znečistením všet-
kého druhu ohrozujúcim celé ľudstvo. 
Samo hnutie je však presvedčené, že 
vlastní riešenie v podobe univerzálne-
ho bratstva, ktoré zmení vedomie ľu-
dí. Preto si zvolilo názov Nová Akro-
polis (Vyvýšené mesto), aby každému 
človeku umožnilo znovuobjaviť pravé 
poznanie. Túto ideu v praxi podpo-
ruje organizovaním množstva najroz-
ličnejších vzdelávacích prednáškových 
cyklov (napr. kurz prednášok porov-
návacej filozofie Východu a Západu, 

1/2013

Jorge Angel Livraga Rizzi



5

nová akropolis

cyklus Priekopníci slobodného myslenia 
a i.) či jednotlivých verejných predná-
šok s často veľmi príťažlivo znejúcimi 
názvami – Platón: Čo je spravodlivosť, 
Gotické katedrály, Filozofia a kríza hod-
nôt a pod. Ich obsah má často filozo-
fický kontext, témou môže byť rétori-
ka, sociopolitika, morálna kríza atď.

Ako píše český religionista Zdeněk 
Vojtíšek, „otvorenosť pre rôzne filozofic-
ké a náboženské smery a široký výber 
tém však nie je umožnený slobodným 
myslením, ale šírkou koncepcie Heleny 
Petrovny Blavatskej, na ktorej diele si 
Livraga zjavne zakladá. Vo svojom ob-
dive k tejto spoluzakladateľke Teozofic-
kej spoločnosti ide dokonca tak ďaleko, 
že v nej vidí ‚nadľudské rysy‘“2, a tak 
je len prirodzené, že učenie Novej Ak-
ropolis nadväzuje okrem rôznych ezo-
terických tradícií predovšetkým na myš-
lienky tejto známej ruskej okultistky.

Dôkazom sú aj nasledovné Livra-
gove filozofické postoje: vesmír chá-
pe ako živú bytosť a ľudia sú podľa 
neho súčasťou Božskej mysle. Proces 
hľadania „vnútorného človeka“ má vy-
ústiť v zjednotení sa s božstvom. Po-
čas dlhého cyklu prevtelení má človek 
„poznať svoju Božskú esenciu“ a usilo-
vať sa o „zjednocujúce vedomie“ (do-
siahnuť vlastnú akropolis), na základe 
čoho má postupne meniť seba a svet. 
Takto sa môže ľudstvo vymaniť z krízy, 
ktorá je podľa novoakropolistov hlbo-
ká a ďalej sa prehlbujúca, a môže vy-
kročiť smerom k svetlejšiemu zajtraj-
šku. Slúžiť na to má aj nastolený ideál 
Nového človeka, ktorého naplnením sa 
má napraviť všetko zlé a obnoviť har-
mónia ľudstva.

Filozofická výchova
na akropolský spôsob

Filozofická výchova ľudí je základnou 
úlohou Novej Akropolis, ktorá síce ne-
bola sformulovaná bezprostredne v zá-
kladných princípoch organizácie, avšak 
zaznieva v početných statiach a pred-
náškach jej vodcu, nehovoriac už o in-
ternom učení hnutia. Táto výchova je 
zameraná na prebudenie skrytých po-
tenciálov jednotlivca a jeho sformova-
nie ako „celostného človeka“. Uveďme 
iba jeden citát zo state Delie Steinberg 
Guzmánovej: „V akýkoľvek moment 
a na akomkoľvek mieste potrebuje-
me kohosi, kto by nás mohol naučiť 

umeniu plnohodnotne žiť..., potrebu-
jeme Učiteľa. Nedá sa uvažovať o fi-
lozofii bez toho, že by sme nehovori-
li o výchove. (...) Vychovávať znamená 
predovšetkým dokázať nasmerovať, 
viesť, vedieť ukázať správnu cestu. (...) 
Práve z tohto momentu sa znova rodí-
me, keď s nami začína pracovať filozof, 
aby nás prebudil a prejavil všetko skry-
té, čo nesieme vo svojom vnútri, keď 
nám pomáha spojiť do jedného zmys-
luplného celku všetky naše idey, vniesť 
poriadok do našich pocitov, spokojnosť 
a presvedčenosť do našej duše.“3

Cieľom výchovy je teda pripraviť 
(či skôr transformovať) poslucháčov 
Novej Akropolis na filozofov-idealistov 
a vo vzťahu k Živým silám (vnútornej 
skupine, jadru organizácie) na učení-
kov. O tom, čo sa rozumie pod tými-
to termínmi a ako vyzerá proces vý-
chovy v teoretickej rovine si môžeme 
prečítať v rozličných materiáloch hnu-
tia – v periodických vydaniach, kni-
hách a taktiež publikáciách na inter-
nete. V intenciách Živých síl4 sa toto 
vzdelávanie nazýva formatívna práca 
alebo formácia.

Ideál Nového človeka

Vytváranie masovej spoločnosti s jej 
stádovitou kultúrou a neosobným ná-
zorom vyvoláva reakciu vo forme rastú-
ceho znepokojenia a obáv o slobodu, 
a to o slobodu osobnú i spoločenskú. 
Ľudia cítia potrebu prejaviť svoje túž-
by. Túto požiadavku, podľa novoakro-
polistov, napĺňa práve prítomnosť No-
vej Akropolis v spoločnosti.

Livraga vidí rastúcu krízu ľudstva 
v zrýchľujúcom sa rytme našich miest, 
v raste megapolisov a strate kontak-
tu s prírodou. Tento umelo vytvore-
ný svet, ktorý vznikol vyčlenením sa 
z harmonického prírodného sveta, ve-
die k vyumelkovaným medziľudským 
vzťahom, ku konzumu a k strate du-
chovného vedenia. Tým je akoby uspá-
vaná ľudská duša, ktorá sa dostáva do 
stavu stabilnej letargie. Livraga preto, 
podobne ako staroveký gnostik, chcel, 
aby sa človek prebudil, aby sa dostal 
z onoho krajne pasívneho stavu do ak-
tívneho pohybu.

V Základoch akropolitánskeho ideá-
lu, jednej z kľúčových publikácií hnutia,
Guzmánová píše: „Je očividné, že v krí-
ze nášho sveta musíme navrhnúť nový

a lepší svet. Keď vravíme ‚nový‘, nechce-
me naznačovať, že tieto hodnoty ne-
existovali skôr, niekedy inokedy, ale
že je dnes málo tých, ktorí sa ich od-
vážia žiť. Keď vravíme ‚lepší‘, nie je to
preto, že by dnes neexistovalo nič 
dobré, ale preto, lebo dokonca aj to, 
čo je dobré, musí sa zdokonaľovať. 
Avšak tento nový a lepší svet sa ne-
môže vybudovať bez Nového člove-
ka, ktorý bude jeho esenciálnou bun-
kou. Snívame o Novom človeku ako 
o autentickom nadčloveku, ako o tom, 
ktorý prekonal ľudské ohraničenia a
dosiahol priamy kontakt s tým, čo je 
božské.“5

V tejto súvislosti však treba podo-
tknúť, že stúpencom Novej Akropolis
sa od okamihu ich vstupu vštepuje
veľmi silný pocit výlučnosti. Sú pre-
svedčení, že na rozdiel od iných vzde-
lancov sú iba oni pravými filozofmi 
ochotní napĺňať ideál Nového člove-
ka. No realita je úplne iná. Ten, kto 
absolvuje kurz porovnávacej filozofie 
a následne sa stane členom hnutia,
nerozvíja svoje poznanie samostatne;
ku štúdiu výhradne používa brožúrky
Novej Akropolis. V jej prostredí sa na-
vyše nepestuje žiadna filozofická disku-
sia, ako by sa mohlo možno na prvý 
pohľad zdať, ale hnutie neustále svo-
jich členov povzbudzuje žiť pre Ideál, 
čo v praxi znamená, aby čo najviac 
svojho voľného času trávili na pred-
náškach organizovaných Novou Akro-
polis, respektíve jej propagáciou, vý-
robou archeologických a umeleckých 
replík, spoločnými návštevami kultúr-
nych akcií alebo pri humanitárnych
akciách a ekologických a politických 
aktivitách. O výlučnosti tejto organizá-
cie svedčí aj skutočnosť, že jej kľúčo-
vé publikácie sú prístupné výhradne 
len členom hnutia, a to vrátane vyš-
šie citovaného diela Základy akropoli-
tánskeho ideálu.

Po otrasných skúsenostiach s fašiz-
mom však ideál nadčloveka naháňa
skôr hrôzu, ako by mal inšpirovať k du-
chovnému napredovaniu. Okrem iného 
aj to bol možno dôvod, prečo sa Nová
Akropolis v minulosti vo Francúzsku a
v Belgicku dostala na takzvané čierne 
zoznamy deštruktívnych sektárskych
spoločenstiev. V roku 1994 ju takto 
označilo taktiež niekdajšie rakúske mi-
nisterstvo životného prostredia, mláde-
že a rodiny. V jednej z publikácií ve-
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novanej problematike siekt stojí, že 
„duchovné cvičenia (Novej Akropolis – 
pozn. autorov) majú žiakov oslobodiť
a vyformovať z nich nového človeka.
Nová Akropolis usporadúva prednáš-
ky k ezoterickým učeniam starovekých 
civilizácií. Vnútri disponuje silným vod-
covským systémom s vlastnou bezpeč-
nostnou službou a povinnosťou mlčan-
livosti“.6

Tieto slová napokon korešpondu-
jú aj so samými internými materiálmi 
hnutia, v ktorých Livraga načrtáva ob-
raz, ako sa nadobúda vodcovská sila 
a ako sa má v tomto smere formovať 
mládež. Štruktúra hnutia by mala byť 
podľa neho usporiadaná tak, „aby v nej 
mohli byť činní iba muži a ženy, kto-
rí sa usilujú o to najvyššie, nespôsobilí 
majú ostať stranou“.7 V Príručke vodcu 
(Manuel du dirigeant), ktorú tí, čo ju 
čítali a poznajú aj inú literatúru z čias 
napríklad Tretej ríše považujú za novú
interpretáciu Hitlerovho Mein Kampfu, 
Livraga v prvej kapitole doslovne píše: 
„Každá živá bytosť, ktorá vládne viac 
či menej rozvinutými schopnosťami, je 
hladná po moci. Moc je rovnakým in-
štinktom duše, ako je sebaochrana in-
štinktom tela. Ten, kto v sebe pociťuje 
silu byť lídrom, nesmie iných milovať. 
(…) Z vedomia je potrebné vyškrtnúť 
všetko, čo v ňom vytvára komplexy. 
Stonajúci a fňukajúci musia byť vypá-
lení rozžeraveným železom.“ Ako ďalej 
Livraga vyhlásil, cieľom Novej Akropolis 

je „vytvoriť z človeka nadčloveka“. A to 
už je naozaj nebezpečné – hlavne vte-
dy, keď sa oprieme o historickú skúse-
nosť prvej polovice 20. storočia...

Možno preto odborníci na nové
náboženské hnutia považujú Novú 
Akropolis za jedno z najradikálnejších
militantných a extrémne pravicových 
zoskupení s nemalými politickými am-
bíciami, ktoré pod zámienkou akého-
si nevinne vyzerajúceho kultúrneho 
spolku privádza ľudí do sektárskej zá-
vislosti. Nová Akropolis podľa nich vy-
stupuje na verejnosti ako kultúrna 
asociácia, zatiaľ čo jej jadro má čisto 
duchovné ašpirácie a je typickým no-
vým náboženským hnutím s prepraco-
vanou organizáciou, pevnou doktrínou 
a spoločnými rituálmi. To napokon ne-
popiera ani sám Livraga, ktorý v knihe
Labyrint Lapiz Lazuli (Labyrinthe de La-
piz-Lazuli) odkrýva skutočnosť, že ho-
ci sa navonok toto hnutie javí ako 
kultúrna a humanistická organizácia 
oboznamujúca záujemcov s nábožen-
ským a filozofickým dedičstvom ľud-
stva, v skutočnosti ide o školu mysté-
rií či teozofickú školu.

Za politický ideál vládnutia pova-
žuje Nová Akropolis aristrokraciu, vlá-
du najlepších. K demokracii je odmera-
ná a kritická. Svedčí o tom aj Livragov 
výrok, ktorý na margo vlády ľudu vy-
hlásil: „Čo sa týka našich moderných 
demokracií, nie je to nič iné, než ob-
rovské psychologické jaskyne, chrámy 

otrokov hovoriacich o mámivých tie-
ňoch, ktoré im ich vodcovia ukazujú, 
aby ich oblúdili.“8

Nová Akropolis a nacizmus

Už sme spomenuli, že hnutie vzniklo
v Buenos Aires. Avšak nie je tajom-
stvom, že Argentína sa v 50. rokoch 
minulého storočia zmenila na azyl 
pre fašistov, ktorí hoci utrpeli poráž-
ku v druhej svetovej vojne, dokázali 
uniknúť spravodlivosti. Preto niektoré 
Livragove pasáže, také podobné Hit-
lerovým, mnohým z nich ulahodili. 
V tejto súvislosti známy ruský sekto-
lóg prof. Alexander Dvorkin v jednom 
interview pre noviny Trud pozname-
nal: „Novinári na Západe nie náhodou 
nazývajú Novú Akropolis organizáciou 
profašistického typu,“ a zároveň túto 
štruktúru nazval „jednou z najvplyv-
nejších totalitných siekt sveta“.9

Opodstatnenosť týchto slov doka-
zuje i citát z istého pred verejnosťou 
utajeného programu Novej Akropo-
lis: „Dolu s demokraciou: vyvýšime na 
jej piedestál aristokratickú a totalitnú
vládu, ktorá bude chrániť pamiatku 
svätého, historického... Všetka moc
bude skoncentrovaná v rukách Naj-
vyššej rady a prezidenta Senátu sfor-
movaného z najlepších rozumov ľud-
stva. Dovedna sa to bude nazývať 
Centrálnym velením (latinské SS – po-
zn. autorov). Novému politickému po-
riadku bude zodpovedať aj nový radi-
kálny morálny poriadok: v novom štáte 
nebude negramotných, chudobných, 
fanatikov, zločineckých organizácií. (...) 
Každý, kto si nebude priať alebo sa 
nedokáže prispôsobiť novým štátnym 
štruktúram, bude zatvorený do špeciál-
nej inštitúcie pre neplnohodnotných; 
tých, ktorí budú odporovať, začnú ne-
milosrdne ničiť...“10 Treba k tomu ešte 
niečo dodať?

Aj viaceré prvky eklektickej symbo-
liky a rituálov Novej Akropolis, ktoré 
sú prevzaté z rôznych kultúr a časo-
vých období, pripomínajú nacistické
symboly a ríty, vďaka čomu sa toto
hnutie zvykne obviňovať z neonaciz-
mu. O týchto rituáloch sa verejne 
nikde nepíše a členovia hnutia majú 
o nich pred nezasvätenými zakázané 
hovoriť. U informovaných pozorovate-
ľov tohto kontroverzného hnutia však 
vyvolávajú viaceré otázniky.
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Základným symbolom Novej Ak-
ropolis je orol stojaci s roztiahnutými 
krídlami na kolese ovinutom dubový-
mi listami, v ktorom je zobrazená pre-
krížená fakľa, pero a sekera.11 Členom 
Živých síl sa vysvetľuje, že orol zobra-
zuje zasväteného kráľa – žreca vo vtá-
čom odeve. Koleso, na ktoré sa spúš-
ťa, je symbol zeme, na ktorú budúci 
svetový vládca prináša mystériá (na 
pôdu pripravenú Novou Akropolis). 
Fakľa, sekera a pero egyptskej bohy-
ne Maat sú zase symboly neskrotiteľ-
nej vôle, čistoty duše a spravodlivého 
zápasu učeníkov-novoakropolistov bo-
jujúcich za priblíženie tohto význam-
ného historického okamihu. V centre 
spomínanej symboliky sú umiestne-

né symboly Anaxa (v antickom Gréc-
ku označovalo toto pomenovanie krá-
ľa, pána, vodcu), ktorý vládol plnou 
a neohraničenou mocou; tak svetskou, 
ako i duchovnou.12 Niektorí odborníci 
usudzujú, že tiež v oficiálnom logotype
Novej Akropolis je zašifrované meno 
Anax. Podľa nich je zrejmé, že táto im-
periálna symbolika súvisí s celosveto-
vým pôsobením Novej Akropolis a s jej
určitými nárokmi na „svetovládu“.13

Zaujímavým je aj pozdrav pripomí-
najúci fašistický (či starorímsky) salut, 
ktorý celý svet pozná vďaka Adolfovi 
Hitlerovi. Ním sa stúpenci (označovaní 
ako rytieri) a stúpenkyne (dámy) No-
vej Akropolis pri lúčení zdravia v roz-
ličných variantoch, napríklad počas 
slávnostných ceremónií, kde si účast-
ník kľaká na koleno, rukou sa dotýka 
oblasti srdca a potom silno vymrští ru-
ku vpred, pričom zvolá „Ave!“. Takto sa 
tiež zdraví vlajka, orol a iné symboly 
hnutia.

Na vlajke Novej Akropolis je v ľa-
vom hornom rohu zobrazený čierny 
symbol slnečného orla. Pole vlajky je 
žlté, od orla sa rozchádzajú červené 
pruhy, ktoré sa smerom k periférii roz-

širujú.14 Každý logos má svoju vlajku 
s vyobrazeným emblémom. Napríklad 
na červenom podklade vlajky Korpusu 
bezpečnosti sú dve pod sebou stoja-
ce písmená „S“; horné vo forme staro-
germánskej runy zobrazenej v podobe 
blesku, čo nápadne pripomína výložku 
uniformy príslušníkov SS.

Jedným z najdominantnejších no-
voakropolských znakov je spomínaná 
sekera. Je rozlišovacím znakom tzv. no-
siteľov sekery, elitného oddielu Živých 
síl, ktorého členovia tvoria vedenie
Novej Akropolis. V Rímskej ríši nies-
li sekeru lektori pred kolónou sprevá-
dzajúcou miestodržiteľa alebo nejaké-
ho iného vysokopostaveného cisárovho 
predstaviteľa, demonštrujúc ich privi-

légium vládnuť príkazmi v mene prvej
osoby ríše. Pretože táto sekera bola ob-
vinutá zväzkom prútov, nazvali symbol 
v Taliansku fascio (fašina – zväzok), od 
ktorého pochádza aj samo slovo fašiz-
mus.

Kult a chrám

V každom sídle národnej asociácie No-
vej Akropolis sa nachádza chrám. Skla-
dá sa z troch častí – tzv. Sály lode, 
krypty a Centrálnej sály. Sála lode je 
najbližšie od vchodu, je akýmsi vesti-
bulom chrámu. V jej strede je na zr-
kadle umiestnený podstavec, na kto-
rom stojí pseudoegyptský čln s hlavami 
egyptského boha Anibisa na prednej 
a zadnej časti lode, v otvorenom na-
ose (vyvýšenom mieste uprostred lo-
de) je nainštalovaná lampa a za ním 
soška Ka (egyptské zobrazenie „dvoj-
níka“ človeka). Na štyroch stenách sály 
sa nachádzajú egyptské reliéfy obsahu-
júce hieroglyfické ochranné zaklínania. 
Strop Sály lode, ako aj ostatných čas-
tí chrámu je pomaľovaný egyptskými 
päťramennými hviezdami. Z tejto sály 
vedú dvoje tajné dvere do krýpt – ne-

veľkých miestností určených na indivi-
duálne rituály.

Centrálnu sálu obklopujú štyri kryp-
ty, pričom z každej z nich sem vedú 
samostatné dvere. V Krypte učiteľov 
sa nachádza socha grécko-rímskeho 
božstva Serapisa, veľká busta Jorgeho 
Livragu a sadrový odliatok jeho ru-
ky. Taktiež sú tam umiestnené neveľ-
ké portréty Heleny Blavatskej a Šrí Rá-
mu, prezidenta Teozofickej spoločnosti 
považovaného za Livragovho učiteľa. 
V krypte Ženskej brigády sú v špeciál-
nych výklenkoch rozostavené sochy 
rímskej bohyne Vesty (držiacej v ru-
kách svietnik s ohňom Ženskej brigá-
dy) a gréckej Afrodity. Medzi výklen-
kami je uložená vlajka Ženskej brigády, 

oproti nej na stene visí meč ovenčený 
kvetmi. Steny krypty sú modré, osvie-
tené sýtomodrým svetlom.

V krypte Korpusu bezpečnosti sú
vo výklenkoch umiestnené sochy egypt-
ského boha Osirisa a gréckeho božstva 
Area (Ares = rímsky Mars). Pri Areovej 
soche je svietnik s ohňom Korpusu 
bezpečnosti. Okrem toho sa tu nachá-
dzajú neveľké sošky egyptského bo-
ha Anubisa a hada zvinutého v tvare 
písmena S. Na stene visí rituálny meč, 
ktorý sa používa počas ceremónií. Ste-
ny krypty sú vymaľované načerveno, 
osvetlenie je jasno červené. V krypte 
Pracujúcich brigád sú vo výklenkoch 
inštalované sochy gréckeho boha He-
faista a egyptského Ptaha. Vedľa nich 
sa nachádza soška posvätného skara-
bea a dýhová nádoba so zeminou. Na 
stene visí veľký obojručný meč. V rohu 
krypty je akási maketa alchymistickej 
pece – atanory. Steny krypty sú hne-
dé, osvetlenie žlté.

Centrálna sála je okrúhla s neveľ-
kým obdĺžnikovitým výklenkom. V ňom 
je na stene umiestnený bronzový orol. 
Taktiež tam stojí egyptská socha, ktorú 
novoakropolisti nazývajú Žiak, a vlaj-
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ky Novej Akropolis. Uprostred sály sa 
nachádza hlboká okrúhla studňa s vo-
dou. Zvrchu je studňa zakrytá neveľ-
kým kontajnerom s pieskom priveze-
ným z Egypta a zmiešaným s pieskom 
z Livragovej krypty. Na kontajnere je 
umiestnený oltár vo forme egyptské-
ho stĺpa stability a zdravia – džedu, na 
ktorom sa nachádza bronzová čaša ur-
čená na prinášanie obety. Na stenách 
sú zobrazené egyptské božstvá a scé-
na váženia duše (psychostasia) prevza-
tá z egyptskej Knihy mŕtvych.15 Strop 
krypty je kupolovitý. Rovno v strede 
osi studne vedie cez všetky poschodia 
budovy rúra, ktorá by teoreticky mala
privádzať na oltár svetlo Síria v čase 
konania obradov.

Každú noc, presne o polnoci, sa 
začína nočná služba v chráme, obrad, 
na ktorom sa zúčastňuje predstaviteľ 
sekery a traja reprezentanti jednotli-
vých logosov. Sú odetí do predpísa-
ných uniforiem a berúc svoje osobné 
emblémy vchádzajú do chrámu. Všet-
ky pohyby v chráme sa vykonávajú vy-
ložene proti smeru chodu hodinových 
ručičiek. V Sále lode účastníci obchá-
dzajú loď, k rozsvietenej lampe pod 
baldachýnom kladú svoje emblémy 
a sadajú si okolo po jednom z každej 
strany do pózy učeníka (na kolenách, 
sediac pritom na pätách s vystretým 
chrbtom). Všetci si do vlastných den-
níkov zapisujú, čo fyzické a duchovné 
počas posledného dňa prežili alebo vy-
konali. Následne v priebehu desiatich 
až pätnástich minút nacvičujú koncen-
tráciu pohľadu na pevný bod – horia-
cu vonnú tyčinku. Počas tohto trénin-
gu sa nesmie žmurkať ani nikam inam 
pozerať; pokiaľ by sa tak stalo, treba 
cvičenie zopakovať.

Po tréningu každý prechádza do 
krypty svojho logosa, aby individuálne
slúžil. Predstaviteľ sekery slúži v Kryp-
te učiteľov; kladie emblém k zástave,
vykonáva rituálny pozdrav sochám bož-
stva, ohňu a vlajke, sadá si do pózy
žiaka a počas dvadsiatich až tridsia-
tich minút číta texty zo špeciálnych 
dosiek (väčšinou ide o texty Livragu,
Delie Guzmánovej či Jeleny Sikiričovej).
Potom sa ešte vykoná „styk s vlajkou
logosa“ a rozjímanie nad učeníckymi
témami, ktorých zoznam je presne sta-
novený v osobitnej inštrukcii. Na záver 
dôjde k zámene ohňa (vymení sa knôt 
v lampe a doleje sa do nej olej), odrieka 

sa Modlitba učeníka, ktorej autorom je, 
samozrejme, Livraga, a prináša sa obe-
ta. V miske na to určenej učeník spáli
lístok so zoznamom skutkov a vlast-
ností vyhodnotených ako obeta. Táto 
ceremónia trvá dve až tri hodiny. Kaž-
dý člen Živých síl ju musí absolvovať 
približne raz za mesiac.

Dôležitým obradom je aj rituál Sol 
Invictus (Deň mŕtvych novoakropolis-
tov). Táto ceremónia sa vykonáva kaž-
doročne v deň zimného slnovratu 21. 
decembra. Pomenovanie sviatku je od-
vodené od titulu Neporaziteľné slnko, 
ktorý prislúchal rímskemu bohovi Mit-
rovi, ktorého narodenie sa oslavovalo 
v čase zimného slnovratu. Novoakro-
polisti si počas tohto dňa predstavujú, 
že sa otvárajú brány bohov a na zem 
zostupujú božské bytosti a duše zo-
mrelých. Viac než len o akúsi pamiat-
ku zosnulých však ide o pripomenutie 
skutočnosti, že zosnulí novoakropolisti, 
tak ako počas života, aj po svojej smrti 
pracujú na uskutočňovaní ideálu Novej 
Akropolis, ibaže na druhom svete.

Iným významným sviatkom je ví-
tanie jari. Podľa novoakropolistov je-
ho podstata spočíva v „obrode Slnka“ 
v čase astronomickej rovnodennosti.
Novoakropolisti veria, že Slnko ako 
„veľký učiteľ“ sa počas noci jarnej 
rovnodennosti zráža (v akejsi analógii
záhrobného sveta) so silami tmy a cha-
osu a z tejto bitky vychádza ako víťaz,
prinášajúc Zemi svoje životodarné
svetlo. Úlohou tohto rítu je pomôcť 
slnku v jeho neľahkom boji, symbolicky
a duchovne sa na ňom zúčastňujúc na
zemi.

Ďalším sviatkom je Deň učiteľov 
alebo aj Deň bieleho lotosa. Pripadá 
na 8. mája, čo je, mimochodom, deň 
smrti zakladateľky Teozofickej spoloč-
nosti Heleny Blavatskej. Konvenčne je 
zároveň načasovaný na májový spln 
mesiaca, čo je zase údajne deň Bud-
hovej smrti. Existuje vysvetlenie, pra-
meniace z istej orientálnej legendy, 
že každý rok v tento deň veľkí učite-
lia kladú otázku, či je už ľudstvo pri-
pravené na to, aby vošlo do nirvány. 
Úlohou obradu je potvrdenie vernosti 
učeníkov svojim učiteľom, pripravenosť 
slúžiť im a byť im vždy k dispozícii. 
Zúčastňujú sa na ňom všetci členovia 
Živých síl. Rituál sa koná vo veľkej sá-
le, na ktorej scéne je postavená čaša 
s horiacim ohňom (zapáleným od več-

ného ohňa horiaceho v chráme), päť-
ramenná hviezda poskladaná z bielych 
kvetov, osobná Livragova štandarda 
(hlava egyptského boha Anubisa a pís-
mená JAL na zelenom pozadí), ako aj 
portrét Heleny Blavatskej.16

Záver

Toto je len malá prezentácia mystérií 
Novej Akropolis. V podstate sú výstiž-
ným odrazom jej absurdného a zmä-
teného filozofického systému spája-
júceho v sebe všemožné elementy 
vytrhnuté z kontextu rôznych kul-
túr a dokumentovaných vymyslenými 
atribútmi a pravidlami. Mne pritom ne-
vdojak prichádza na um známy ruský 
mysliteľ a kňaz Pavel Alexandrovič Flo-
renskij, ktorý už pred vyše sto rokmi 
prirovnal podobnú eklektiku k počiat-
ku zahnívania všeobecnej kultúry ľud-
stva. Zjavne teda možno konštatovať, 
že ideológia Novej Akropolis má jasný
synkretický novopohanský charakter 
blízky učeniu spomínanej ruskej okul-
tistky Heleny Blavatskej a zjednoduše-
nému okultizmu v duchu New Age.17 

Časopisy Novej Akropolis sú preplnené 
rozličnými farebnými fotografiami pa-
mätníkov dejín a kultúry, citátmi zná-
mych mysliteľov a básnikov, v čase 
prednášok z filozofie zo scény zvyčaj-
ne znejú reči o milosrdenstve, dobre 
či ideály tolerancie. Ale to všetko pô-
sobí viac na efekt ako na efektívnosť. 
Skoncovať s akýmkoľvek podozrením 
na margo organizácie Novej Akropo-
lis má aj konkrétna humánna aktivita 
dosvedčovaná aktívnou prácou s deť-
mi-sirotami či organizovanie seminárov 
na exotické témy a v neposlednom ra-
de i predkladanie rozličných spôsobov 
tvorivej sebarealizácie najmä hľadajú-
cim mladým ľuďom. Vodcovia i bežní 
členovia Novej Akropolis sú pritom ne-
skutočne priateľskí, prívetiví a zdvorilí.

No podľa Ivany Škodovej z Centra 
prevencie v oblasti siekt Integra je táto 
organizácia „sporná v tom, že sa verej-
ne prezentuje ako nezávislá nadkonfe-
sijná a nadstranícka kultúrna asociácia, 
pritom však jej cieľom je vytvoriť ak-
ropolitánsky ideál Nového človeka. Jej 
učenie jednoznačne vychádza z teozo-
fie a ezoteriky bez prijímania iných ná-
zorov a kultúrnych tradícií, bez disku-
sie a slobodného kritického myslenia. 
Človek pri návšteve verejne prezento-
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R E P O R T
vaných prednášok a kurzov o porovná-
vacej filozofii, histórii a kultúre nie je
o skutočných cieľoch informovaný a
netuší nič o pozadí učenia Novej Akro-
polis, čo je jednoznačne manipulačné. 
Týmto spôsobom je psychicky manipu-
lovaný, pretože sa bez jeho vedomia 
a súhlasu vopred plánuje postupná 
zmena jeho osobnosti. Takéto správa-
nie je podľa môjho názoru neetické a
nemorálne, čím vlastne sami novoakro-
polisti znevažujú svoje ciele; neetickým
spôsobom sa snažia nájsť východisko
z mravnej globálnej krízy prejavujúcej 
sa v súčasnom stave sveta.“18

Harmonický obraz idealistického 
združenia, ktorému vraj ide len o bla-
ho jednotlivca a celého sveta, ostro 
spochybňuje napríklad aj istý prípad, 
ktorý sa stal roku 1985. Španielsky ča-
sopis Tiempo zverejnil reportáž, v kto-
rej novinár Pepe Rodriguez priniesol 
šokujúce fotografie z akéhosi parami-
litantného tréningu stúpencov Novej 
Akropolis na hrade Santiuste, 140  km 
od Madridu, pričom združenie označil 
za pravicovo orientovanú, ba dokonca 
nacistickú sektu. Mladí učenci, členovia 
bezpečnostných zložiek, tam zdokona-
ľovali svoje osobnosti v súlade s filo-
zofiou nadčloveka vyzbrojení strelnými 
zbraňami a nožmi. Sám J. A. Livraga 
mal byť v Madride neskôr odsúdený 
za nedovolené ozbrojovanie.19

Rôzni sektológovia a historici sa sto-
tožňujú s myšlienkou, že pád železnej 
opony, úzko spojený s eróziou komunis-
tickej ideológie, uvoľnil misijné pole
pre nasadenie rozličných nových kultov
a spirituálnych hnutí ezoterického cha-
rakteru spájajúcich sa s konzumným 
spôsobom života a vytvárajúcich svoj-
ráznu zmes postmoderného nábožen-
stva. Jednu z takýchto novodobých 
ideológií predstavuje i Nová Akropolis.
Bez toho, aby som chcel krivdiť jej stú-
pencom, nemôžem sa ubrániť istým 
pochybnostiam, o čo sa v skutočnos-
ti táto organizácia usiluje. Skúsenosť 
z nedávnej histórie totiž varuje. 

Foto: archív

Poznámky:
1 http://www.akropolis.cz/default.asp?page=-

document&4=10000236
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Pôvodne pozostávali z dvoch oddielov (lo-
gosov) – Korpusu bezpečnosti a Pracovných 
brigád. Uniformu Korpusu bezpečnosti tvorí 
košeľa, nohavice, kravata a topánky – všet-
ko v čiernej farbe. Na ľavú ruku si jej prí-
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rá. Uniformy jednotlivých logosov majú ri-
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pri ceremóniách.

5 Livraga, J. A., Guzmánová, D. S.: Základy 
akropolitánského ideálu. Editorial Nueva Ac-
rópolis, Madrid 1982. Citované podľa 2. čes-
kého vydania z roku 1995, s. 39–40

6 http://plus7dni.pluska.sk/plus7dni/vsimli-
-sme-si/skola-vyvolenych.html

7 Malý slovník sekt. Karmelitánské nakladatel-
ství, Kostelní Vydří 1998, s. 80

8 Tamže
9 Zolotov, O.: „Novyj Akropol“ pod svastikoj.

In: Trud, 13. októbra 2000, Moskva, s. 192
10 Bulletin de liaison du CCMM 1/1984, s. 5
11 Orol je často symbolom panovníckej mo-

ci, akoby poukazujúc na nedotknuteľnosť 
a božský pôvod kráľovskej či cisárskej vlády.
Avšak až nemeckí fašisti ako prví umiest-
nili orla na koleso. Orol Novej Akropolis 
sa od fašistického odlišuje iba tým, že na-
miesto svastiky má v kruhu fakľu, sekeru 
a pero. Mimochodom, v germánskej my-
tológii, ktorú fašisti študovali naozaj pocti-
vo, orol symbolizoval priamu personifikáciu
Odina, Viliho a Vého – akéhosi trojjediného 
árijského božstva.

12 Podrobnejšie pozri Frazer, J. G.: The Golden 
Bough, London 1923

13 http://www.iriney.ru/sects/acropol/005.htm
14 Podobný vzhľad má aj erb spoločenstva 

Thule (Thule Gesellschaft), ktoré, ako je zná-
me, vytváralo ideologický podklad nacistic-
kému režimu v Nemecku.

15 Máme tu do činenia so zjavným protireče-
ním, ktoré vzniklo buď v dôsledku negra-
motnosti, alebo úmyselne. V starom faraón-
skom Egypte sa zobrazenie „váženia duše“ 
umiestňovalo na stenách hrobiek, ale nie 
v chrámoch, pretože opisovalo scénu, ktorá
sa odohrávala po smrti človeka.

16 http://www.iriney.ru/sects/acropol/005.htm
17 O vplyve Heleny Blavatskej na formovanie 

napríklad árijského okultizmu, ktorý tvoril 
duchovné podhubie fašizmu, pozri Good-
rick-Clark, N.: Okultní kořeny nacismu. Voto-
bia, Praha 1992

18 http://plus7dni.pluska.sk/plus7dni/vsimli-
-sme-si/skola-vyvolenych.html

19 Tamže

Sektár zmámil tisíce ľudí zmesou 
mystiky, násilia a drog
NOVOSIBIRSK – Na 11 rokov poslal 
vo štvrtok do väzenia súd v ruskom 
Novosibirsku vodcu jednej z najväč-
ších a podľa expertov aj najnebez-
pečnejších ruských náboženských 
siekt Konštantína Rudneva. Muž, kto-
rý sa označoval za „vyslanca hviezdy 
Sírius“, svojím mystickým učením 
a okultizmom, ale aj násilím a nar-
kotikami údajne prilákal tisícky stú-
pencov. Jeho sekta Ašram Šam mala 
odbočky v 14 ruských regiónoch.

Podľa expertov je Rudnevovo „ná-
boženstvo“ založené na popieraní tra-
dičných hodnôt a morálnych štan-
dardov. Rudnev svojich stúpencov 
zbavoval majetku, organizoval sexu-
álne orgie a v sekte zavádzal tota-
litné poriadky. Členovia sekty, kto-
rých bolo podľa agentúry ITAR-TASS 
až 30-tisíc, museli prerušiť všetky 
kontakty so svojimi rodinami, mno-
hí z nich upadali do ťažkej drogo-
vej závislosti. Ruské úrady sa snaži-
li Rudneva už niekoľkokrát odsúdiť. 
V roku 2004 bol po vyšetrení na-
riadenom súdom hospitalizovaný 
na psychiatrickej klinike, z ktorej sa 
mu ale podarilo utiecť. O štyri roky 
neskôr bol proces s Rudnevom ob-
novený, ale vzápätí ho ukončili, pre-
tože svedkovia odmietli vypovedať. 
Tretíkrát bol Rudnev zadržaný v ok-
tóbri 2010, súd sa potom začal roku 
2011 s vylúčením verejnosti.

Žalobu podľa médií podalo na 
Rudneva pätnásť ľudí; už mu „dob-
rovoľne“ po zapojení do sekty odo-
vzdali spolu 18 miliónov rubľov (11 
miliónov Kč). Vodca sekty bol usved-
čený z predaja drog, znásilnenia a
obmedzovania osobnej slobody. Trest 
si má odpykať v pracovnom tábore 
s ostrahou, súčasťou trestu je aj po-
kuta 100 000 rubľov.

http://www.novinky.cz, 7. 2. 2013
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Už v päťdesiatych rokoch mi-
 nulého storočia skúmal

americký sociopsychológ Leon 
Festinger (1919 – 1989) so svoji-
mi kolegami jeden z raných UFO 
kultov. Jeho zakladateľka Marian 
Keechová prinášala odkazy od 
mimozemšťanov z planéty Clarion 
s použitím automatického písania. 
Koniec sveta bol predpovedaný 
na 21. decembra 1951, avšak ne-
stalo sa tak. Následne väčšina stú-
pencov skupinu opustila, ale časť 
z nich si naopak svoje presvedče-
nie posilnila. Tí rozhlásili cez mé-
diá informáciu o tom, že táto malá 
skupinka, ktorá celú noc bdela, 
rozšírila toľko svetla, že Boh mi-
lostivo ušetril svet pred zničením.

Toto však nie je jediné hnutie, kto-
ré zvestovalo a zvestuje koniec sve-
ta, a ktoré je „v spojení“ s mimozem-
skými civilizáciami. Jedna z takýchto
skupín, známa v Českej i Slovenskej
republike, sú tzv. Vesmírni ľudia. 
O nich už Rozmer uverejnil dva zau-
jímavé články1, preto tu uvediem len 
krátko základné informácie a zame-
riam sa predovšetkým na ich vzťah 
k rodine, manželstvu a sexualite.

Za všetkým stojí Ing. Ivo A. Ben-
da, ktorý pôvodne pracoval ako inži-
nier informačných systémov v mlado-
boleslavskej automobilke Škoda. Jeho 
život sa úplne zmenil v roku 1997, 

keď sa stretol s Miloslavou Drskovou, 
pracovníčkou v kravíne, ktorá už dva 
roky komunikovala s Plejáďanmi pod 
vplyvom učenia Michaela Heseman-
na. Bendovi sa údajne podľa jej vzoru
podarilo nadviazať prvý kontakt s mi-
mozemšťanmi ešte v tom istom ro-
ku a od toho času s nimi dodnes
komunikuje pravidelne. Poverený ší-
rením myšlienok vesmírčanov a ich 
správ na planéte Zem odišiel zo svoj-
ho zamestnania, k menu si pripojil 
skratku A. (podľa Aštara, veliteľa Veľ-
kej vesmírnej flotily) a spolu s Drs-
kovou začal vydávať správy s posol-
stvom od mimozemských civilizácií. 

poslovia lásky z krajiny Ilúzia
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Odvtedy vydal 75 kníh a tiež niekoľ-
ko videonahrávok s údajnými záber-
mi pristátia mimozemskej civilizácie 
na Zemi. Za komunikáciu s dobrými 
a krásnymi mimozemšťanmi z Plejád, 
vrátane sprostredkovania evakuácie 
ľudstva ich flotilami, mu v roku 1999 
udelili historicky prvý bronzový Blud-
ný balvan.2

Benda, Čech momentálne žijúci na 
Slovensku, tvrdí, že vo vesmíre nie sme 
sami. Existujú tam sily dobra a zla. 
Dva úplne opačné vesmíry – nebeské 
a čierne. V nebeských sú vyspelé an-
jelské bytosti, ktoré žijú krásnym živo-
tom bez utrpenia, chorôb a vojen. Na 
druhej strane sú svety plné utrpenia, 
vojen a boja o energie. Naša planéta 
je pod vplyvom oboch týchto síl. Tem-
né sily sa usilujú o nadvládu nad ľud-
stvom. Benda ich nazýva jašteričiarmi, 
vraj preto, lebo sa im podobajú. Na-
proti tomu sily dobra, ktoré zastupujú 
práve vesmírni ľudia, pomáhajú a ra-
dia. Sú to vyššie duchovné bytosti, kto-
ré pozvala planéta Zem, aby pomohli 
riešiť jej kritickú situáciu. So svojou po-
zitívnou energiou priviezli lásku a liečia 
Zem: vytvárajú ozónovú vrstvu, obno-
vujú ekologickú rovnováhu a v rám-
ci možností kontrolujú zbrojný arze-
nál, aby nebol použitý. Iba zásahom 
predvídavých vesmírnych priateľov ne-
skončilo ľudstvo v sebazničujúcej ató-
movej vojne a ušlo tak zániku ľudské-
ho rodu. Vesmírčania vraj boli prv ako 
my, čo znamená, že vďaka tejto osob-
nej skúsenosti so životom na Zemi sú 
nám blízko a môžu nám preto lepšie 
porozumieť. Prichádzajú z budúcnos-
ti a už prežili náš život. Ľudia opro-
ti vesmírnym ľuďom žijú veľmi krát-
ko; priemerný vesmírčan sa dožíva až 
niekoľko tisícok rokov.

Vesmírni ľudia bývajú v lodiach, kto-
ré sú rozmiestnené okolo Zeme. Kon-
takty udržiava Benda najčastejšie s Aš-
tarom Šeranom, krásnou duchovnou 
bytosťou a veliteľom Veľkej vesmírnej 
flotily v počte okolo 10 miliónov lodí, 
ktorá má veliteľstvo na vesmírnej stani-
ci Šare. Takisto s Plejáďanmi a od roku 
2001 dokonca s prvotným Stvoriteľom 
všetkého a všetkých (Bohom) a s jeho 
prirodzenosťou – Pánom Ježišom Kris-
tom, s ktorými môže byť Benda v kon-
takte nepretržite, pretože mu pri ope-
rácii na jednej z vesmírnych lodí do 
jeho tela implantovali siedmu špirá-

lu DNA, čím sa mu otvorila pre ten-
to cieľ nevyhnutná siedma, tzv. korun-
ná čakra.

Benda informuje o existencii vesmír-
nych ľudí a ich láske k nám prostred-
níctvom letákových akcií, prednášok, 
reportáží v televízii, ako aj početných 
webových stránok, na ktorých nájdete 
(podľa Bendu) vyše 7 000 strán textu. 
Tie sú väčšinou vo forme posolstva či 
správ od vesmírčanov, hýriace všetký-
mi farbami.

Roku 2000 vznikla v Českej repub-
like tzv. Olomoucká mierová skupin-
ka. Išlo o spoločenstvo ľudí veriacich 
v existenciu vesmírnych ľudí, ktorí 
spoločne meditovali a očakávali hro-
madné kontakty vesmírčanov s nimi.
To sa ale nenaplnilo a skupina sa one-
dlho rozpadla. Avšak podľa Bendu dô-
vodom tohto rozpadu bolo rafinované 
pôsobenie jašteričiarov.

Ako sa zdá, vesmírčania majú na-
ozaj prehľad o témach, ktoré sú pál-
čivé a aktuálne pre nás pozemšťanov. 
Jednou z pomerne aktuálnych tém 
osadenstva vesmírnej flotily je naprí-
klad obmedzovanie slobody prostred-
níctvom tzv. čipovej totality, ktoré sa 
deje pomocou kamerových systémov 
a kreditných kariet, čím sa podľa Ben-
du zvyšuje masívne ovládanie ľudí a
dochádza k strate ich slobody. Tému 
slobody Benda rozoberá aj z hľadiska
rodiny, lebo podľa neho ani v nej, ale-
bo práve v nej nie je človek slobodný.

Rodina v rozklade

Benda sa totiž domnieva, že dnes sa 
bežne porušuje právo na rešpekto-
vanie súkromného a rodinného živo-
ta a rozličným spôsobom zasahujú do 
súkromia ľudí ich blízki rodinní prísluš-
níci, ktorí vyzvedajú kde si, kedy prí-
deš, čo robíš, prečo to robíš, prikazujú 
urobiť to či ono a podobne. Používajú 
na to rôzne metódy sledovania a zasa-
hovania, pri čom im pomáhajú dnešné 
technické prostriedky, napríklad emai-
ly, mobily alebo kamery v mobiloch. 
Treba dodať, že aktéri si to neuvedo-
mujú, a teda sú v ovládacom progra-
me tzv. Síl temna.

Benda toto ovplyvňovanie opisuje 
z vlastnej skúsenosti, keďže už pri pr-
vom pokuse založiť si rodinu zakúsil, 
ako jeho tzv. rodinní príslušníci začali 
ihneď pôsobiť, aby prekazili jeho plá-

ny; čo neskôr vypozoroval aj u mno-
hých ďalších ľudí. Takže pre istotu si 
žiadnu rodinu ani nezaložil. Rozklada-
nie rodinných (vnútorných, duchov-
ných) vzťahov je základná práca Síl 
temna cez svoje bábky. Rodinu Ben-
da prirovnáva k firme, „kde sa uspoko-
jujú negatívne predstavy materiálnych 
a pôžitkárskych požiadaviek (spoločné 
bývanie, jedlo, niekedy sex, sledovanie 
pekelných filmov z čertovízie z Tem-
ných svetov a počúvanie hrubovibrač-
nej hudby z rovnakého zdroja)“. (Ben-
da, 2005, s. 58 ) Podľa neho ten, kto 
ničí rodinné láskyplné vzťahy, sa sám 
karmicky zaťažuje (rodinná karma). Ak 
prihliadneme ešte na to, že existuje či-
pová totalita, možno povedať, že slo-
boda je podľa Bendu len ilúzia.

Správu o rozklade rodiny odovzdal 
Bendovi Gorloj, člen Vysokej rady Ga-
laxie. Príčina spočíva údajne v tom, že 
väčšina ľudí si volí „negatívny stav“, čo 
je materiálne orientovaný spôsob živo-
ta. Benda v tom vidí dôvod klesajúce-
ho množstva rodín i detí v nich, ako 
aj vysokého počtu neúplných rodín. 
Podľa neho, respektíve Gorloja, platia 
takmer všetci muži v aktívnom veku 
alimenty na deti, ktoré s nimi nežijú, 
čo sú takmer všetky. Skutočné úda-
je nám vraj štatistický úrad vo väčši-
ne prípadov tají, aby sme si neuvedo-
movali tento veľký problém. Aj toto 
sa deje v rámci ovládania Síl temna 
z Temných svetov.

Ďalšou príčinou rozkladu rodín je 
pripútanie detí k počítaču a televízii, 
čo sú najmohutnejšie vonkajšie ovlá-
dacie kanály Síl temna. A pretože ro-
dina je základom spoločnosti, zname-
ná to tiež rozklad celej spoločnosti do 
obrovského množstva izolovaných, se-
parovaných a vzájomne len minimálne 
komunikujúcich skupín ľudí.

Inou dimenziou, lepšie povedané 
ovládacím programom je ovládanie 
detí rodičmi, ktorí tak ničia ich život. 
Rodičia vraj zámerne zvyšujú závislosť 
detí od seba, pretože nechcú byť sa-
mi. Toto pripútanie činia podľa Ben-
du dosť rafinovane – pomocou peňa-
zí, majetku a ohovárania ich dospelých 
potomkov. Ide opäť o nevedomé pro-
cesy u všetkých, pretože sú diaľkovo 
ovládaní vlnami pseudotvorcov z Tem-
noty. Navyše ešte okrem toho existujú 
tzv. rafinované programy ovládania; ide 
o vnútené podnikanie, keď sa potom-
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kovi v podnikaní nedarí, nič nezarobí 
a rodič mu predhadzuje, že bez neho 
by bol nikto a navyše chudobný.

Antikoncepcia

Benda tiež kritizuje dnešný spôsob po-
užívania antikoncepčných prostriedkov, 
ktorých realizácia sa deje typickým von-
kajším, medicínskym či pseudovedec-
kým spôsobom, ktoré sú nespoľahlivé, 
nebezpečné a často aj neúčinné. Ľudia 
vraj už zabudli na to, že v sebe majú 
tzv. Vnútornú myseľ, ktorá je vynikajú-
cim prostriedkom kontroly počatia.

Rovnakým spôsobom môžu regu-
lovať aj svoju plodnosť. Benda tvrdí 
(hoci nie je medicínsky vzdelaný), že 
neplodnosť nemá vo väčšine prípadov 
žiadne fyzické či organické dôvody. 
Preto sú všetky fyzické či typické me-
dicínske prostriedky na nápravu tejto 
situácie neúčinné. Aj tu by mali ľudia 
použiť svoju myseľ, vďaka ktorej môžu 
ovládať svoju plodnosť v každom čase 
a kedykoľvek si želajú. Majú jednodu-
cho „schopnosť účinne si vsugerovať, 
aby boli plodní“. (Benda, 1982b, s. 5) 
Môžu tiež využiť rôzne duchovné me-
tódy; Benda radí hypnózu, najmä du-
chovnú, meditáciu a pod. Týmito spô-
sobmi sa dá vraj neplodnosť natrvalo 
napraviť. Benda ale upozorňuje, že du-
chovná metóda kontroly pôrodnosti 
prostredníctvom moci Vnútornej mys-
le z Pána bude náležite pôsobiť jedi-
ne vtedy, keď sa také úsilie realizuje 
s dobrým a pozitívnym úmyslom, zba-
vené pocitu viny či nízkych motivácií.

Sexualita

Veľké rozdiely medzi pozemšťanmi a
vesmírčanmi možno nájsť v ich sexuál-
nom živote. Podľa Bendu u nás nemô-
že nikdy nastať pravé duchovné spoje-
nie. Aby sme ale všetkému porozumeli
a všetko pochopili, musíme na túto 
problematiku nazerať na základe du-
chovných princípov. Sexualita vraj ne-
bola nikdy zamýšľaná pre fyzické roz-
množovanie ľudského rodu, ale vo 
vyššom zmysle bola myslená ako „pro-
ces výmeny a zdieľania všetkých prin-
cípov maskulinity so všetkými princíp-
mi feminity a taktiež naopak; s cieľom 
vzájomného prospechu, rozkoše, poteše-
nia, vyjadrenia univerzálnej lásky, pre 
zábavu a, čo je dôležitejšie, v pravých 

manželských vzťahoch, pre zjednoco-
vanie, integráciu a individualizáciu“. 
(Benda, 1982b, s. 4) Tento význam se-
xuality bol ale pseudotvorcami vyma-
zaný z ľudských myslí. Namiesto toho 
ustanovili používanie sexu len s cieľom 
rozmnožovania. Vštepili do ľudí pocit 
viny z toho, že majú sexuálne túžby 
aj z iných dôvodov než je rozmnožo-
vanie, ako aj z toho, že majú sexuál-
ny styk s inými osobami ako so svojimi 
vlastnými manželskými partnermi. Ľu-
dia cítia zahanbenie pre svoje sexuálne 
túžby, na ktoré sa nazerá ako na spa-
ľujúce, pohlcujúce plamene nemravnej 
vášne a chlipnosti.

V duchovnom svete ale v sexe ide 
o akúsi vzájomnú a synchrónnu du-
chovnú a duševnú totálnu výmenu 
všetkých myšlienok, ideí, emócií a zážit-
kov, ktorá sa odohráva tak, že sa kaž-
dý účastník nachádza vo všetkých
najmenších detailoch všetkého, čo sa 
odohráva v procese sexuálneho styku 
s tým druhým. Takže výsledkom takého-
to sexuálneho styku je nezameniteľná
skúsenosť (jedinečný orgazmus) ob-
sahujúca subjektívne zážitky každého
partnera, vzájomný zážitok toho, čo 
prežíva ten druhý a zmes a zjednotenie
pospolitosti tejto skúsenosti. Takýto or-
gazmus ďalej prináša zrodenie zvlášt-
nej novej tvorivej idey, poňatia, vhľadu 
a pochopenia, ktoré sa do tohto oka-
mihu ešte aktuálne neprejavilo.

Ľudské bytosti na planéte Zem ne-
majú vraj žiadne praktické prostried-
ky na to, aby prežívali sexualitu týmto 
duchovným spôsobom, pretože pseu-
dotvorcovia ich geneticky pozmenili 
tak, aby sa pri sexuálnom styku u nich 
nemohlo prejaviť žiadne zjednotenie 
a vzájomná výmena. Ľudia teda nie 
sú vôbec vybavení na to, aby mali ta-
ké zážitky, nemôže u nich nastať pra-
vé zdieľanie, žiadna naozajstná spätná 
väzba, a teda ani ich sexuálny styk nie 
je nikdy plne uspokojujúci.

Zo všetkého najhoršie ale je, ak ľu-
dia majú sex bez lásky. Podľa Bendu 
je to degenerujúca záležitosť, ktorej 
cieľom je iba uspokojiť telo. V tomto 
prípade sa „duch chaoticky pohybuje 
(blúdi) a spravidla zlatú žilu (ústrednú 
energetickú tvorivú ‚diaľnicu‘) minie. 
Naopak sa združuje s energiami rov-
nako zameranými, takže takto vzniká 
roztržitý oblak ,rozorvaných zdrapov‘ 
energie, ktorý sa podobá ‚chamtivému‘ 

prijímaniu potravy bez lásky; iba na 
posilnenie egoistických potrieb.“ (Ben-
da, 2000, s. 78) Je teda potrebné, aby 
sa navrátila pravá sexualita a jej nále-
žitý význam a praktizovanie. Pre to je 
najprv nutné odstrániť ľudskú éru. (Tak 
teraz neviem, či nás chcú vesmírčania 
zachrániť, alebo zničiť.)

Ďalšiu výhodu majú vesmírčania 
v tom, že ich duchovná vyspelosť ur-
čuje vzhľad ich fyzickej formy. Medzi 
vnútorným duchovným svetom a von-
kajším zjavom teda nie je žiadny ne-
súlad. Jedinec sa skutočne javí taký, 
aký je, a preto sa sexuálna príťažlivosť 
vždy určuje duchovnými podmienkami. 
Situácia na planéte Zem je úplne od-
lišná, prevažuje tu príťažlivosť na zá-
klade fyzického zjavu a potom snáď 
prechádza do duševnej a možno do 
duchovnej príťažlivosti. To je ďalší dô-
vod, prečo pozemšťan nemôže prežiť 
pravú duchovnú sexualitu.

Pohlavné orgány

Rozdiely sú aj v pohlavných orgánoch 
našich a vesmírnych bytostí, u ktorých 
nie je žiadne fyzické vniknutie penisu 
do vagíny. Naše pohlavné orgány sú 
podľa Bendu anatomickou zvláštnos-
ťou, ktorá bola vyfabrikovaná, aby udr-
žala ľudí mimo duchovnosti sexuality. 
Vo všetkom majú opäť prsty pseudo-
tvorcovia, ktorí ich reštrukturalizova-
li tak, aby umožnili počatie ľudského 
plodu neduchovnými prostriedkami 
(ako cicavce).

Vesmírne spojenie z praktickej strán-
ky Benda neopisuje, ale vraj u nich 
existuje niečo ako vmiešanie sa jed-
ného do druhého, keď sa stávajú je-
den druhým, avšak zároveň si zacho-
vávajú oddelené identity a subjektívne 
zážitky, ktoré sa synchrónne premie-
tajú do druhej bytosti. Keď sa táto vý-
mena ukončí, je jej výsledkom neopí-
sateľná rozkoš a blaho v súbežnom a
vzájomnom orgazme. V tomto procese
jeden prežíva vlastný orgazmus, záro-
veň orgazmus svojho partnera a zjed-
notený orgazmus oboch. Benda to pre 
lepšiu predstavu prirovnáva k tomu, 
akoby každý partner mal oboje – pe-
nis aj vagínu. Keď by títo dvaja jedin-
ci pristúpili k sexuálnemu styku, pre-
nikal by jeden do druhého a súčasne
by každý prežíval, ako jeho partner pre-
niká do neho.
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Veľkým problémom sexuality na 
Zemi je podľa Bendu aj anatomická 
štruktúra a umiestnenie pohlavných or-
gánov, ktoré majú na starosti odstra-
ňovanie a vylučovanie odpadov z te-
la. Pohlavné orgány sa takto zdieľajú 
s močovými cestami a sú v blízkom 
susedstve s konečníkom. Tieto časti sa 
nazývajú nečistými časťami ľudského 
tela, pretože odvádzajú odpad a dodá-
vajú tak pohlavným orgánom negatív-
nu konotáciu, ktorú vraj milujú v pekle. 
(To je ich pseudorozkoš a pseudopote-
šenie). Aj to je zámerným výsledkom 
genetickej manipulácie pseudotvorcov, 
pre ktorú majú ľudia pocit viny zo se-
xuálnej túžby a sexuálnych citov. Ben-
da za tým vidí príčinu všetkých typov 
sexuálnych zvráteností a všetkých se-
xuálnych chorôb. Aj preto vraj ľudia 
zakončujú sexuálny styk pocitmi vy-
čerpania, frustrácie a depresie.

V duchovnom svete je ale situácia
odlišná. Čokoľvek sa tam konzumu-
je vo forme potravy alebo nápojov, 
nie je potrebné vylučovať, pretože sa 
žiadne odpady neprodukujú. Všetko je 
kompletne využité, absorbované a pre-
menené na čistú duchovnú a duševnú 
energiu, ktorá vyžaruje z tela v podobe 
krásneho svetla, rozličných farieb a ich 
najvyberanejších kombinácií a v pô-
vabných a nepredstaviteľne krásnych 
vôňach. Žiadne negatívne konotácie 
sexu a sexuálnych pocitov tam teda 
nijakým spôsobom nie sú možné.

Manželstvo

V súčasných podmienkach existujúcich 
na planéte Zem vraj nie sú možné žiad-
ne pravé, rýdzo duchovné manželstvá. 
Aby sme pochopili dôvody tohto sta-
vu, je potrebné ponoriť sa do Bendo-
vých názorov o genetike: „Genetickou 
manipuláciou vložili pseudotvorcovia 
neduchovné pseudoprincípy pseudo-
života do svojho pseudostvorenia. (...) 
Preto súčasní ,ľudia’ na planéte Zem 
nie sú pravými ľuďmi, ale len pseudo-
ľuďmi. V pseudopodmienkach pseudo-
života sú možné len pseudovzťahy. 
(...) Všetky tieto faktory sa stali časťou 
dedičstva a génov pseudoľudí. Nahro-
madené a v kumulácii sa prenášali a
prenášajú na všetkých potomkov a no-
vonarodené deti.“ (Benda, 1982a, s. 4–5)

Ide o to, že súčasní ľudia na Zemi 
sú výsledkom genetických manipulácií 

takzvaných pseudotvorcov. Pred približ-
ne tromi či štyrmi miliónmi rokov boli 
z neduchovných princípov vyfabrikova-
ní ľudia iba na jeden cieľ, a to doká-
zať, že život je možný bez akýchkoľvek 
duchovných princípov. Z tohto dôvodu 
je tak málo duchovnosti na zemi. Túto 
informáciu nám údajne vložili pseudo-
tvorcovia do nášho nevedomia.

Princípy femininity a maskulinity sú
pôvodne duchovnými princípmi. Preto
bolo pre pseudotvorcov nevyhnutné,
aby zdeformovali a pokazili ich význam.
Planéta Zem im bola daná práve na 
tento účel. Takže sa stala akýmsi po-
kusným miestom neduchovného života 
s cieľom demonštrovať následky nedu-
chovnosti a na poučenie. Tento experi-

ment je vraj dovolený Najvyšším. Pra-
vé duchovné manželstvá sú možné len
v podmienkach úplnej duchovnosti.
Keďže takéto dôležité podmienky pseu-
dotvorcovia starostlivo vymazali spolu 
s vymazaním akýchkoľvek spomienok 
na tieto akty, nie sú preto na planéte 
Zem možné žiadne pravé manželstvá.

Cudzoložstvo

Podobne ako všetky oblasti života, tak 
aj cudzoložstvo sa vníma z duchovné-
ho hľadiska. Podľa Bendu sa na pla-
néte Zem chápe nesprávne, vraj ne-
existujú žiadne obmedzenia pre tých, 
ktorí si želajú navzájom sa zdieľať. Čo 
to znamená? Ak budete mať pohlav-
ný styk s niekým iným ako s vlast-
ným partnerom, nemusí to podľa du-
chovných princípov znamenať, že ste 
mu boli neverní. Ak niekto ku vzťahu 
či sexu pristupuje s „dobrým, pozitív-

nym úmyslom, pre všeobecné blaho, 
aby sa zdieľal a bol zdieľaný, miloval 
a bol milovaný, dával a dostával, po-
znával a bol poznávaný atď. – s cie-
ľom získať väčšie poznanie seba sa-
mého, iných a Pána, aby bol schopný 
zdieľať, viac a lepšie dávať, byť lepšou 
ľudskou bytosťou, užitočnejšou a pro-
duktívnejšou, koná duchovne a z na-
ozajstnej lásky Božej“ (Benda, 1982b,
s. 5–6), v takom prípade by vraj bolo
dokonca duchovnou ohavnosťou na-
zývať taký vzťah a sexuálny styk ako 
cudzoložný alebo smilný. Ak to tak 
nevnímame, sme opäť ovplyvnení 
pseudotvorcami, ktorí nám vymývajú 
mozog; podľa Bendu sú nimi nábožen-
ské doktríny, spoločenské požiadavky a

tradície. Takže keď to zhrnieme, ľudia
sú hračkou v rukách pseudotvorcov, kto-
rí zámerne zdeformovali pravé duchov-
né poňatie manželstva a sexuality.

Väčšina ľudí môže byť a je sexuál-
ne príťažlivá, vzrušivá a stimulovaná 
viac ako jednou osobou opačného 
pohlavia. Ľudia môžu byť vzrušovaní 
inými ľuďmi a majú túžby mať s ni-
mi sexuálny styk. Táto túžba vo svojej
pôvodnej forme pochádza podľa Ben-
du z pravých duchovných princípov 
ako reflexia potreby poznať lepšie seba 
samého, iných a Pána. V takom prípa-
de sa človek stáva úplnejšou, integro-
vanejšou, individualizovanejšou a lep-
šou ľudskou bytosťou. V manželských 
vzťahoch môže rozšíriť a obohatiť se-
xualitu všetkých ostatných a zosilniť 
spoločnú túžbu jedného po druhom 
navzájom, prinášať rozmanitosť a vzru-
šenie do ich vzťahov. Môže priniesť 
lásku bez akejkoľvek nudy, banálnos-
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ti a jednostrannosti a bez akejkoľvek 
žiarlivosti, pocitu vlastnenia, paranoje 
a sebeckej výlučnosti. S takým úmys-
lom a prístupom by sa súčasne existu-
júce manželstvá na Zemi mohli značne 
zdokonaliť a stať zdrojom šťastia, tvo-
rivosti a zrodu novej, vyššej idey pre 
duchovné pokročenie každého.

Takýto následok sexuality a manžel-
stva nebol ale pre pseudotvorcov prija-
teľný, pretože viedol k vyššej duchov-
nosti. Pseudotvorcovia zakalkulovali 
teda do svojich pseudostvorení pseu-
doľudské pocity viny, vlastnenia, žiarli-
vosti a mnohé iné podobné ohavnos-
ti a surovosti, ktoré úplne zničili pravý 
význam sexuality, manželstva a rodin-
ného života na Zemi.

V krátkosti povedané, záleží na 
úmysle, s akým jedinec vstupuje do 
vzťahu, manželstva i pohlavného aktu. 
Ak má zlé, sebecké úmysly, ide o cu-
dzoložstvo aj s vlastným partnerom či 
manželom, ak má úmysly dobré (pre-
dovšetkým spoznať seba a Pána), mô-
že mať pohlavný styk aj s inými ľuďmi, 
a to aj v prípade, že je v manželskom 
zväzku. To sa, podľa Bendu, za cudzo-
ložstvo nepovažuje.

Vzťahy na planéte Erra

Okolo planéty Zem sa údajne od ro-
ku 1998 nachádza Veľká vesmírna flo-
tila pod vedením Aštara Šerana, ktorá 
stráži planétu Zem vždy od októbra do 
apríla a od apríla do októbra ju strie-
da Vesmírna flotila z Plejád pod vede-
ním Ptaaha. Ten Bendovi opísal vzťahy 
medzi mužom a ženou na planéte Er-
ra nasledovne: Mladí ľudia tu žijúci sú 
v porovnaní s nami slobodní dlhý čas. 
Majú dlhé obdobie tzv. skúšky, keď sú 
spolu dva dni v týždni, aby sa lepšie 
spoznali.

Tak to trvá aj niekoľko rokov. Až 
potom sa rozhodnú pre rozchod ale-
bo sobáš. Dievčatá majú dlhší čas na 
rozmyslenie, pretože sexuálne vzťahy 
majú až v neskoršom období. Sex nie 
je to najdôležitejšie, na planéte Erra 
najskôr prichádza láska duševná, ktorá 
je zárukou šťastného manželstva ma-
júceho dlhé trvanie. Ak sa náhodou
niekto zamiluje do takého, ktorý je už 
zadaný, musí počkať, až sa obaja part-
neri dohodnú na rozchode. Inak nemá 
šancu. Porušil by tým zákony nášho ne-
beského Otca.
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Anjeli Svetla a plán evakuácie

Podľa Bendových slov až 670-tisíc Če-
chov telepaticky komunikuje s vesmír-
nymi priateľmi (anjelmi Svetla). Na to,
aby ste aj vy nadviazali s nimi kontakt
vraj stačí, aby ste sa zbavili negatívne-
ho myslenia, nejedli mäso (alebo len 
minimálne), nečítali nevhodnú literatú-
ru a nepozerali filmy propagujúce eroti-
ku a násilie, nelipli na majetku a mate-
riálnych hodnotách a naučili sa milovať 
seba i druhých, vrátane zvierat a celej
planéty. Potom už len stačí požiadať
Stvoriteľa Prvotného všetkého a všet-
kých a kontakt so zástupcami mimozem-
ských civilizácií sa cez štvrtú duchov-
nú srdcovú čakru úspešne nadviaže.

Z množstva posolstiev, ktoré kon-
taktéri prijali od mimozemšťanov vy-
plýva, že vesmírni ľudia sú anjelské by-
tosti žijúce vyspelým, harmonickým, 
láskyplným životom bez vojen, chorôb, 
hladu, lží, otroctva a iných negatív-
nych neduhov, ktoré my pozemšťania 
denne zažívame. Ich svety sú harmo-
nické, vyvážené, s krásnou prírodou, 
účelne usporiadané, obydlia sú rovno-
merne rozptýlené v krajine bez miest, 
ciest, ulíc a áut. Vesmírni ľudia udr-
žiavajú medzi sebou priateľské, lásky-
plné a harmonické vzťahy, voči sebe 
sú nesmierne pozorní a navzájom ko-
munikujú najmä vnútorne – telepatic-
ky srdcovou čakrou. Používajú vyspelé 
technológie a pracujú iba toľko, koľko 
je nevyhnutné pre chod spoločnosti, 
tzn. asi dve hodiny denne. Práca je pre 
nich zábavou a celý ich život je radost-
ný, šťastný a naplnený. Iba v našej Ga-
laxii sa údajne nachádza päť miliónov 
vyspelých nebeských civilizácií, a to 
v rade dimenzií planét, hviezd aj me-
dzihviezdneho priestoru. Anjeli Svet-
la sa môžu pohybovať medzi planéta-
mi, hviezdami a galaxiami úplne voľne, 
a to tak obyčajnou myšlienkou, ako aj 
prostredníctvom vesmírnych lodí.

Naša Zem bola údajne v roku 2004 
prijatá do Galaktickej konfederácie pla-
nét reprezentujúcej vyše 200-tisíc sl-
nečných systémov s dvoma miliónmi
spolupracujúcich civilizácií rozličných 
stupňov a troma miliónmi civilizácií
voľne pridružených v našej Galaxii. Re-
prezentatívnou zónou Novej zeme (ale-
bo aj Novej spoločnosti, Domova, Ze-
mi slniečok) je pásmo ležiace tri až 
päť kilometrov nad našou planétou. 
V piatej dimenzii pravého stvorenia 
tu údajne vzniká svet založený na du-
chovných princípoch, kde sa v dvoch 
etapách evakuuje približne 2,5 % ľud-
stva (asi 175 miliónov, z toho 250-tisíc 
Čechov a 100-tisíc Slovákov) – „láskypl-
ných ľudí s otvorenou srdcovou čak-
rou“ zapísaných v Knihe života. Eva-
kuovaní môžu byť však len ľudia „vo 
vibračnom stave od polovice 3. do 7.
otáčky duchovnej cesty“, pričom vib-
račné parametre všetkých siedmich mi-
liárd ľudí súčasnej populácie anjeli 
svetla veľmi pozorne ustavične merajú. 
Žiaľ, až 97,5 % populácie nemá patrič-
né vibračné parametre, a preto sú za-
evidovaní v Knihe mŕtvych.

Evakuáciu je pripravených usku-
točniť v najvyššom stupni pohotovos-
ti od roku 1998 približne 100-tisíc veľ-
kých materských kilometrových lodí 
s približne 250 miliónmi anjelov Svet-
la žijúcich v ich rozľahlých priestoroch. 
Proces evakuácie môže prebehnúť buď 
globálne z dôvodu konkrétnej globál-
nej príčiny (globálne očistné procesy 
Zeme, čipizácia všetkého vrátane ľudí, 
miera hrubých vibrácií), ale aj indivi-
duálne, a to zakaždým, ak daný jedi-
nec dosiahne spomenuté požadované 
duchovné (vibračné) parametre.

Zo Zeme nachádzajúcej sa v tretej
dimenzii do piatej dimenzie (Novej ze-
me) podľa Bendu už previbrovali ti-
síce ľudí – zdanlivých obetí rôznych 
katastrof (napr. cunami, hurikánov, ze-
metrasení, vojen a pod.). V prvej fáze 
„očisty“ vraj zahynú až vyše dve miliar-
dy pozemšťanov nespĺňajúcich prísne 
podmienky previbrovania, druhá eta-
pa začne o tridsať rokov, možno i skôr. 
Tým, ktorí to prežijú – asi 1,5 miliardy 
ľudí – sa poskytne pomoc a opäť bu-
de záležať iba na ich pripravenosti na 
prechod do piatej dimenzie. Pre prvú 
vlnu evakuácie je pripravených asi iba 
80 miliónov ľudí, čo neznie príliš po-
vzbudivo.    BORIS RAKOVSKÝ
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Deti tu majú možnosť vyrastať v ro-
dinnom prostredí, lebo matky nemu-
sia chodiť do zamestnania. Sú vedené
tak, aby boli čo najskôr samostatné 
a mohli sa o seba postarať. Je im daná 
všetka láska otca i matky, pretože to je 
základný kameň ich budúceho života. 
Neodkladajú sa do predškolských zaria-
dení tak ako u nás. Ich vývoj je preto 
v súlade so Zákonmi stvorenia, a ony 
samy vedia, ako sa v živote správať. 
Keď prídu roky, keď je potrebné začať 
výučbu špeciálnych znalostí a zruč-
ností, môžu si zvoliť akékoľvek odbo-
ry, v ktorých sa chcú vzdelávať. Majú 
na výber veľké spektrum od prírod-
ných vied až po technické a lekárske 
odbory. Ďalej sa vyučujú aj znalostiam 
potrebným na medziplanetárne a me-
dzigalaktické lety, o ktoré je vraj veľ-
ký záujem.

Záver

„Až nastúpite všetci na túto cestu 
a budete žiť ako my, a budete sa ve-
dieť o všetko podeliť s druhými, bu-
dete vedieť tak pracovať a dávať svo-
ju prácu celku, ale všetci, tak to bude 
iné.“ Toto je motto Vesmírnych ľu-
dí, ktoré odovzdal svojim pozemským 
priateľom veliteľ vesmírnej flotily z Ple-
jád Ptaah. Motto je rovnako nič neho-
voriace, zmätočné a neurčité ako všetky 
rozsiahle texty profesionálneho kontak-
téra Iva Bendu. Taktiež mnohé vesmír-
ne posolstvá týkajúce sa manželstva, 
sexuality či rodinného života sú plné 
slov ako jašteričiari, pseudorodina, Sily 
temna a pod. Navyše obsahujú značné 
rozpory a neverím tomu, že by takéto 
texty boli dielom dokonalých vesmír-
nych bytostí. Skoro sa nazdávam, že
sú názorovou projekciou ich skutočné-
ho autora – Bendu. On by možno uspel 
ako spisovateľ iného literárneho žánru.
Mohol by písať sci-fi alebo rozprávky. 
Dúfajme len, že z rozprávky zvanej 
Vesmírni ľudia sa časom nevykľuje tra-
gédia, ako sa to stalo v sekte Nebeská 
brána. Jej členovia takisto verili v mi-
mozemské bytosti a pripravovali sa 
na vstup do vyššej duchovnej úrovne,
pre ktorú bolo potrebné odložiť svo-
je „telesné kontajnery“. V roku 1997 sa
stalo obeťou hromadnej samovraždy 
39 ľudí...      

Preklad: ALŽBETA MRÁKOVÁ
Foto: archív

Poznámky:
1 Kotrč, J.: Kontaktéri s mimozemšťanmi, Roz-

mer 3/1999; Kořínek, M.: Vesmírni ľudia z rí-
še Fantázie, Rozmer 4/2005

2 Túto cenu udeľuje Český klub skeptikov
Sisyfos „na zvýraznenie prínosu jednotliv-
cov aj rôznych spolkov k mäteniu českej 
verejnosti a rozvoju jurodivého spôsobu 
myslenia.“ Každoročne ju dostávajú tí, kto-
rí v predchádzajúcom roku najvýraznejšie 
prispeli k šíreniu bludov a paranormálne-
ho myslenia. Jeden z hlavných protagonis-
tov tohto ojedinelého podujatia, astronóm 
Jiří Grygar, k tomu poznamenal: „Naším 
cieľom bolo s trochou humoru a azda ús-
pešnejšie ako suchou odbornou kritikou 
upozorniť verejnosť na hrôzy, ktorými lau-
reáti Bludných balvanov a mnoho ďalších 
nových mesiášov sýtia, mätú a ohlupujú 
ľahkoverných občanov.“
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Sexuálni otroci v Mexiku: Nútili nás
jesť surové vnútornosti!
MEXIKO – Minulý mesiac rozbila 
mexická polícia 14-člennú skupinu, 
ktorá viedla sektu Obhajcovia Kris-
ta a svojich stúpencov zneužívala na 
sexuálne otroctvo. Manželka vodcu 
kultu vypovedala na súde, že Gon-
zalez de Arriba videl sám seba ako 
znovuzrodeného Krista a cez inter-
net lákal stúpencov s tým, že im 

ponúkal alternatívne liečiteľské me-
tódy a hodiny psychického posilne-
nia a sexuality. „Vedeli človeka úplne 
zlomiť. Pochyboval by aj o vlastnom 
mene,“ povedala Arribova manželka 
Blanca Castrová, ktorá si ho vzala za 
muža roku 2009. V sekte žila desať 
mesiacov, kde ju znásilňovali, núti-
li do masových sexuálnych orgií, bi-
li a zamykali. Po tomto trápení sa jej 
podarilo ujsť do Peru. „Nútili nás jesť 
surové zvieracie vnútornosti. A viete 
čo? Keď vás nechajú hladovať, zjete 
naozaj všetko,“ pokračuje Castrová.

Podľa argentínskej stránky Victim 
Support Network sa táto sekta na-
chádza v osemdesiatich krajinách po 
celom svete, pričom počet jej obetí 
v Mexiku je 4-tisíc, na svete až 10-
-tisíc. Internetové hodiny kultu boli 
spustené v roku 2004 a poplatky sú 
vo výške 1 300 až 130 000 dolárov, 
pričom platba najvyššej sumy zabez-
pečí titul „Kristov apoštol“ a adept 
sa stáva človekom, ktorý verbuje ďal-
ších členov. Castrová povedala, že ví-
dala ľudí prichádzať s kufríkmi peňa-
zí, lebo Arriba požadoval hotovosť.

http://www.pluska.sk, 20. 2. 2013
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Postmoderná spoločnosť
charakterizuje samu seba

ako spoločnosť, ktorá prekročila 
hranice moderny a ponúka nové 
riešenia pre človeka, ktorého už 
omrzel jednostranný diktát rozu-
mu. Vytvára sa svet, kde sú spo-
chybnené princípy morálky a
k slovu sa dostávajú alternatívne 
cesty vedúce človeka k novému
a inému prežívaniu náboženskej 
skúsenosti a spájajúce rôzne,
často nespojiteľné spôsoby jeho 
náboženskej sebarealizácie. 
Odmietnutie ľudskej racionality
sa stalo dôvodom i odmietnutia 
rozumnej viery. Tá má byť nahra-
dená pochybnou autentickosťou 
nového postoja, v ktorom človek 
verí v čokoľvek a dovoľuje aj to, 
čo je proti logike jeho rozumu.

Zaoberať sa postmodernou bolo vždy 
otázne a platí to aj dnes. Jej osud 
bol od počiatku spojený s odmieta-
ním a zároveň s nadšením, s pohŕda-
ním na jednej a s nádejami na druhej 
strane. Postmoderna sa často chápa-
la ako jediné východisko z pasce, kto-
rú vytvorila moderna. Tak ako nemož-
no identifikovať presný časový údaj jej 
vzniku, nemožno určiť ani jej presnú 
vnútornú štruktúru, smerovanie a cieľ. 
Jedným z dátumov, ktorý však pred-
sa len môžeme v súvislosti so vzni-
kom postmoderny uviesť, je 15. ma-
rec 1972. Bol to deň, keď v meste
St. Louis (USA) zdemolovali sídlis-
ko, ktoré bolo pôvodne pýchou mo-
dernej architektúry. Nakoniec sa však 

premenilo na veľké smetisko a ge-
to. Šlo o symbolický zlomový mo-
ment nielen z hľadiska architektúry, 
ale i myslenia a chápania človeka, je-
ho možností, schopností a jeho mies-
ta v spoločnosti a prírode. Rozum
zdemoloval svoj vlastný výtvor, lebo 
ho uznal nehodným existencie. Záro-
veň otvoril cestu alternatívam a no-
vým výzvam, ktoré už nepodlieha-
li nárokom racionality. Postmoderná 
racionalita sa vymkla z hraníc, ktoré
mala stanovené, a pustila sa do otvo-
reného priestoru, kde neplatia pravid-
lá, neexistuje cesta ani cieľ. Čokoľvek 
je možné a všetko je dovolené.

Základom postmodernej kritiky mo-
derného rozumu je jeho neschopnosť 

priestor pre svojské alternatívy

16
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viesť človeka v jeho živote. Moderný 
rozum je totiž presvedčený, že exis-
tuje jedna pravda, ku ktorej sa môže-
me všetci dopracovať a riadiť sa ňou 
v našom živote. Postmoderna však tvr-
dí, že táto pravda predstavuje totalitu 
a požaduje, aby sa postmoderný člo-
vek z nej vymanil práve tým, že bu-
de popierať rozumnosť. Samozrejme sa
táto kritika obrátila aj smerom ku kres-
ťanstvu, pretože ono stojí na princípe 
jednej pravdy, ktorá je najvyššia a ku 
ktorej smerujú naše kroky. A preto rov-
nako ako rozumnosť je aj kresťanstvo 
totalitné a treba otvoriť priestor no-
vým alternatívam, ktoré nás nebudú 
„obmedzovať“ v slobodnom zaobchá-
dzaní s naším životom a v presadzova-
ní vlastných predstáv a ideí. K tomu sa 
prirodzene pridáva aj záľuba postmo-
derny vo všetkom novom, tajomnom 
a neprebádanom, nie preto, aby sme 
toto tajomstvo poodhalili naším rozu-
mom, ale preto, aby sme sa ním fas-
cinovali, aby sme ho obdivovali a ria-
dili sa ním ako alternatívou k vlastnej 
racionalite.

Postmoderna sa odvoláva na via-
ceré historické zdroje a nadväzuje na 
niektoré filozofické školy, ktorých cha-
rakter je z hľadiska zmyslu existencie 
človeka dekadentný. Spomeňme naprí-
klad filozofa Friedricha Wilhelma Nietz-
scheho (1844 – 1900), ktorý vo svojej 
filozofii doslova volá po prehodnotení
všetkých hodnôt, po prevrátení hierar-
chie dobra a zla. To, čo sme chápali
ako dobré, máme odteraz považovať
za brzdu nášho rozvoja, a naopak to, čo
sme v morálke chápali ako zlo, máme
považovať za prejav nového človeka.

Logicky sa prevrátenie hodnôt do-
tklo takisto povahy a chápania zmys-
lu náboženstva. To odteraz musí slúžiť 
novému nadčloveku a nie človek ná-
boženstvu a pravde. Pravda nás zotro-
čuje natoľko, že ju napokon postmo-
derna označí za totalitu. Je zrejmé, že 
kritérium na posudzovanie významu 
a zmyslu náboženstva sa v takomto 
pohľade mení. Náboženstvo nám už 
nemá prinášať pravdy o našom živo-
te a cieli, ale je len prostriedkom na 
dosiahnutie cieľa, ktorý si stanovu-
jeme sami. Individualizmus sa stáva 
obludným, pretože pravda je podria-
dená človeku. Kritériá pre pravé ná-
boženstvo, teda to náboženstvo, ktoré 
nám prináša pravdu, sa výrazne zmeni-

li, a to v tom zmysle, že náboženstvo 
nám musí prinášať uspokojenie našich 
potrieb a taktiež nové zážitky.

Ďalším koreňom postmoderny je 
ateistický existencializmus. Najmä v po-
daní Jean-Paula Sartra (1905 – 1980) sa 
postmoderna odvoláva na to, že zmy-
sel ľudskej existencie je daný tým, čo 
chce človek. Naša ľudská podstata nám 
vraj nič nehovorí o tom, kto sme. Zmy-
sel našej existencie sa formuje v pro-
cese a v ňom určujeme, čo je dobré 
a čo zlé. Toto rozhodovanie sa za po-
chodu je zároveň testovaním hodnôt. 
Pokiaľ Nietzsche chcel prevrátiť dobro 
na zlo, Sartre chce overiť dobro a zá-
roveň tvrdí, že dobro a pravda sú uni-
verzálne a platia len pre danú chvíľu.

Overovanie dobra a dobrého živo-
ta sa deje v praxi, človek pritom ne-
tuší, aký bude efekt jeho konania. To-
to odsúdenie človeka na konanie, ako 
konštatuje Sartre, je dôvodom na zú-
falstvo, pretože nevieme, či konáme 
dobre alebo zle. Nemáme totiž arbitra, 
pretože podobne ako v Nietzscheho 
chápaní je Boh „mŕtvy“ a nemá cenu 
sa preto obracať k nemu ako k pravde, 
ktorá by mohla dať zmysel našim skut-
kom a nášmu konaniu. Postmoderna 
nezostala v zúfalej vrhnutosti do slo-
body, ktorá nemá zmysel. Veľmi rých-
lo odstránila zúfalstvo človeka tým, že 
mu ponúkla množstvo alternatív, kom-
binácií a variácií toho, čo bolo k dis-
pozícii. Nové vzniká pospájaním rôz-
norodého do celku, ktorý sám osebe 
nemá zmysel.

Znaky postmoderny

Postmoderna obviňuje modernu z nie-
ktorých prešľapov, ktoré jej odmieta 
odpustiť a zároveň sa pokúša napra-
viť jej chyby. V zásade sa usiluje o ná-
pravu tým, že sa problémami moderny 
zaoberať nebudeme, alebo ich bude-
me riešiť spôsobom koperníkovské-
ho obratu, to znamená, že z objektu 
sa stane subjekt, že kritike podrobíme 
najzákladnejšie istoty, ktoré sme mali; 
to, čo bolo marginálne, stane sa cen-
trálnym a dominantným. Týmto posto-
jom zároveň postmoderna definovala 
svoj zásadný postoj k marginálnym 
skutočnostiam a všetkému, čo chápe-
me ako alternatívne, vrátane nábožen-
stva. To, čo je na okraji a čo považu-
jeme za banálne a pochybné, stáva sa 

centrom nášho záujmu a predmetom 
nášho snaženia.

Jedným z najvýznamnejších teoreti-
kov postmodernizmu bol J. F. Lyotard 
(1924 – 1998), ktorý preslávil filozo-
fický postmodernizmus svojou prácou 
O postmodernizme: Postmoderno vysvet-
ľované deťom. Ide svojím spôsobom 
o programové vyhlásenie postmoder-
ného životného štýlu, ktorý sa vyme-
dzuje voči osvietenstvu a jeho vláde
rozumu. Paradoxne to bolo práve osvie-
tenstvo, ktoré sa stalo predmetom kri-
tiky zo strany postmoderny. Práve to 
osvietenstvo, ktoré sa historicky vyme-
dzilo voči náboženstvu ako niečomu, 
čo je spiatočnícke, odporujúce vede 
a obmedzujúce ľudský rozum a jeho 
možnosti. Zdalo by sa, že postmoder-
na takto otvorí opäť cestu náboženstvu 
a jeho návratu do centra ľudskej spo-
ločnosti. No tá naopak odmieta jedno-
značné riešenie, ako aj jasné stanoviská 
rovnako, ako neprijíma návrat k niečo-
mu konkrétnemu, čo tu už bolo. Ak 
sa môžeme vrátiť k náboženstvu, tak 
iba k takému, ktoré v moderne stálo 
na okraji. Takým náboženstvom urči-
te nie je kresťanstvo, pretože postmo-
derna stotožňuje kresťanstvo s rozprá-
vaním veľkého príbehu.

Podľa postmoderny majú moderná 
veda a kresťanstvo spoločné práve to, 
že rozprávajú veľký príbeh s presne ur-
čeným začiatkom a jasným smerova-
ním k cieľu. Práve to dáva zmysel ži-
votu človeka a jeho existencii. Človek 
je stvorený Bohom, povolaný k doko-
nalosti. Má za sebou cestu plnú pre-
šľapov a chýb, ktoré ale dávajú zmy-
sel jeho smerovaniu. Človek vie, že sú 
veci, ktoré urobil nesprávne, a takis-
to vie, že sa ich má vyvarovať. Všetci 
ľudia sú podľa moderného chápania 
povolaní k jednému cieľu dokonalos-
ti a večnej blaženosti, aj keď k nemu 
vedú viaceré cesty. Moderná veda, vo 
výnimočnej zhode s náboženstvom, je 
presvedčená o tom, že pravdu o reali-
te je možné poznať, že dokážeme po-
chopiť dianie vecí okolo nás, že vieme 
dať zmysel tomuto dianiu a tým aj na-
šej existencii a životu.

Avšak podľa postmoderny veľký prí-
beh, v ktorom má všetko zmysel, mu-
sia nahradiť malé rozprávania a kon-
tinuitu bytia človeka musí nahradiť 
diskontinuita malých zážitkov, ktoré 
ho v živote stretnú. Veľký príbeh legi-

cese a v ňom určujeme, čo je dobré 
a čo zlé. Toto rozhodovanie sa za po-
chodu je zároveň testovaním hodnôt. 
Pokiaľ Nietzsche chcel prevrátiť dobro 
na zlo, Sartre chce overiť dobro a zá-
roveň tvrdí, že dobro a pravda sú uni-
verzálne a platia len pre danú chvíľu.

Overovanie dobra a dobrého živo-
ta sa deje v praxi, človek pritom ne-
tuší, aký bude efekt jeho konania. To-
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timizoval náboženstvo, malé rozpráva-
nia legitimizujú zase nové náboženstvá 
a hnutia. Nové náboženstvá, podobne 
ako naše zážitky, sa objavujú a stráca-
jú, sú to reakcie na aktuálne potreby 
človeka. Náboženstvá sa v postmoder-
nom prostredí musia správať trhovo, 
čo znamená, že nemajú ponúkať prav-
du, ale majú zaujať človeka, prispôso-
biť sa jeho potrebám a požiadavkám 
a musia prinášať stále nové ponuky a
zážitky, aby boli pre potenciálneho ve-
riaceho príťažlivé.

Jedným z charakteristických znakov 
postmodernej doby je pluralita. Gilles 
Deleuze (1925 – 1995) a Félix Guatta-
ri (1930 – 1992) ju prirovnávajú k ri-
zomatickému koreňu.1 Moderná doba 
je podľa nich podobná svojou štruktú-
rou koreňu, ktorý má väčšina rastlín, tzv.
centrálnemu koreňu, z ktorého vychá-
dzajú menšie a menšie korienky a vlá-
sočnice. Celá spleť sa však stretá v cen-
tre, na ktoré je napojená a s ktorým 
vytvára jednotu. Naopak postmoderna 
je rizomatická, je to sieť, v ktorej ne-
vieme povedať, čo je napravo a čo na-
ľavo, čo je hore a čo dole. Akákoľvek 
hierarchia stráca význam. Každá časť 
v sieti je rovnako dôležitá. Všetky teó-
rie pravdy sú si rovnocenné, rovnako 
ako všetky náboženstvá.

To znamená, že nikto v spoločnos-
ti si nemôže nárokovať na dominanciu 
na základe pravdy, všetko má právo na 
život a všetko je rovnako dôležité. No-
vé myšlienky, pravda, ale aj nábožen-
stvo sa objavujú spontánne, náhodne 
a nečakane. Nie preto, že by boli lo-
gickým pokračovaním kontinuity dejín 
a vývoja ľudstva, ale iba preto, lebo sa 
objavili. Veci sa nedejú na základe lo-
giky, ale na základe náhody. Keďže nič 
nie je isté a všetko je možné, človek 
sa stáva hračkou osudu a vydáva sa 
do rúk náhody, ktorá rozhoduje o je-
ho budúcnosti. Práve tu získava novú 
silu veštenie a mágia, ktoré vedia od-
hadnúť to, čo sa bude diať v budúc-
nosti. Zároveň sa tým život človeka 
obracia smerom k mýtu, pretože on 
sa vzdáva svojej schopnosti ovplyvňo-
vať dianie okolo seba, naopak, všetko, 
čo sa deje, ho ovplyvňuje.

Odmietnutie rozumových – a môže-
me povedať aj rozumných – dôvodov 
v našom rozhodovaní vedie postmo-
derného človeka k tomu, aby sa na-
miesto hľadania pravdy a života podľa 

nej venoval získavaniu zážitkov, ktoré 
jeho okolie ponúka. Etický rozmer živo-
ta sa mení na estetický. Svet poznáva-
me tak, že s ním máme estetickú skú-
senosť alebo zážitok. Morálka sa mení 
na estetiku, dobré je to, čo sa nám pá-
či, konanie dobra je nahradené zážit-
kom; nejde však o zážitok dobra, ale 
o zážitok čohokoľvek. Prežívanie du-
chovného života sa v takomto prostre-
dí mení na hľadanie duchovných zá-
žitkov v podobe alternatívnych techník 
meditácie alebo rôznych techník navo-
dzujúcich iné stavy vedomia, v ktorých 
jedinec prekračuje seba a transcendu-
je do nových dimenzií vlastného bytia. 
Ide však len o zážitok, ktorý neovplyv-
ňuje jeho budúce konanie ani morálne 
rozlišovanie vo vlastnom konaní. Člo-
vek je ako špongia, ktorá nasáva všet-
ko z okolitého prostredia. Bez ohľa-
du na to, či je to dobré alebo zlé. Ak 
mu je to príjemné, tak sa tomu venu-
je, ak mu je to nepríjemné, tak odchá-
dza hľadať nové zdroje. Samozrejme sa 
to odráža aj na jeho konkrétnych po-
stojoch a životných prioritách.

Z hľadiska chápania pravdy obsiah-
nutej v náboženstve je postmoderna
charakteristická postupom brikoláže. 
Je to postup zlepenca, keď do jedné-
ho celku skladáme rôzne objekty, kto-
ré samy osebe sú si odporujúce, po-
chádzajú z rôznych zdrojov, pričom sa 
chápu ako rovnocenné. Práve tu na-
chádza ospravedlnenie vznik rôznych 
synkretických hnutí preberajúcich prv-
ky z rôznych náboženstiev, ktoré sú 
často zásadne odlišné, až protichodné. 
Pre postmodernu nie je podstatné ná-
boženstvo ako celok, ale iba fragmen-
ty, ktoré jej vyhovujú. To znamená, 
že si vyberieme to, čo nám je v tom-
-ktorom náboženstve sympatické a po-
skladáme to do nového celku, ktorý sa 
bude zhodovať s našimi predstavami 
bez ohľadu na to, že takéto nábožen-
stvo nezodpovedá požiadavke pravdy 
a že ide o ľudskú konštrukciu slúžia-
cu iba ľudským účelom a smerujúcu 
k ľudskému cieľu, nie k božskému.

Charakter človeka a spoločnosti

Postmoderná spoločnosť vďaka uve-
deným charakteristikám predstavuje 
nové prostredie, v ktorom si klasická 
forma náboženstva veľmi ťažko hľadá 
svoje miesto. Naopak, hľadajú sa al-

ternatívy v akejkoľvek podobe a for-
me. Známy poľsko-britský sociológ 
Zygmunt Bauman (nar. 1925) charak-
terizuje postmodernú spoločnosť ako 
spoločnosť prechádzajúcu od zodpo-
vednosti k hravosti.2 Na rozdiel od 
kresťanského postoja k svetu a k ľu-
ďom, ktorý zdôrazňuje individuálnu 
zodpovednosť, nová spoločnosť pre-
náša zodpovednosť za svoje konanie 
do anonymity spoločnosti.

Postmoderný postoj k svetu a ľu-
ďom je hravý. Doslova to znamená, 
že človek môže v živote robiť čokoľ-
vek bez toho, aby niesol morálnu zod-
povednosť za svoje konanie. Vďaka to-
muto postoju môžu v postmodernom 
prostredí vznikať a rozvíjať sa nové ná-
boženstvá, ktoré majú základ na po-
chybných spirituálnych praktikách a po-
pierajú základné princípy morálky.

Náboženstvo malo a má vo svojom
obsahu zmenu v živote ľudí, ktorá je
zmenou k lepšiemu, je nápravou hrie-

chu a jeho účinkov na človeka. Postmo-
derna však neuvažuje o hriechu ako 
o niečom, čo by nás reálne ohrozo-
valo a ovplyvňovalo, preto nie je po-
trebné nazerať na vlastné konanie
z hľadiska zodpovednosti. Pokus a omyl
je charakteristický pre hľadanie nových
ciest a platí i v oblasti morálky a nábo-
ženstva. Odmietanie a bagatelizovanie 
zodpovednosti sa prejavuje aj vo sfére
postoja k životu a jeho ochrane. V du-
chu hesla „anything goes“ je možné ex-
perimentovať s embryami, človekom, 
prírodou a so všetkým, čo sa nám do-
stane pod ruky. Takýto postoj umožňu-
je, aby nové náboženstvá experimen-
tovali nielen pri hľadaní pravdy, ale aj 
pri definovaní dobrého života a jeho 
pravidiel.

Druhou oblasťou, ktorú Bauman vy-
medzuje pri zmenách modernej spo-
ločnosti na postmodernú, je zme-
na v oblasti morálnych vzorov. Keďže 
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postmoderný človek je namiesto zod-
povednosti viac hravý, potom aj jeho 
chápanie morálky je hravé. Zásadná 
zmena v postmodernej morálke spo-
číva v tom, že tradícia je prežitá. Nie 
je prekonaná v tom zmysle, že sa do-
stávame ku kvalitnejšiemu životu alebo 
precíznejšej klasifikácii morálnych ka-
tegórií. Naopak hierarchia morálnych 
hodnôt sa rozkladá do roviny a vytvára 
sieť rovnocenných hodnôt. Okrem to-
ho, že sa strácajú rozdiely medzi dob-
rým a zlým a náboženstvá sa stáva-
jú rovnocennými, zdrojom morálky sa 
stávajú rovesníci. Modely správania sa 
v moderne nepreberajú dejinnou ces-
tou, hodnoty sa neprijímajú ako niečo, 
čo sa overilo v minulých generáciách a
čo sa osvedčilo ako zmysluplný život 
človeka. Tradícia a minulé generácie sú 
odsunuté do poľa nezáujmu podobne 
ako všetko, čo bolo moderné.

Vzory a modely správania určujú 
vzory z televíznych obrazoviek, sociál-

nych sietí a iných virtuálnych zdrojov 
hodnôt. Nové idoly však nie sú vzo-
ry morálneho správania, sú to vzory, 
ktoré experimentujú so všetkým od 
drog, cez náboženstvá, až po životné 
štýly. Keďže racionalita je odmietnu-
tá ako prežitok minulosti, nie je nut-
né robiť rozumné veci, ale treba stále
objavovať nové a nové možnosti a
prekračovať hranice. Limity a obme-
dzovanie v podobe tradičnej morál-
ky nie sú pre postmoderného člove-
ka prijateľné. Nová podoba slobody 
v postmoderne je slobodou bez hra-
níc, a teda tiež bez zodpovednosti.
Preto je nevyhnutné odmietnuť všet-
ko, čo sa spája s tradičnými hodno-
tami nielen v oblasti vedy, ale aj vo 
sfére morálky a náboženstva. Nee-
xistujú morálne autority v klasickom 
zmysle, sú len celebrity, ktoré sú pro-
duktmi popovej a masovej kultúry a
stávajú sa vzormi nášho správania.3

Súčasťou odmietania zodpovednos-
ti je aj alibizmus. Odmietanie zodpo-
vednosti nie je len záležitosťou igno-
rovania princípov morálky, ale súvisí 
aj s hľadaním výhovoriek – teda dô-
vodov, prečo nemôžeme konať zodpo-
vedne, prečo prestávame veriť, prečo 
neprijímame náboženstvo. Postmo-
derný alibizmus vedie k tomu, že ne-
chceme zaujať jednoznačné stanovis-
ko a vyjadriť vlastný názor. To súvisí i 
s príchodom alternatívnych nábožen-
ských hnutí, ktorým predsa len chceme
dať šancu a priestor aj napriek tomu, 
že s nimi nesúhlasíme, že odporujú 
našim princípom a pravidlám.

Alibizmus, ktorý je skutočne jedným
z hlavných znakov postmodernizmu, 
ukazuje súčasného človeka ako hračku
osudu, ktorú unáša náhoda a neurči-
tosť vlastného bytia. Alibistické postoje 
k dianiu okolo nás a zbavenie sa zod-
povednosti otvára priestor pre nástup 
čohokoľvek nového. Zároveň nás ve-

ci okolo nás ovplyvňujú bez toho, aby 
sme mali na ne dosah. Okolnosti nás 
vťahujú do budúcich zážitkov a my 
tvrdíme, že to tak má byť, lebo to tak 
musí byť. Postmoderný človek, ktorý sa 
dožadoval slobody a oslobodenia od 
zákonov a pravidiel minulosti, sa takto 
stáva hračkou v prúde náhod a odmie-
ta prevziať zodpovednosť za to, čo sa 
s ním deje, čo koná a kam smeruje.

Významným znakom postmoderné-
ho správania je aj permisivizmus. Vše-
obecne by sme to mohli nazvať stra-
tou úcty k sebe a k vlastnému telu. 
Permisivizmus je prejavom nezodpo-
vedného konania človeka, ktorý stra-
til posledné zvyšky súdnosti, a to, čo 
má zostať skryté a súkromné, odhaľuje 
verejne. Neplatí to len o sexualite, ale 
aj o estetickom prežívaní sveta okolo 
nás a o morálnom hodnotení okolnos-
tí nášho života. Masová kultúra si vyža-
duje šokujúce správy a obrázky, senzá-

cie, vulgarizmy. Veci, ktoré považujeme 
za omyl, prešľap alebo chybu, nechce-
me za normálnych okolností vystavo-
vať na verejnosti, pretože sa za ne 
hanbíme. V postmoderne sú však na-
še chyby dôvodom na obdiv a „hanba 
sa stáva pre nás slávou“. Permisivizmus 
je prejavom plurality hodnôt, v ktorej 
neexistuje hierarchia, kde sa nerozlišu-
je medzi dobrým a zlým, medzi prav-
dou a omylom, medzi realitou a virtu-
alitou. Postmoderný človek nerozlišuje 
medzi tým, čo je a čo môže byť, neza-
ujímajú ho hodnoty v tradičnom chá-
paní, teda hodnoty ako regulatívy je-
ho správania. Tie sú naopak pre neho 
predmetom spotreby, prospechu, zážit-
ku a pôžitku. Náboženstvo človeka ne-
vedie k odriekaniu, zdokonaľovaniu 
vlastného života alebo náprave, ale 
vedie ho k zážitku, extatickým stavom, 
k úniku do nových alternatívnych sve-
tov, ktoré sú jediným cieľom nábožen-
skej aktivity.

S predchádzajúcimi znakmi post-
moderného človeka sa spája aj seku-
larizácia ako ich prirodzený dôsledok. 
Viera v autoritu a jej rešpektovanie, ob-
hajovanie jednej pravdy a život podľa 
nej, rešpektovanie pravidiel a poriadku, 
život bez senzácie a bez zážitku kon-
zumu – to sú veci pre postmoderného 
človeka neprijateľné. Sekularizácia nad-
väzuje na myšlienku, ktorú sme uvied-
li v úvode v súvislosti s Nietzschem. 
On označil kresťanstvo za morálku 
otrokov, za morálku zväzujúcu člove-
ka a podriaďujúcu jeho konanie záko-
nom, ktoré chápe ako zákony pravdy. 
Podriadenie a taktiež podmanenie je 
však pre človeka nedôstojné, a preto 
sa ich treba zbaviť, treba sa z nich vy-
maniť.

Oslobodenie človeka sa samozrej-
me deje na základe oslobodenia od 
morálnych princípov. Paradoxne morál-
ka a náboženstvo, ktoré prinášajú slo-
bodu od hriechu, sa chápu ako pre-
kážka jeho rozvoja. Preto náboženstvo 
treba odstrániť z verejného života ako 
prejav spiatočníckeho obmedzenia člo-
veka. Praktizovanie náboženského ži-
vota sa stáva ezoterickým, tajomným 
a zároveň súkromným. Nerozlišuje sa 
medzi náboženstvami a ich poslaním, 
všetky sú vhodené do jedného vreca 
a o náboženstvo prejaví spoločnosť 
záujem iba vtedy, keď sa v ňom obja-
ví nejaká senzácia alebo škandál. Sku-

postmoderna
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točná hodnota a význam však zostá-
vajú skryté.

V takejto spoločenskej klíme je 
zrejmé, že náboženstvá a hnutia (ale 
tiež sekty) sa chápu ako rovnocenné,
teda aj človek v nich nehľadá priorit-
ne pravdu svojho života, ale akési
naplnenie svojich duchovných potrieb. 
Preto prechádza rôznymi typmi medi-
tácií škôl a hnutí a hľadá to, čo mu 
bude najlepšie vyhovovať. Postmoder-
ný človek teda angažoval Boha do 
svojich služieb a kult, ktorým mu mal 
vzdávať úctu a poklonu, sa stal pred-
metom konzumu a zážitku. Zmena 
v chápaní významu a hlavne charak-
teru náboženstva priam vyzýva k vzni-
ku nových hnutí s tými najbizarnejší-
mi praktikami, preto aj náboženstvo 
sa musí prispôsobiť trhu a dopytu. To 
znamená, že čím netradičnejšie prak-
tiky, tým viac záujemcov, čím viac ezo-
teriky a tajomna, tým menej rozumu a
poriadku.

Dôsledky postmoderny

Postmodernú dobu a jej atribúty sme 
akoby už prestali identifikovať a obja-
vovať ich pôsobenie v spoločnosti. Aj 
napriek tomuto „utíchnutiu“ dnes mô-
žeme sledovať nielen teoretický zápas 
o vlastné pozície, ale skôr praktické 
napĺňanie vízií, ktoré sme teoreticky 
vyššie sformulovali. Od konca minulé-
ho storočia sme na vedeckých podu-
jatiach pravidelne počúvali prednášky 
o tom, že spoločnosť sa čím ďalej, tým 
väčšmi presúva do pozície konzumnej 
so všetkými dôsledkami hlavne v ob-
lasti morálnej a životného štýlu. Po-
stupne sme prijali zodpovednosť za 
životné prostredie, začali sme triediť 
odpad, začali sme sa zdravo stravovať, 
zmenili sme charakteristické znaky ži-
votného štýlu a postupne sme zabud-
li, že máme zodpovednosť aj za seba, 
za svoju dušu a život. Tú sme prene-
chali na psychológov, liečiteľov, šama-
nov a jogínov, ktorí berú našu zodpo-
vednosť do vlastných rúk a rozhodujú 
o tom, čo budeme robiť, ako sa bu-
deme rozhodovať a kam bude smero-
vať náš život.

Vďaka prenikaniu postmoderny do 
našej reality sme vymenili nábožen-
stvo pravdy za náboženstvo zážitku. 
Namiesto toho, aby človek prispôso-
boval vlastný život skutočnej pravde, 

prispôsobuje pravdu svojim pravidlám. 
Relativita je postmoderné zaklínadlo, 
ktoré sa uplatňuje vždy, ak sa kres-
ťanstvo dožaduje radikálneho postoja, 
neoblomnej viery a jednoznačnej mo-
rálky. To je prístup, ktorý postmoder-
na mylne interpretuje ako postoj ob-
medzujúci slobodu človeka a oberajúci 
ho o možnosť prežívania rôznych zá-
žitkov, zakúšania nových spirituálnych 
zážitkov a vstup do nových transcen-
dentných dimenzií. Nová forma slo-
body, ktorá sa postupne infiltruje do 
spoločnosti, je veľmi kritická k obme-
dzovaniu človeka v akejkoľvek oblasti. 
Či už ide o prežívanie sexuality, mo-
rálne hodnoty, vyznávanie nábožen-
stva a pod.

Postmoderna od svojich základov 
odporuje kresťanskému chápaniu prav-
dy, povahe Cirkvi, ako aj náboženstva. 
V tejto súvislosti hovorí o ohrozeniach 
postmoderného človeka aj český teo-
lóg Jiří Skoblík, ktorý zhŕňa základné 
ohrozenia do nasledujúcich kategórií.

Na prvom mieste je strata schop-
nosti akceptovať hodnoty, ktoré sú 
spojené s náboženstvom. Tieto posto-
je sú charakteristické práve prehnanou 
slobodou a vierou v seba; v Boha ve-
rím, ale Cirkev nepotrebujem. Stačí
mi viera v Boha a ja si svoju cestu 
nájdem a zvolím spôsob, ako s ním 
budem komunikovať a ako sa budem 
modliť. V spojitosti s diktátom verejnej 
mienky je to aj strata odvahy postaviť 
sa odmietavému stanovisku verejnosti 
voči náboženstvu – náboženstvo v je-
ho kresťanskej podobe je prežité a ten, 
kto ho vyznáva, je zastaraný a obme-
dzuje sám seba. Ako sme uviedli, nie 
je dôležitá pravda, ale zážitok.

Tlak postmoderny na súčasného 
kresťana však môže vyvolávať i opač-
ný efekt. Teda efekt potreby vymedziť 
sa voči okoliu a snahy bojovať proti 
negatívnym prejavom rázne a razant-
ne. Vďaka tomuto postoju sa potom 
rozvíja náboženský fanatizmus a bi-
gotnosť, ktoré kladú dôraz na formál-
ne, často až prehnané vonkajšie úko-
ny, pričom sa stráca samotný zmysel 
uctievania Boha.4

Charakter a ohrozenia zo strany 
postmodernej doby najlepšie vystihu-
je pápežská encyklika Jána Pavla II. Fi-
des et ratio,5 ktorá aj napriek tomu, že 
reaguje na problémy moderny, je vy-
užiteľná aj pre postmodernu. Encyk-

lika poukazuje nielen na nebezpečný 
extrém preexponovaného vyzdvihova-
nia významu a schopností ľudského 
rozumu, ale aj na nebezpečenstvo je-
ho ignorovania a nevyužívania. Nepri-
meraná dôvera v ľudský rozum vedie 
človeka k ateizmu a viere v seba sa-
mého, pričom sa chce stať pánom nie-
len nad prírodou, ale aj nad transcen-
dentnom a morálkou. Na druhej strane 
ignorovanie možností, ktoré má ľudský 
rozum v poznaní pravdy, vedie človeka 
k tomu, že robí veci v rozpore s rozu-
mom a obracia sa k rozličným iracio-
nálnym alternatívam ezoterického cha-
rakteru, ktoré sú často kombináciou 
nesúrodých náboženských prejavov a
smerujú tam, kam smeruje človek ne-
používajúci rozum. Je to cesta do cha-
osu, v ktorom človek stráca orientáciu, 
smer a zmysel svojej cesty.

Citovaná encyklika nám dáva jed-
noduchý, ale o to presnejší návod, ako 
žiť v postmoderne: Nemôžeme rezig-
novať na rozum, ako si to želá post-
moderna, pretože by sme sa zamotali 
v pluralitnej spleti rôznorodých alterna-
tív. No rovnako sa ani na neho nemô-
žeme jednostranne spoliehať, pretože 
by nás priviedol k neľudskému a tota-
litnému postoju k svetu a iným.    

Foto: archív
Poznámky:
1 Deleuze, G., Guattari, F.: Tisíc plošin. Her-

mann & synové, Praha 2011
2 Bauman, Z.: Tekutá modernita. Mladá fron-

ta, Praha 2002
3 Hauer, T.: Skrze postmoderní teorie. Karoli-

num, Praha 2002
4 Porov. Skoblík, J.: Přehled křesťanské etiky. 

Karolinum, Praha 1997, s. 148
5 Fides et ratio – http://www.kbs.sk/obsah/sek-

cia/h/dokumenty-a-vyhlasenia/p/dokumenty-
-papezov/c/fides-et-ratio
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Doc. PhDr. PaedDr. Peter Kondrla, 
PhD. (1972) – absolvent filozofie a teo-
lógie na Filozofickej fakulte UK v Bra-
tislave. Pôsobí ako docent na Katedre 
náboženských štúdií FF UKF v Nitre, 
kde sa venuje budúcim učiteľom ná-
boženskej výchovy a misijným pracov-
níkom, pričom hlavný dôraz jeho pe-
dagogickej činnosti je položený na 
dejiny kresťanského myslenia v Eu-
rópe a kresťanskú filozofiu. V odbor-
nej a publikačnej činnosti sa zameria-
va na problematiku filozofie hodnôt 
a postmoderného myslenia.
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K nacistickým záujemcom o okultiz-
mus patril aj Karl Maria Wiligut (1866 
– 1946) prezývaný Himmlerov Raspu-
tin. Narodil sa vo Viedni. Písal básne 
plné mystiky, opisov prírody a mýtov. 
Ako dvadsaťtriročný vstúpil do slobo-
domurárskeho tajného spolku Schlaraf-
fia-Thayana, kde si zvolil rádové me-
no Lobesam. V okultných viedenských 
kruhoch sa vyhlasoval za tajného po-
tomka nemeckých kráľov. Napísal die-
lo Deväť prikázaní Gótových a sériu 
deviatich pohanských vyhlásení, kto-
ré mali nahradiť Desatoro zo Starého
zákona. V publikácii Pôvodný otčenáš 

zverejnil tiež vlastnú verziu Modlitby 
Pána. Tvrdil, že má jasnovidné schop-
nosti a môže čerpať vedomosti zo spo-
mienok kmeňa Uiligótov z Asa-Uana-
-Sippe, poslednej línie germánskych 
mudrcov, a to až z predhistorického 
obdobia.

Na základe vizionárskeho putova-
nia vytvoril Wiligut vlastnú mytolo-
gickú víziu nemeckého národa, podľa 
ktorej pred 230-tisíc rokmi Zem, kto-
rú zahrievalo nie jedno, ale tri slnká, 
obývali trpaslíci, obry a iné bytosti se-
verskej mytológie. Wiligutove dejiny sa 
začínajú v čase, keď jeho priami pred-

Adolf Hitler sa pre mnohých
 Nemcov, ale i príslušníkov 

iných národov javil ako mesiáš. 
Celou svojou bytosťou sa vkladal 
do prejavov, ktoré neboli len po-
litické. Mal jasne stanovený cieľ 
a hutné návrhy, ako vyviesť ne-
mecký štát z krízy, ale aj nesmier-
ne podmanivú rétoriku, ktorou sa 
dokázal dotknúť najhlbších túžob 
svojich poslucháčov. Neostal však 
len pri slovách. Jeho reč sprevá-
dzali aj činy, ktorých inšpirácie
dodnes vyvolávajú mnohé otázni-
ky. V nasledujúcom pokračovaní
si predstavíme niektorých prota-
gonistov, ktorí stáli v pozadí na-
cistických ezoterických vízií.

a okultizmus (2)
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kovia (kmeň Adler-Wiligoten) nastolili 
na dlhé obdobie mier, počas ktorého 
približne 78-tisíc rokov pred Kr. vznik-
lo na mieste terajšieho rakúskeho Gos-
laru mesto Arual-Jöruvallas. V nasle-
dujúcich tisícročiach sa ale odohrali
početné vojenské konflikty medzi jed-
notlivými kmeňmi a prebehla masová 
migrácia na dnes už zaniknutom kon-
tinente. Okolo roku 12500 pred Kr. 
bolo vyhlásené irministické nábožen-
stvo, ktoré sa stalo univerzálnou vierou 
všetkých Germánov a od ktorého sa 
neskôr odštiepili wotanisti. Roku 9600 
pred Kr. medzi týmito dvoma nábo-
ženstvami vyvrcholili neúprosné boje 
a v Arual-Jöruvallase, centre irministic-
kého náboženstva, wotanisti ukrižovali 
irministického proroka Baldur-Chresto-
sa, akéhosi germánskeho boha Krista, 
ktorého si od irministov neskôr kres-
ťanské náboženstvo údajne vypožičalo 
a po kozmetických úpravách použilo 
ako svojho spasiteľa. Baldur-Chrestos 
však ukrižovanie prežil, utiekol do 
Ázie a náboženské vojny pokračova-
li i v ďalších storočiach. V roku 1200 
pred Kr. sa wotanistom podarilo zni-
čiť Arual-Jöruvallas; irministi si síce vy-
budovali novú svätyňu v Exstemsteine 
neďaleko Detmoldu, ale i tú wotanisti 
obsadili približne polstoročie predtým, 
ako ju pri svojom ťažení proti pohan-
ským Sasom definitívne zničil cisár Ka-
rol Veľký. Wiligut ale tvrdil, že irminis-
tická viera sa zachovala aj po tomto 
panovníkovi a udržala sa po stáročia.

Roku 1907 sa Wiligut oženil a mal 
syna, ale ten zomrel, čo Wiliguta veľ-
mi ranilo. Bol zúfalý, lebo sa bál, že 
nebude mať potomka, ktorému by 
mohol odovzdať irministickú tradí-
ciu. Začal byť násilnícky k manželke, 
až v roku 1924 skončil na psychiatrii, 
kde mu stanovili diagnózu schizofré-
nie s megalomanskými a paranoidný-
mi halucináciami, na základe ktorej ho 
súd zbavil svojprávnosti. Napriek tomu 
mal naďalej svojich prívržencov (napr. 
z Rádu nových templárov či zo Spo-
ločnosti Edda), ktorí mu neprestali ve-
riť. S ich pomocou emigroval do Ne-
mecka, pričom opustil svoju manželku. 
Vďaka niekoľkým ezoterickým článkom 
v časopise Eddy sa stal známy a dostal 
sa do kontaktu s Himmlerom. Na po-
čiatku udržovali spolu len písomnú ko-
rešpondenciu, no v roku 1933 Wiligut 
vstúpil do SS pod pseudonymom Karl 

Maria Weisthor a stal sa vedúcim od-
delenia pre prehistóriu a rané obdobie 
histórie pri Hlavnom úrade SS pre ra-
su a osídlenie.

Práve Wiligut navrhol symboliku 
organizácie SS – umrlčiu lebku, sta-
rogermánske runy víťazstva na vlajky 
a čierne uniformy príslušníkov, ako aj 
strieborný prsteň hodnostárov SS. Po-
dieľal sa taktiež na koncepcii hradu 
Wewelsburg ako stredobodu sveta. 
Hrad sa onedlho nato stal svetovým 
sídlom rádu rytierov – SS a neskôr sa 
premenil na Nordickú akadémiu pre 
ideologické vzdelávanie vodcov SS. 
Ústredným miestom tohto kultu sa sta-
la severná veža hradu. Na konci vojny, 
31. marca 1945, bol hrad na Himmle-
rov príkaz pred príchodom Američanov 
vyhodený do vzduchu.

Wiligut nenávidel Katolícku cirkev 
ako hlavnú nepriateľku irminizmu. Ne-
bol asketik ako jeho obdivovateľ Him-
mler. Pil a fajčil. Jeho psychiatrická mi-
nulosť v SS bola prísne utajovaná, keď 
sa však vďaka jeho manželke odhalila, 
Wiligut odišiel do penzie. Zomrel po 
skončení vojny 3. januára 1946.

Himmler roku 1935 založil v rámci 
SS inštitúciu Ahnenerbe (Odkaz pred-
kov), ktorej úlohou bol výskum minu-
losti nemeckého národa. Tvorili ju skú-
sení vedci, ale aj mystici, amatérski 
teoretici a čudáci, ktorí vydávali me-
sačník Germanien a iné špecializované 
časopisy. Antropológovia a etnografo-
via z Ahnenerbe odchádzali na expe-
dície do celého sveta, aby objavovali 
stopy po árijských prapredkoch.

V rokoch 1938 – 1939 odišiel aj 
Dr. Ernst Schäfer (1910 – 1992), a to
do Tibetu, kde sa už predtým uskutoč-
nili dve expedície (1931 – 1932, 1934 
– 1935). Okolo tejto päťčlennej výpra-
vy nemeckých vedcov, ktorú financoval
priamo Himmler, sa vytvorilo veľa okul-
tizmom podfarbených mýtov.1 Cieľom 
výskumnej cesty bolo nájsť pôvodných 
obyvateľov, z ktorých pochádzali Árij-
ci, teda nordických potomkov, potvrdiť 
tzv. glaciálnu kozmológiu2 a tiež zbie-
rať odolné obilniny z tibetských plání, 
ktoré by sa v prípade vojny mohli 
v Nemecku pestovať.3 Hoci bol Tibet 
opísaný ako tajomná okultná krajina, 
Schäferova expedícia čoskoro z takejto 
predstavy vytriezvela.4 Výsledky tibet-
skej výpravy totiž nepriniesli očakáva-
né ovocie. Pre úplnosť treba dodať, že 

Ahnenerbe sa netešila prílišnej Hitle-
rovej podpore. Vodca Himmlerov záu-
jem o minulosť pokladal za absurdný,5 
ale vážnejšie proti tomuto jeho „hob-
by“ nezasiahol.

Korene nacistických mýtov

Árijský mýtus, rasizmus, eugenika a an-
tijudaizmus nemajú korene len v ne-
meckej kultúre, ale taktiež v kultúre 
iných národov. Počiatky árijského mý-
tu nájdeme napríklad aj v európskom 
osvietenstve. Už Voltaire a Kant, dve 
z jeho popredných osobností, vyhlá-
sili Indiu za zdroj všetkého poznania 
a civilizácie. V liste z roku 1775 Voltai-
re považoval „brahmanskú dynastiu za 
národ, ktorý mal byť učiteľom celého 
sveta“. Inšpiroval aj Kanta, ktorý tvrdil, 
že všetka kultúra pochádza z Tibetu.

Iný indofil, Johann Gottfried Her-
der (1744 – 1803), ako lojálny lute-
rán zase tvrdil, že Biblia je najpres-
nejšou kópiou akéhosi prirodzeného 
náboženstva a súvisí s Indiou, kde sa 
zrodilo ľudstvo. Vo svojom diele Ideen
zur Philosophie der Geschichte der 
Menschheit (Idey k filozofii ľudských 
dejín, 1784 – 1791) sa zásadne posta-
vil proti noemovskej či židovskej ge-
nealógii. Vyzýval čitateľov, aby za ko-
lísku ľudstva prestali pokladať Stredný
východ (Arábia, Judea, Níl, Eufrat) a
hľadali ju v ázijských horách. Osvie-
tenskí autori tak opustili biblickú tra-
díciu a zrod ľudstva situovali do ob-
lasti medzi riekami Indus a Ganga.
Rovnako hebrejčinu prestali pokladať 
za prajazyk ľudstva. Tomuto názoru 
nahrávali aj výskumy Jamesa Parson-
sa (Remains of Japhet: Being Histori-
cal Enquiries Into the Affinity and Ori-
gin of the European Languages, 1767), 
ktorý preukázal spojitosť článkov me-
dzi jazykmi Európy, Iránu a Indie a
tvrdil, že všetky pochádzali zo spo-
ločnej rodiny indoeurópskeho jazyka. 
Kvôli niektorým Parsonsovým výstred-
nostiam sa však prvenstvo tejto teó-
rie pripisuje Williamovi Jonesovi (1746 
– 1794).

Orientalista Friedrich Schlegel (1772 
– 1829) taktiež zastával názor, že ce-
lá kultúra a náboženstvo pochádza 
z Indie, dokonca tvrdil, že základy pre 
staroegyptskú kultúru položili indickí 
misionári. V závere významnej eseje
Über die Sprache und Weisheit der Indier 
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(O jazyku a múdrosti Indov, 1808) roz-
vinul teóriu o panskej rase, ktorá zo-
stúpila zo strechy sveta, založila impé-
rium s vysokou kultúrou a civilizovala 
Západ. Všetky slávne kultúry mali vraj 
pochádzať z jedného a toho istého
národa, ktorý mal indický pôvod. In-
dické kmene sa mali podľa tejto teó-
rie vysťahovať aj do Škandinávie, ako 
o tom svedčia ich legendy o posvätnej 
hore Méru na ďalekom severe.

Jazyk a tradícia Indov a Severanov
údajne dokazuje, že sú z jednej rasy. 
Roku 1819 ju Schlegel pomenoval ter-
mínom árijci. Použil Herodotov termín 
arioi, ktorým grécky historik označo-
val Médov a Peržanov. Schlegel spo-
jil koreň slova ari s Ehre, čo v nemči-
ne označuje česť, a dospel k záveru,
že Árijci sú vlastne samotní Nemci 
a ich starí indickí predkovia boli ľuď-
mi cti, aristokratmi medzi národmi. Ne-
skôr túto hypotézu zneužil nacizmus, 
no sám Schlegel nebol ani antijuda-
ista, ani rasista. Volal po emancipácii 
nemeckých židov a oženil sa s dcérou 
významného židovského filozofa Mose-
sa Mendelssohna (1748 – 1792).

Schlegelova teória dala podnet 
k vývoju ďalších špekulácií okolo Árij-
cov. Max Müller (1823 – 1900) a Ernest 
Renan (1823 – 1892) premenili árijský 
mýtus na dogmu, v ktorej bola impli-
citne prítomná myšlienka, že Európa-
nia pochádzajú z iných ako židovských 
predkov. V roku 1877 Müller označil 
svastiku ako symbol najvyššieho bo-
ha Árijcov a ako ich posvätný symbol 
ju popularizovala známa ruská mystič-
ka Helena Petrovna Blavatská (1831 – 
1891).6

Avšak spomínaný mýtus o Árijcoch 
neskôr prevrátili naruby mnohí nemec-
kí spisovatelia7 tvrdiac, že Árijci nepo-
chádzali z Indie a až neskôr migrova-
li do Ázie. Túto myšlienku podporoval 
fakt, že brahmani boli svetlejší ako 
nižšie kasty. V sedemdesiatych rokoch 
19. storočia sa vykryštalizoval nordický 
modrooký a svetlovlasý typ Árijca. His-
torické skúmanie ale ukázalo, že Árij-
ci neboli nositeľmi vysokej civilizácie, 
pretože pôvodné indické obyvateľstvo 
nebolo vôbec primitívne. Árijci však ma-
li zásluhu na vytvorení rasového (či 
skôr rasistického) systému, keď vy-
tvorili kastu nedotknuteľných, zakázali 
zmiešané manželstvá a postavili ženu 
na nižšiu úroveň ako muža.8

S árijskou ideológiou sa vyvinula aj 
rasová utópia. Na jej počiatkoch sto-
jí darvinizmus. Známy britský prírodo-
vedec Charles Darwin (1809 – 1882) 
v tretej kapitole spisu O pôvode dru-
hov tvrdí, že prežili len tie druhy, ktoré 
sa v zúrivom boji udržali proti konku-
renčným druhom. V inom svojom die-
le The Descent of Man and Selection in 
Relation to Sex (Pôvod človeka a po-
hlavný výber, 1871) prišiel s myšlien-
kou, že ak civilizácia, ktorá dosiahla 
veľké pokroky v medicíne, nebude vy-
vážená kontrolou populácie, naruší sa 
tým prirodzený výber, pretože nie je 
zaručené, že prežijú tí najsilnejší. Túto 
myšlienku prebral neskôr sociálny dar-
vinizmus, ale i rozličné rasistické teórie, 

ktoré vychádzali z idey, že na základe 
prirodzeného výberu je potrebné, aby 
sa uchovali silní jedinci, ktorí sa ne-
budú miešať s mužmi a ženami s ne-
žiaducimi vlastnosťami. Týchto slabších 
jedincov treba vyhubiť alebo zotročiť.

Polemiku o rasách začal už pred 
Darwinom hlásať francúzsky gróf 
Arthur de Gobineau (1816 – 1882) 
v diele Essai sur l‘inégalité des races hu-
maines est un essai (Esej o nerovnosti 
ľudského plemena, 1853 – 1855), kde 
tvrdil, že hybnou silou v dejinách ľud-
stva neboli vplyvy prostredia, ale raso-
vé charakteristiky. Mala ňou byť biela 
árijská rasa. Práve tento Francúz sfor-
muloval teóriu, ktorá neskôr poslúžila 
Himmlerovi pri zakladaní spolku Le-
bensborn, podľa ktorej Gréci a Rima-
nia ovládli svet, pretože dodržali čis-
totu rasy.

Jeden z propagátorov sociálneho
darvinizmu, Francis Galton (1822 – 1911),

prišiel v roku 1883 ako prvý s termí-
nom eugenika označujúcim vedu za-
oberajúcu sa vylepšovaním rasy. Roz-
vinul teóriu, ktorá tvrdí, že úspechy
medicíny podrývajú zdravé korene ra-
sy, lebo nechávajú prežiť chorým a
slabým, ktorí by inak prirodzene za-
hynuli. V roku 1904 založil Národné
eugenické laboratórium, ktorého hlav-
ným cieľom bolo sterilizovať duševne 
chorých a slabých. V Spojených štá-
toch vznikla kancelária pre eugeniku
finančne podporovaná Rockefellerovou 
a Carnegieho rodinou.

K prívržencom sociálneho darviniz-
mu patril tiež Ernst Haeckel (1834 – 
1919), ktorý v spise Die Lebenswun-
der (Zázrak života, 1904) naznačil ideu 

o ospravedlnení rasovej hygieny v me-
ne ľútosti k postihnutým najrôznejšími 
chorobami a neduhmi.9 V jej intenciách
neskôr Himmler a obhajcovia domovov 
Lebensbornu hovorili o sterilizácii a
eutanázii ako o uľavujúcom prostried-
ku pre postihnutých a chorých. Nepo-
dobajú sa tieto idey súčasným disku-
siám o eutanázii?

Haeckelove názory si osvojil aj ne-
mecký lekár a biológ Alfred Ploetz
(1860 – 1940), ktorý zaviedol termín 
Rassenhygiene (rasová hygiena). Roku 
1905 v Nemecku založil Spoločnosť 
pre rasovú hygienu, ktorá sa otvorene
hlásila k eugenike.10 K rasizmu sa hlásil
aj anglický spisovateľ H. G. Wells (1866
– 1946), ktorý sa v diele Anticipations
(Tušenie, 1901) otvorene vyslovil za lik-
vidáciu židovskej rasy a prejavil v ňom 
svoje neskrývané pohŕdanie k psychicky 
a fyzicky postihnutým ľuďom. Podobné 
antikresťanské a rasistické diela nachá-
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dzali ohlas v ideológii Tretej ríše, avšak 
najväčší vplyv na Hitlera malo dielo za-
ťa Richarda Wagnera, Stewarda Cham-
berlaina (1855 – 1927) The Foudations
of the Twentieth Century (Základy dvad-
siateho storočia, 1899). Chamberlain 
veril v prísnu hierarchiu rasových ty-
pov a v tomto spise sa usiloval doká-
zať, že teutónska či árijská rasa stvori-
la európsku civilizáciu a Kristus nebol 
Žid, pretože bol nemanželským dieťa-
ťom rímskeho vojaka. Podľa Chamber-
laina civilizácia Grécka a Ríma zanikla, 
lebo sa miešali rasy a pred podobnou 
hrozbou stoja tiež germánske národy. 
Za všetko pripisoval vinu Židom.11

Aj z týchto nemnohých príkladov 
vyplýva, že pozadie nacistických mý-
tov stojí na pochybných antropologic-
kých hypotézach často budovaných na 
antikresťanských predsudkoch.

Reakcia Katolíckej cirkvi na 
nacizmus

Na nacistické nebezpečenstvo upozor-
nila známa encyklika Pia XI. Mit bren-
nender Sorge (S úzkostlivou starosťou. 
O postavení Katolíckej cirkvi v Nemec-
ku, 1937).12 Je to jedna z najodváž-
nejších pápežských encyklík, na ktoré 
sa pri proticirkevnej propagande čas-
to zabúda. Pius XI. v nej upozornil na 
niekoľko vecí, ktorých bol svedkom 
v nacistickom Nemecku. Jedna z je-
ho kritík smerovala proti rozširovaniu 
falošnej a pohanskej predstavy boha, 
ktorá bola v priamom rozpore s chá-
paním trojjediného Boha13 a ktorá bo-
ha prezentovala ako rasovo a národne 
obmedzeného.14 V kontexte nacistickej 
ideológie to bol logický dôsledok sna-
hy nacistického Nemecka o odstráne-
nie všetkého, čo súviselo s judaizmom, 
teda aj kresťanstva. Pápež v encykli-
ke kritizoval toto pohanské rúhanie 
a Ježiša vyhlásil za jediného spasite-
ľa. Jasnozrivo predpovedal pád faloš-
ného mesianizmu, ktorý práve v nacis-
tickom Nemecku nastupoval.15 Pápež 
použil silné kristologické obrazy, keď 
predstavoval Krista ako Hrdinu, Trpite-
ľa a Víťaza. Pokúsil sa tak odpovedať 
na túžbu nemeckého národa po hero-
izme, na ktorú tak silne sugestívne pô-
sobil Hitler.

Encyklika ďalej odmieta vykonštru-
ované útoky proti Katolíckej cirkvi16 
prostredníctvom falošnej propagandy 

v médiách.17 Obzvlášť sa stavia pro-
ti zneužívaniu náboženského slovníka 
v nacistickej ideológii.18 Pápež otvore-
ne vystúpil proti idei nemeckého nad-
človečenstva. Varoval pred sebavedo-
mým voluntarizmom neposväteným 
milosťou.19 Jeho ďalšia kritika smero-
vala proti rasizmu.20 Pius XI. tento buj-
nejúci fenomén nielenže odsúdil, ale 
usiloval sa osloviť aj dezorientovanú 
nemeckú mládež, aby v nej vyprovo-
koval kresťanský zmysel pre hrdinstvo 
a kresťanskú disciplínu.21 Z celého kon-
textu dokumentu je zrejmé, že pápež 
v encyklike nereaguje na okultizmus, 
ale na neopohanstvo, rasizmus a faloš-
né titanské sebavedomie nacizmu.

Vplyv nacizmu na okultizmus

Historické výskumy ukazujú, že neexis-
tuje priamy dôkaz o zásadnom vply-
ve okultizmu na nacizmus. Ten sa týkal 
jednotlivcov, ako bol Hess, Himmler, 
Frank a iní, ale tí zase nemali taký 
vplyv, aby sa dalo vo všeobecnosti 
hovoriť o okultnom nacizme či hne-
dej mágii. Zaujímavý je však inverzný 
vplyv, totiž vplyv nacizmu na okultiz-
mus. Z neho vznikli bizarné ezoteric-
ké predstavy v Indii, ale tiež u niekto-
rých intelektuálov, napríklad Juliusa 
Evolu, Savitri Devi Mukherja či Migu-
ela Serrana.

Julius Evola

Ako prvého protagonistu uvádzame fi-
lozofa, antidemokrata, antiklerikála, an-
tireligionistu, antiliberála a antisemitu 
Juliusa Evolu (1898 – 1974). Šlo o filo-
zofa kultúrneho pesimizmu s rozsiah-
lymi vedomosťami a záujmami. V mla-
dosti sa vzbúril voči svojej katolíckej
výchove. Mal záujem o taliansku avant-
gardu – konkrétne o futuristov, avšak 
tých neskôr opustil a stal sa dadais-
tom. Písal poéziu a zanechal mnohé
filozofické diela.22 Vo svojej filozofii 
spájal názory Schopenhauera, Hegela a
predovšetkým Nietzscheho. Propagoval 
kult jedinca. Zaujímal sa o orientalis-
tiku, mágiu, okultizmus, alchýmiu vý-
chodného náboženstva a tantru. Do-
konca vypracoval vlastnú verziu tantry 
a napísal o nej dielo L‘uomo come po-
tenza (Človek ako sila, 1925). Nejaký 
čas Evola navštevoval i Teozofickú spo-
ločnosť. Experimentoval tiež s droga-

mi, no v neskoršom období pred ich 
voľným užívaním varoval.23

Evola napísal aj ďalšie práce s okult-
nou tematikou.24 V diele La tradizione 
ermetica (Hermetické tradície, 1931) vy-
jadril vieru, že siddhi, výnimočné ma-
gické sily, nie sú určené pre všetkých, 
ale iba pre silných jedincov. Postavil sa 
proti modernému okultizmu,25 ktorý sa 
naopak usiloval „demokratizovať“ tieto 
sily pre každého, kto sa o ne usiluje. 
Svojimi názormi protirečil darvinizmu. 
Argumentoval faktom, ktorý používajú 
aj súčasní kritici Darwinovej hypotézy, 
že archeologické výskumy nedokazu-
jú, že existoval zvierací predok člove-
ka. Mimochodom ide o argument, kto-
rý od počiatku darvinizmu uvádzali aj 
kreacionisti. Evola tvrdil, že nie rozvoj 
ľudstva, ale jeho úpadok je charakte-
ristický pre ľudské dejiny. Podľa neho
pôvodne existovala super rasa, kto-
rá žila v nehmotnej podobe a až ne-
skôr upadla do hmotnej podoby. Evo-
la prebral takisto indické historické
cykly – satjajugu, tretajugu, dvaparaju-
gu a kalijugu (zlatý, strieborný, bron-
zový a železný vek), pričom po celý
život veril, a z toho pramenil i jeho 
kultúrny pesimizmus, že dnešná doba 
je analogická s najtemnejšou z tých ér 
– kalijugou. Tento pesimizmus, teória 
involúcie, zohráva svoju rolu aj v Evo-
lových neskorších prácach.26

Po skončení vojny Evolu obviňo-
vali zo spolupráce s fašizmom a na-
cizmom, lebo uverejňoval nepolitické 
texty v denníku Il Regime Fascista.27 
Avšak nebol nejakým ideologickým 
primitívom, ale intelektuálom so širo-
kým a hlbokým záberom. K jeho ná-
zorom sa prihlásil aj Benito Mussolini 
(1883 – 1945) a označil ho za oficiál-
neho fašistického filozofa. Evola však 
nikdy nebol členom fašistickej strany. 
Roku 1934 odišiel do Nemecka, aby tu 
študoval Hitlerovu revolúciu, tá ho ale 
napokon sklamala, o čom svedčí aj to, 
že pobúril Wiliguta svojím ponímaním 
rasizmu. Evola odmietal nacistickú bio-
logickú teóriu rasizmu. Proti nej posta-
vil svoj kultúrny rasizmus. Vyvolenú ra-
su podľa neho netvoria primárne fy-
zické znaky, akým je napríklad veľkosť 
lebky, ale znaky duchovné. Pre svoje 
názory nesmel viac v nacistickom Ne-
mecku prednášať.

Evola žil nejaký čas vo Viedni. Po-
čas bombardovania v roku 1945 sa 
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šiel prejsť, pričom utrpel ťažké zrane-
nie a ostal ochrnutý v dolných kon-
čatinách. V roku 1951 odišiel do Bo-
logne, kde ho zatkli a obvinili z údajnej
apológie fašizmu, keď uverejňoval svo-
je idey v radikálnom časopise Orien-
tamenti. Súd ho ale oslobodil. Evola 
udržoval kontakty s radikálnou pravi-
cou Ordine nuovo. Posledné roky žil 
ako invalid v Ríme, kde zomrel roku 
1974. Jeho popol vysypali do priepas-
ti Monte Rosa.

Pod vplyvom Heleny Blavatskej ve-
ril Evola v existenciu siedmich rás.
Práve jeho rasová teória učarila Mus-
solinimu a bola prijatá ako oficiálna
teória fašizmu.28 Vychádza z koncep-
cie štyroch jug. Zlatý vek Evola umiest-
nil do oblasti Arktídy. Došlo však ku 
katastrofálnemu vychýleniu zemskej 
osi, čo zapríčinila akási spirituálna po-
hroma, ktorá spôsobila migráciu hy-
perborejskej (severnej) rasy. Prvá vlna 
prenikla do Severnej Ameriky a Euro-
ázie. Druhá prešla na kontinent At-
lantída. Inšpirovaný Blavatskou Evola 
z toho vyvodil záver, že sa Atlanťania 
zmiešali s domorodými južnými rasa-
mi svojich predchodcov Mongolov a
černochov, ktorí údajne pochádzali zo 
zaniknutého kontinentu Lemúria. Juž-
ná rasa mala dekadentnejšie prvky.

Prvá hyperborejská vlna zostala čis-
to nordická, solárna, mužská, uránska. 
Druhá, juholemúrska, bola lunárna,
demeterovská. Zatiaľ čo v prvej pre-
vládala spiritualita mužská (bohovia 
vojny, oblohy, slnka) a v centre spo-
ločnosti stáli bojovníci, v juholemúr-
skej rase panoval matriarchát (bohyne 
matky, zeme, temnoty) a prevládala
v nej kontemplácia. V Evolovej fan-
tastickej antropológii sa odráža sil-
ný sexizmus. Muž je tu subjekt a žena 
objekt, ktorý netúži po ničom inom, 
ako byť formovaná, získať pozornosť 
muža a pohlavný styk. Ontologicky je 
žena nulou, ktorá nemá inú úlohu ako 
reprodukciu. Muž si môže vybrať me-
dzi pozemským životom alebo večným 
životom ducha. Žena žije v hmotnom 
svete. Nemá ego, individualitu.

Evola sa tiež zaujímal o dávnych 
Árijcov v Indii a Iráne, ktorí opustili
solárnu cestu tým, že nastal vzostup 
kontemplatívnych brahmanov. Úpa-
dok do lunárnej spirituality začal, keď 
identifikovali Boha s prírodou v pante-
istickom zmysle.

Pre fašizmus bol Evola zaujímavý 
tým, že vyzdvihoval rímske impérium 
založené na solárnej spiritualite. Rím-
ska spiritualita nepoznala mystiku ani 
náboženský pátos, jej cnosťami boli 
služba, úcta, oddanosť, hrdinstvo, po-
riadok a vláda. To boli príťažlivé názo-
ry pre fašistov, i keď sa Evola priamo 
k nemu nehlásil. Uránska spiritualita 
bola zničená rovnostárstvom hlásaným 
kresťanstvom, demokraciou a komuniz-
mom. Evolov árijizmus bol idealistický, 
nebol totožný s nacistickým, ktorý bol 
vybudovaný na materialistickej antro-
pológii. Ani jeho antijudaizmus ne-
bol rasovo motivovaný, ale pre Evolu 
bol symbolom vlády peňazí, individu-
alizmu a ekonomického materializmu. 
Evola tiež veril na autenticitu Proto-
kolov sionských mudrcov, veril v židov-
skú konšpiráciu v šírení liberalizmu 
a zničením aristokratických a monar-
chistických zvyškov západnej kultúry.

Evola je v mnohom ohľade zaují-
mavý filozof, na ktorého nacizmus ne-
mal iný vplyv ako ten, že precíznejšie 
vypracoval vlastné filozofické koncep-
ty. Zdá sa ale, že voči fašizmu nebol 
úplne neutrálny. Prejavoval sympatiu 
k SS a s fašizmom ho spájali niektoré
rasistické predstavy, ktoré vyjadril aj 
vo viacerých svojich dielach.29 Paralela
s fašizmom je aj v jeho sympatii k sil-
nému, disciplinovanému hrdinskému
jedincovi.30 Ten sa ale nehlásil ku kon-
krétnej totalitnej spoločnosti, čím sa 
Evolov pohľad na indivíduum odlišo-
val od fašizmu.   

Foto: archív
Poznámky:
1 Odvolávajúc sa na pramene Christopher

Hale uvádza niektoré z týchto mýtov: „Ne-
mecká výprava do Tibetu mala za úlohu 
objaviť stratené spojenie medzi zmiznutou 
Atlantídou a prvou civilizáciou v strednej 
Ázii.“; „Schäfer veril, že Tibet je kolískou ľud-
ského pokolenia a útočiskom jadra árijskej 
rasy, že je miestom, kde kasta kňazov vy-
tvorila tajomnú ríšu poznania Šambalu
ozdobenú budhistickým kolesom života, 
svastikou.“; „Táto malá skupina mala odo-
vzdať dalajlámovi rádiový prijímač a vy-
sielač, aby mohlo dôjsť k spojeniu me-
dzi Lhasou a Berlínom.“; „Príslušníci SS boli
čarodejníci, ktorí nadviazali spojenectvo 
s mystickými mestami Agartiou a Šam-
balou a ovládali sily žijúceho vesmíru.“;
„Ťažili tajnú substanciu, ktorá mala predl-
žovať život a slúžiť ako supravodič na do-
siahnutie vyšších stavov vedomia.“; „V rui-
nách Berlína našla Červená armáda tisíc tiel 
bez identifikačných dokumentov. Všetci boli 

Tibeťania.“ – In: Hale, Ch.: Himmlerova křížo-
vá výprava. Columbus, Praha 2004, s. 9–10

2 Glaciálnu kozmológiu navrhol rakúsky in-
žinier Hanns Hörbiger (1860 – 1931). Pod-
ľa neho prapôvodnou hmotou vesmíru bol 
ľad. Kozmický ľad si razil cestu vesmírom 
a Mliečnou cestou a každá planéta s vý-
nimkou Zeme bola ním pokrytá. Kozmický 
ľad viedol k neustálemu boju so Slnkom, 
z úlomkov ľadu vznikali nové planéty. Väč-
šie planéty ako Zem zachytávali menšie
mesiace, s ktorými často dochádzalo ku
kolíziám. Tie spôsobili vymretie dinosau-
rov, biblickú potopu a zničenie Atlantídy. 
Niekoľko jedincov prežilo v Mexiku, Južnej 
Amerike. Nordická rasa mala vzniknúť prá-
ve z tohto boja ľadu s ohňom. Hörbigero-
vu teóriu vedecké kruhy síce neprijali, no 
Himmler ňou bol nadšený ako s alternatí-
vou k židovským teóriám. Výprava do Hi-
malájí mala túto teóriu potvrdiť.“ In: Hale, 
Ch.: c. d., s. 201

3 Tamže, s. 202
4 „Špina Tibetu a jeho obyvateľov sa pravi-

delne opakovala ako refrén v popisoch 
mnohých cestovateľov a Phagri podľa všet-
kého v mysliach kolonialistov predstavoval 
smetisko všetkých odpadkov strechy sveta. 
Keď expedícia vošla do mesta, jaky a mu-
lice svojimi kopytami rozkopali hrubú vrst-
vu uschnutých zvieracích a ľudských výka-
lov, po čom sa zdvihol dusný a páchnuci
mrak. Schäfer a jeho kolegovia si vybrali
vreckovky a držali si ich pri nose. Zdalo sa, 
že ľudia sa vyprázdňujú kdekoľvek a ich
úsilie tak zdvihlo úroveň ulíc.“ In: Hale, Ch.: 
c. d., s. 201

5 Rudgley, R.: Vzkříšení pohanství. Síly zla,
nebo budoucnost západní spirituality? Mla-
dá fronta, Praha 2008, s. 137–149

6 Goodrick-Clarke, N.: Hitlerova kněžka. Grada, 
Praha 2011, s. 37–41; Lysebeth, A. Van: Tantra.
Kult ženského principu aneb jiný pohled na
život a sex. Argo, Praha 1995, s. 25, 33–40

7 Napríklad Karl Penka (Origines Ariacae,
1883; Die Herkunft der Arier, 1886) a Er-
nest Krause (Tuiso-Land, 1891) videli pôvod
Árijcov v Škandinávii. Túto ideu podporo-
vali i von List, von Liebenfels a neskôr ju 
do svojej knihy Der Mythus des Zwanzig-
sten Jahrhunderts (1930) zhrnul aj stranícky 
filozof Albert Rosenberg.

8 Lysebeth, A. Van: c. d., s. 28–29
9 Clayová, C., Leapman, M.: Panská rasa: Na-

cistické Německo a experiment Lebensborn. 
Columbus, Praha 2005, s. 20–22

10 Tamže, s. 23
11 Tamže, s. 27–28
12 Pius XI.: Mit brennender Sorge – http://

www.kbs.sk/obsah/sekcia/h/dokumenty-a-vy-
hlasenia/p/dokumenty-papezov/c/mit-bren-
nender-sorge

13 „Dávajte pozor, ctihodní bratia, na zlozvyk, 
ktorý sa čoraz častejšie vyskytuje v rečiach 
i v tlači, že sa totiž trojnásobne sväté Božie 
meno používa ako prázdna etiketa na aké-
koľvek zobrazenie ľudského hľadania a tú-
žob. Pôsobte na svojich veriacich, aby to-
to mätenie pojmov odmietali tak bedlivo, 
ako si ono zasluhuje. Náš Boh je osobný, 

nacizmus a okultizmus1/2013
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nadľudský, všemohúci, nekonečne dokona-
lý Boh, jeden v troch osobách, trojosobný 
v jednote Božej podstaty, tvorca všetkého 
stvoreného, Pán a Kráľ a posledný vykoná-
vateľ svetových dejín, ktorý vedľa seba ne-
strpí, a ani nemôže strpieť iných bohov. 
Tento Boh dal v suverénnej forme svojich 
desatoro prikázaní. Desatoro patrí všetkým 
časom a miestam, krajinám a rasám.“ – In: 
tamže

14 „Len povrchné mysle môžu podľahnúť
bludu a horliť za národného Boha, za ná-
rodné náboženstvo, bláznivo sa pokúšať 
vtesnať Boha, stvoriteľa celého sveta, krá-
ľa a zákonodarcu všetkých národov, pred 
ktorého veľkosťou sú národy nepatrné ako 
kvapka vo vedre, do hraníc jedného náro-
da, uväzniť ho do krvného priestoru jedinej 
rasy.“ – In: tamže

15 „...hojne využívaným podnetom naplniť si 
dušu i myseľ duchom Hrdinu, Trpiteľa a Ví-
ťaza, ktorý vyžaruje z Kristovho kríža. Po-
tom – v tom sme si istí – nepriatelia Cirkvi, 
ktorí blúznia, že prišla ich hodina, čoskoro
spoznajú, že príliš zavčasu jasali a že príliš 
napochytro siahli po hrobárskej lopate. Po-
tom príde deň, keď namiesto predčasných 
víťazných piesní z úst Kristových nepriate-
ľov bude môcť zo sŕdc a z úst Kristových 
verných vystupovať k nebu Te Deum oslo-
bodenia.“ – In: tamže

16 „Zakuklenými aj viditeľnými donucovací-
mi opatreniami, zastrašovaním, vyhrážaním 
sa hospodárskymi, stavovskými, občiansky-
mi a inými nevýhodami robí sa nátlak na 
náboženskú vernosť katolíkov, a najmä na 
isté triedy katolíckych úradníkov. Tento ná-
tlak je práve taký protiprávny, ako je ľudsky 
nedôstojný.“ – In: tamže

17 „Tlačové stroje a rozhlas vás zahŕňajú kaž-
dodenne výrobkami obsahu nepriateľského 
viere a Cirkvi a útočia bezohľadne a bez úc-
ty na to, čo vám musí byť vznešené a svä-
té.“ – In: tamže

18 „Osobitný pozor musíte, ctihodní bratia, 
dávať na to, aby sa základné náboženské 
pojmy nevykrádali o svoj podstatný obsah 
a nedával sa im iný, svetský význam. Zja-
venie v kresťanskom zmysle znamená Bo-
žie slovo dané ľuďom. Používať toto slovo 
na ‚šepot‘ krvi a rasy, na vyžarovanie dejín 
národa vždy mätie. Taký falšovaný peniaz 
si nezasluhuje, aby sa dostal do jazykovej 
pokladnice veriaceho kresťana. Veriť zna-
mená pokladať za istú pravdu to, čo Boh 
zjavil a čo predkladá prostredníctvom svo-
jej Cirkvi na uverenie; viera je pevné pre-
svedčenie o neviditeľnom, ‚dôkazom toho,
čo nevidíme‘. Radostná a pevná dôvera
v budúcnosť vlastného národa, ktorý je 
každému drahý, znamená niečo úplne iné, 
ako viera v náboženskom zmysle. Chcieť
prvý zmysel nahradiť druhým a potom
žiadať od presvedčeného kresťana, aby aj
toho, kto verí len v budúcnosť národa, 
uznal za ‚veriaceho‘, je prázdna hra so slo-
vami alebo vedomé odstraňovanie hraníc 
medzi pojmami, či čosi ešte horšie. Ne-
smrteľnosť v kresťanskom zmysle je posmrt-
né pokračovanie života človeka ako osob-

nej individuálnej bytosti smerujúce k več-
nej odmene alebo k večnému trestu. Kto 
nechce slovom nesmrteľnosť vyjadriť nič 
né ako kolektívny spoločný život v ďal-
šom trvaní svojho národa na neurčitý čas 
na tomto svete, ten prevracia a falšuje jed-
nu zo základných právd kresťanskej viery, 
otriasa základmi každého náboženského 
svetového názoru, ktorý vyžaduje mravný 
svetový poriadok.“ – In: tamže

19 „Keď sa toto nadprirodzené povýšenie 
prostredníctvom milosti odmieta z dôvo-
du, že je to vraj proti povahe nemeckého 
človeka, je to blud, je to zjavné vypove-
danie boja jednej z podstatných právd
kresťanstva. Stavať nadprirodzenú milosť 
vedľa darov prírody je svätokrádežou z ter-
minológie, ktorú vytvorilo a posvätilo nábo-
ženstvo.“ – In: tamže

20 „...človek ako osobnosť má Bohom dané 
práva, ktoré spoločnosť nesmie popierať, 
rušiť, skracovať ani akokoľvek inak na ne 
siahať. (...) Odklon od tohto poriadku otria-
sa nosnými piliermi spoločnosti a ohrozu-
je mier, bezpečnosť, ba aj existenciu samej 
spoločnosti.“ – In: tamže

21 „S dôverou očakávame od veriacej ne-
meckej mládeže, že v neľahkom prostre-
dí povinných štátnych organizácií dôraz-
ne uplatní svoje právo na svätenie nedele,
že pri starostlivosti o zmužilosť tela ne-
zabudne ani na svoju nesmrteľnú dušu, 
že sa nedá premôcť zlom, ale že sa bude
skôr snažiť zlo premáhať dobrom a že jej 
najvyššou a najsvätejšou ctižiadosťou zosta-
ne získať veniec víťazstva na pretekárskej 
dráhe večného života.“ – In: tamže

22 Saggi sull‘idealismo magico (1925); L‘indi-
viduo e il divenire del mondo (1926); Teoria 
dell‘individuo assoluto (1927); Fenomenologia 
dell‘individuo assoluto (1970)

23 „Ak odhliadneme od nebezpečných obsa-
hov tvorených ľúbivými pocitmi a predsta-
vami umelého raja, ide o iluzórne fantazma-
górie, ktoré nevedú (k vývoju) ďalej, i keď 
nemožno vylúčiť, že tu niekedy nepôso-
bia len obsahy vlastného podvedomia, ale 
aj záhadné temné vplyvy, ktoré sa potom,
čo našli otvorenú cestu, vizionársky preja-
via.“ – In: Evola, J.: Jezdit na tygru. Trigon, 
Praha 2009, s. 195

24 La dottrina del risveglio; Il mistero del
Graal (1937); Lo Yoga della potenza; Intro-
duzione alla magia (1937)

25 V rovnakom smere aktualizované na novú 
religiozitu. – In: Evola, J., c. d., s. 233–243

26 Tamže, s. 42–43; In: Metafyzika sexu. Volvox 
Globator, Praha 2009, s. 54

27 Goodrick-Clarke, N.: Černé slunce. Árijské
kulty, esoterický neonacismus a politika iden-
tity. Eminent, Český Těšín 2006, s. 81; Nako-
nečný, M.: Magie v historii, teorii a praxi. Vod-
nář, Praha 2009, s. 225

28 Tamže, s. 83
29 Il mito del sangue (1937–1940); Sintesi di

dottrina della razza (1940)
30 Vo svojom neskoršom diele napísal o ta-

komto jedincovi: „Postupuj tak, aby to, s čím 
nič nezmôžeš, nezmohlo nič s tebou.“ – In: 
Evola, J., c. d., s. 261
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Konala sa prvá hromadná svadba
po Munovej smrti
KAPJONG – Tisíce dvojíc v Južnej 
Kórei sa v nedeľu zúčastnili na pr-
vej hromadnej svadbe zorganizova-
nej Cirkvou zjednotenia po smrti jej 
zakladateľa reverenda Muna spred 
šiestich mesiacov. Informovala o tom 
agentúra DPA. Na obrade bolo od-
daných približne 3 500 párov a ďal-
ších 8 500 dvojíc obnovilo svoj man-
želský sľub cez videomost, oznámila 
cirkev známa i pod názvom Munova
sekta. V sídle hnutia – v Kapjongu
pri hlavnom meste Soul – dala dvo-
jiciam „vesmírne sväté požehnanie“
pred 13-tisíc divákmi Hak-ča Han
Munová, manželka zosnulého kórej-
ského reverenda Son-mjong Muna.

Mun, ktorý sa vyhlasoval za spa-
siteľa, zomrel vlani v septembri vo 
veku 92 rokov. Cirkev založil v roku 
1954. Mnohí ho počas života často 
obviňovali z vymývania mozgov svo-
jich priaznivcov. (krátené)

http://hnonline.sk, 18. 2. 2013

Dvadsaťdva budhistov sa pokúsilo 
zvrhnúť vietnamskú vládu
VIETNAM – Vietnamský súd udelil dl-
horočné väzenské tresty 22 členom 
zakázanej budhistickej sekty, kto-
rí údajne pripravovali zvrhnutie ko-
munistickej vlády v krajine. Oznámi-
la to agentúra AP, podľa ktorej išlo 
o jeden z najväčších procesov tohto 
druhu vo Vietname za posledné roky. 
Lídra skupiny Phan Van Thua podľa 
správ obhajoby odsúdili na doživo-
tie, zatiaľ čo 21 ďalších členov sku-
piny, vrátane vodcovho syna, dosta-
li tresty v trvaní od 10 do 17 rokov. 
Rozsudky vyniesol súd v centrálnej 
provincii Phu Yen po týždeň trvajú-
com procese.

Skupina navonok fungovala ako 
spoločnosť propagujúca ekoturiz-
mus a údajne vydávala dokumenty 
očierňujúce vietnamskú vládu. Ha-
noj podľa agentúry AP v poslednom 
čase napriek kritike Západu zinten-
zívňuje svoju kampaň voči kritikom 
režimu. V januári bolo odsúdených 
štrnásť aktivistov na väzenské tresty 
v trvaní do 13 rokov.

http://www.pluska.sk, 4. 2. 2013
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Pentekostalizmus – základná 
terminológia a typológia

Termín pentekostalizmus, ktorým sa 
globálne prebudenecké hnutie ozna-
čuje, je často používaným, hoci nie 
bezproblémovo a jednoznačne defino-
vateľným pojmom, dôvodom čoho je
predovšetkým rôznorodosť hnutia
samotného a tiež prístup odborníkov, 
ktorí berú pri definovaní do úvahy
špecifické historické, teologické, socio-
logické a ďalšie prístupy a kritériá.2

Používanie terminológie taktiež závisí 
od toho, či je konkrétna osoba von-
kajším pozorovateľom, alebo sa pova-
žuje za súčasť pentekostalizmu. V tom-

to článku sa bude vyššie uvedený 
termín používať zameniteľne s pen-
tekostálnym hnutím (niekedy označo-
vaným tiež ako letnično-charizmatické 
hnutie), ktoré v mojom ponímaní za-
hŕňa tzv. klasické pentekostálne (resp. 
letničné) cirkvi, hnutie charizmatickej 
obnovy v tradičných cirkvách a neo-
charizmatické spoločenstvá fungujú-
ce nezávisle od prvých dvoch skupín, 
avšak zdieľajúce s nimi niektoré dôle-
žité pneumatologické dôrazy.

Každá taxonómia má väčšie či men-
šie obmedzenia i nedostatky a treba
ju vnímať predovšetkým ako nedoko-
nalý, ale zato prospešný nástroj, ktorý 
nám má pomôcť dôkladnejšie analy-
zovať a lepšie pochopiť daný fenomén. 

ako globálne náboženské hnutie
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Pentekostalizmus – širokospek-
trálne hnutie v rámci kresťan-

stva so špeciálnym dôrazom na 
osobu a prácu Ducha Svätého –
možno vďaka jeho explozívne-
mu rastu a globálnemu vplyvu 
považovať za najvýznamnej-
ší náboženský fenomén dneška. 
Odborníci na demografiu nábo-
ženstva v súčasnosti odhadu-
jú počet stúpencov tohto hnutia 
na 628 miliónov, pričom den-
ne sa hnutie rozrastá o 42-tisíc 
osôb a v roku 2025 by malo do-
siahnuť hranicu 828 miliónov.1
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V súčasnosti sa väčšina odborníkov na 
toto hnutie prikláňa k trojitému základ-
nému deleniu (typológii) pentekostaliz-
mu (tzv. trom vlnám3), keďže podľa ich 
názoru najlepšie pomáha porozumieť 
jeho doterajšiemu historickému vývoju 
a súčasne značnej teologickej diverzi-
te samotného hnutia. V tejto súvislos-
ti sa nazdávam, že je užitočné rozlíšiť 
napríklad hnutie charizmatickej obno-
vy v Katolíckej či Pravoslávnej cirkvi 
a tiež v etablovaných protestantských 
cirkvách od častejšie kontroverzných 
nových nezávislých spoločenstiev, kto-
ré označujeme ako neocharizmatické, 
prípadne neopentekostálne.

Tieto tri skupiny (v ich vnútri, sa-
mozrejme, existujú ďalšie prúdy) však 
majú aj dosť zjednocujúcich podob-
ností charakteristických pre pentekos-
tálnu spiritualitu a jeden deklarovaný 
zdroj – Ducha Svätého, preto použí-
vam spoločný termín pentekostálne 
hnutie v singulári. Všetky tri širšie de-
finované typy pentekostalizmu zažíva-
jú už niekoľko desaťročí enormný rast, 
ktorý bude podľa predpovedí odbor-
níkov pokračovať aj v dohľadnej bu-
dúcnosti.

Cieľom tohto príspevku je pouká-
zať na mohutnosť a silu pentekostál-
neho hnutia z globálnej perspektívy 
a podčiarknuť jeho komplexnú a roz-
manitú povahu, čo chcem ilustrovať 
stručným predstavením významných 
reprezentantov v rámci vyššie uvedenej
typológie: klasickej pentekostálnej de-
nominácie Assemblies of God, hnutia 
Katolíckej charizmatickej obnovy a neo-
charizmatického spoločenstva Igreja 
Universal do Reino de Deus. Na záver 
predostriem niekoľko dôležitých otá-
zok, ktoré sú hlavne v našom geogra-
fickom regióne, kde je štúdium pen-
tekostalizmu stále iba v zárodkoch, 
hodny hlbšieho zamyslenia a výskumu.

Globálny dosah a diverzita 
pentekostalizmu

Moderný pentekostalizmus je globál-
ne náboženské hnutie, ktoré sa na pre-
lome 19. a 20. storočia neočakávane 
objavilo, rapídne šírilo a v súčasnos-
ti pôsobí vo väčšine krajín sveta. Pod-
ľa New International Dictionary of Pen-
tecostal and Charismatic Movements 
sú pentekostálni veriaci súčasťou 740 
pentekostálnych denominácií, 6 530 

nepentekostálnych denominácií hlav-
ného prúdu s rozsiahle organizovaným 
vnútorným charizmatickým hnutím 
a 18 810 nezávislých neocharizmatic-
kých denominácií a sietí. V súčasnos-
ti nájdeme charizmatikov naprieč ce-
lým spektrom kresťanstva – v rámci 
všetkých stopäťdesiatich tradičných 
nepentekostálnych cirkevných vyzna-
ní, rodín a tradícií. Pentekostálnych 
a charizmatických kresťanov môžeme 
nájsť v deviatich tisícoch etnolingvis-
tických kultúr a ôsmich tisícoch jazy-
kov – pokrývajúc 95 % celkovej sveto-
vej populácie.4

K tomu, že sa pentekostálne hnutie 
stalo globálnym fenoménom, nespor-
ne zásadnou mierou prispela jeho mi-
sionárska povaha a dôraz na zmocne-
nie veriacich Duchom Svätým k šíreniu 
kresťanskej viery po celom svete (po-
zri Sk 1, 8). K fenomenálnemu rastu 
tohto hnutia, samozrejme, prispeli aj 
mnohé ďalšie faktory, či už ide o vnú-
torné, akým je napríklad mimoriadna 
adaptabilita pentekostalizmu na nové 
kultúrne prostredie, alebo sú to von-
kajšie faktory, akým je napríklad roz-
voj dopravy a moderných komunikač-
ných prostriedkov.

Pentekostálne hnutie má dnes naj-
silnejší vplyv na náboženské, spoločen-
ské a politické dianie v Latinskej Ame-
rike (Brazília, Čile, Guatemala), Afrike 
(Keňa, Nigéria, Južná Afrika) a Ázii (In-
dia, Filipíny, Južná Kórea).5 Vo všetkých 
týchto krajinách okrem Indie a Južnej 
Kórey dosahuje počet pentekostálnych 
veriacich najmenej 25 % celkovej po-
pulácie a v štyroch z nich sa približuje 
alebo presahuje hranicu 50 %. Percen-
tuálne najväčšie zastúpenie má pente-
kostalizmus v Guatemale (60 %), Keni 
(56 %) a Brazílii (49 %). Vysoké percento 
pentekostálnych veriacich je aj v Spo-
jených štátoch amerických (23 %), kto-
ré sa často považujú za kolísku moder-
ného pentekostalizmu a kde mnohé 
pentekostálne spoločenstvá nachádza-
jú svoje korene.

Zvláštnym prípadom je Európa, kto-
rá zostáva jediným kontinentom, kde 
sa pentekostálne hnutie dosiaľ výraz-
nejšie nepresadilo. Vo väčšine európ-
skych krajín tvoria pentekostálni veriaci 
malú, avšak graduálne rastúcu minori-
tu. Najväčší počet ich žije vo Veľkej Bri-
tánii, v Rusku, na Ukrajine, v Taliansku
a Nemecku, čo je prirodzene ovplyvne-

né veľkosťou populácie týchto území. 
Pentekostalizmus má dlhú tradíciu a
silné percentuálne zastúpenie v niekto-
rých škandinávskych krajinách, vráta-
ne silne sekularizovaného Švédska, kde
historicky dôležitú úlohu zohral pente-
kostálny duchovný Lewi Pethrus (1884 
– 1974).

Trend rastu je možné pozorovať 
najmä v štátoch bývalého východného 
bloku, ktoré po páde železnej opony 
zakúšajú náboženskú slobodu a nárast 
náboženského pluralizmu, či už v pozi-
tívnom alebo negatívnom zmysle. Re-
latívne vysoký počet pentekostálnych 
veriacich je napríklad v Rumunsku, kde 
sa pri poslednom sčítaní ľudu prihlási-
lo k pentekostalizmu takmer 368-tisíc 
veriacich (1,9 % populácie).6 Táto štatis-
tika však nezahŕňa niekoľko stotisíc ve-
riacich7, ktorí mali „pentekostálnu skú-
senosť“ a sú súčasťou pentekostálneho 
hnutia, ale neprihlásili sa ku konkrétnej 
pentekostálnej cirkvi, keďže sa identi-
fikovali s tradičnými cirkvami či nere-
gistrovanými neocharizmatickými spo-
ločenstvami. Situácia v Európe je zatiaľ 
nedostatočne zmapovaná, čo je z čas-
ti dôsledkom menšieho vplyvu pente-
kostalizmu na tomto území.8

V posledných dvoch desaťročiach 
je možné aj na Slovensku pozorovať
rozmach pentekostálnej spirituality, a
to najmä v Katolíckej cirkvi, kde sa 
v súčasnosti hlási k tzv. Katolíckej cha-
rizmatickej obnove okolo 150 spolo-
čenstiev.9 Tisíce ďalších veriacich mali 
osobnú skúsenosť s Duchom Svätým, 
avšak uprednostňujú neidentifikovať 
sa s pentekostálnym, resp. charizma-
tickým hnutím.10 Napriek tomu, že po-
stoje Evanjelickej cirkvi a. v. voči tejto 
forme spirituality sú skôr odmietavé, aj 
tu veriaci svedčia o priamej skúsenosti 
s Duchom Svätým a duchovnými dar-
mi.11 Apoštolská cirkev, ktorá ako jedi-
ná na Slovensku reprezentuje klasický 
pentekostalizmus, zaznamenala za po-
sledných dvadsať rokov vyše päťnásob-
ný rast.12 Nemožno zabudnúť ani na 
rôzne menšie neocharizmatické spolo-
čenstvá, ktoré sa objavili po roku 1989 
a v súčasnosti sa k nim hlási niekoľko 
tisíc stúpencov. V najbližších desaťro-
čiach bude zaujímavé sledovať ďalší 
vývoj a rozvoj pentekostálneho hnu-
tia na Slovensku a v Európe a tiež to, 
ako toto hnutie obstojí v konfrontácii 
so silami rastúcej sekularizácie.
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Ako už bolo spomenuté, tento prí-
spevok chce poukázať na to, že glo-
bálny pentekostalizmus sa vyznačuje 
značnou rôznorodosťou a rozmanitos-
ťou, čo pravdaže neznamená, že nee-
xistuje mnoho zjednocujúcich prvkov 
a charakteristík – nech už ide o inten-
zívnejšie prežívanie duchovného života, 
otvorenosť na pôsobenie duchovných 
darov, alebo zastávanie konzervatív-
nych morálnych hodnôt v spoločnos-
ti. Nepochybne užitočným by bolo po-
zrieť sa na diverzitu pentekostalizmu 
z pohľadu spoločenských vied, avšak 
rozsahové obmedzenie príspevku to 
neumožňuje. Zameriam sa preto na 
stručné predstavenie jedného repre-
zentanta v rámci každej z troch vĺn 
pentekostálneho hnutia, čím podčiark-
nem najmä rozličné historické pozadie 
vzniku a teologickú diverzitu samotné-
ho hnutia.

Assemblies of God

Cirkev Assemblies of God (AoG, Zbory 
Božie) vznikla roku 1914 v meste Hot 
Springs, ktoré sa nachádza v americ-
kom štáte Arkansas a má spolu s ďal-
šími pentekostálnymi cirkvami svo-
je korene v historickom prebudení na 
Azusa Street (1906 – 1909). Za nece-
lých sto rokov od svojho vzniku sa
toto pentekostálne spoločenstvo roz-
rástlo zhruba na 65 miliónov stúpen-
cov a v súčasnosti pôsobí vo vyše dve-
sto krajinách sveta.13

Jedným z rozoznávacích teologic-
kých znakov AoG je dôraz na krst 
v Duchu Svätom, ktorý sa podľa vie-
roučných zásad vždy prejavuje a po-
tvrdzuje hovorením jazykmi (glosolá-
lia). Táto teologická dogma bola po
prvýkrát sformulovaná kazateľom Char-
lesom Foxom Parhamom na biblickej 
škole Bethel v Topeke (Kansas, USA) 
roku 1901, avšak Parham veril, že ja-
zyky sprevádzajúce tento krst sú zro-
zumiteľné ľudské jazyky (xenolália), 
ktoré umožnia zvestovanie evanjelia 
po celom svete pred blížiacim sa dru-
hým príchodom Ježiša Krista na Zem 
(parúzia).

Zaujímavosťou je, že mnoho súčas-
ných členov cirkví patriacich do ce-
losvetového cirkevného spoločenstva 
AoG v jazykoch nikdy nehovorilo ale-
bo nehovorí, nie je súčasťou ich litur-
gickej praxe a niektorí poprední pen-

tekostálni teológovia z exegetických 
dôvodov otvorene spochybňujú jed-
nu zo základných doktrín klasické-
ho pentekostalizmu všeobecne a AoG 
konkrétne (články 7 a 8), a to, že krst 
v Duchu Svätom je skúsenosťou, ktorá 
nasleduje po „spasení“, je od neho od-
delená a vždy sa musí prejavovať ho-
vorením v jazykoch.14

Americká AoG je príkladom pen-
tekostálnej cirkvi, kde môžeme zreteľ-
ne badať pozitívny vývoj, dozrievanie 
a vnútornú premenu jedného segmen-

tu pentekostálneho hnutia. Jednou 
z oblastí tohto vývoja je lepšie pocho-
penie poslania cirkvi vo svete, ktoré
nie je simplisticky zredukované na 
evanjelizáciu a spásu duší pre Božie 
kráľovstvo (hoci evanjelizácia naďalej 
zastáva kľúčové miesto v teológii a
praxi AoG), ale tiež zahŕňa konkrétnu 
službu a angažovanie sa v spoločnos-
ti. V posledných dvoch desaťročiach 
badať signifikantný progres smerom 
k holistickému porozumeniu služby 
cirkvi a jej praktizovaniu.15

Zredukované pochopenie poslania 
a služby cirkvi bolo ešte donedávna 
zreteľne vidieť v samých článkoch vie-
ry amerických AoG. V článku 10 (Cir-
kev a jej poslanie) a článku 11 (Služba) 
bol uvedený trojnásobný raison d’être 
tohto spoločenstva: evanjelizácia stra-
tených, uctievanie Boha a budovanie 
veriacich. Evanjelizácia, tradične silná 
stránka AoG, bola prioritizovaná, avšak 
dôraz na konkrétnu službu v spoloč-
nosti skrze holistickú diakoniu absen-
toval napriek tomu, že táto sa tradične 
považuje za bezpodmienečne misiolo-
gickú kategóriu kresťanskej cirkvi. V ro-
ku 2009 došlo aj k významnej histo-
rickej zmene v oficiálnom učení AoG, 

keď pribudol štvrtý aspekt poslania 
cirkvi – služba súcitu.16

Je dôležité poznamenať, že AoG 
odmieta tzv. teológiu prosperity (evan-
jelium zdravia a bohatstva), ktorá je ťa-
žisková pre mnohé neocharizmatické 
spoločenstvá, avšak nie pre pentekos-
tálne hnutie všeobecne. Gordon Fee, 
jeden z najvýznamnejších pentekostál-
nych teológov a ordinovaný duchovný 
AoG, poznamenal, že „americké kres-
ťanstvo je rýchlo infikované zákernou 
chorobou tzv. evanjelia zdravia a bo-

hatstva, hoci toto obsahuje len veľmi 
málo z podstaty evanjelia“17 a z per-
spektívy biblickej exegézy jasne pou-
kázal na problematické aspekty tohto 
učenia. Sama denominácia sa oficiál-
ne vyjadrila a odmietla toto a príbuz-
né učenia ako doktrinálnu aberáciu už 
v roku 1980.18

Katolícka charizmatická obnova

Pentekostálna spiritualita a manifes-
tácia chariziem nie sú moderný ani 
postmoderný fenomén – kresťania 
vždy verili, že Duch Svätý je v cirkvi 
aktívne prítomný a pôsobil počas ce-
lej histórie kresťanských dejín. V po-
sledných niekoľkých desaťročiach sme 
svedkami globálneho „znovuobjavenia 
Ducha Svätého“, ktoré sa v Katolíckej 
cirkvi začalo intenzívnejšie prejavovať 
po Druhom vatikánskom koncile (1962 
– 1965) a stalo sa známym ako Kato-
lícka charizmatická obnova (KCHO). 
Hnutie KCHO má počiatky v roku 1967 
na Univerzite Duquesne19 v Pittsburghu
v americkom štáte Pensylvánia, kde 
skupina učiteľov a študentov zažila 
krst v Duchu Svätom a odkiaľ sa hnu-
tie rýchlo rozšírilo aj na ďalšie univer-
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zitné kampusy v USA.20 Dôležitú úlohu 
v tomto období vývoja hnutia zohrali
predovšetkým Stephen Clark a Ralph 
Martin, ktorí boli výrazne ovplyvne-
ní katolíckym hnutím Cursillo, ale tiež 
bestsellerom pentekostálneho (AoG) 
pastora Davida Wilkersona The Cross 
and Switchblade (Dýka a kríž).

Reakcie cirkevnej hierarchie boli spo-
čiatku skôr opatrné, avšak čoskoro na-
šlo hnutie dôležitú podporu u belgické-
ho kardinála Léona Josepha Suenensa,
ako aj pápeža Pavla VI., ktorá bola kľú-
čová pre získanie legitimity a dramatic-
ký rozmach hnutia. Obzvlášť pozitívny 
postoj k charizmatickému hnutiu mal 
pápež Ján Pavol II., pre ktorého hnutie 
predstavovalo nádej na vnútornú ob-
novu cirkvi a dôležitú úlohu pri novej
evanjelizácii. Dnes je KCHO praktic-
ky univerzálne prijaté cirkevnou hie-
rarchiou a jeho prínos21 pre cirkev za 
posledných vyše štyridsať rokov je ši-
roko uznaný. Keďže ide o decentrali-
zované hnutie vo vnútri cirkvi a jeho 
členovia sa sebaidentifikujú rôznoro-
dým spôsobom, je mimoriadne ťažké 
ho kvantifikovať; najčastejšie sa však 
uvádza, že KCHO je prítomné vo vyše 
dvesto krajinách sveta a zahŕňa najme-
nej 120 miliónov veriacich.22

Medzi katolíckymi charizmatikmi sa 
relatívne zriedka stretneme s kontro-
verznými učeniami a praktikami v sú-
vislosti s Duchom Svätým, hoci ani 
tu neexistuje úplná imunita voči roz-
ličným duchovným excesom. Zrejmý 
a zásadný rozdiel medzi KCHO a ostat-
nými dvoma vetvami pentekostálneho 
hnutia spočíva v tom, že táto podlie-
ha Učiteľskému úradu Cirkvi, ktorý pro-
stredníctvom Kongregácie pre náuku 
viery poskytuje svojim duchovným a
veriacim normatívnu exhortáciu v ob-
lasti skúmania fenoménov „pseudo-
mysticizmu, predpokladaných zjavení,
videní a posolstiev nadprirodzeného
pôvodu“. V tejto súvislosti je zaujíma-
vosťou dokument Normy ohľadne po-
stupu pri posudzovaní predpokladaných 
videní a zjavení, ktorý bol schválený 
pápežom Pavlom VI. a publikovaný 
sub secreto v roku 1978, teda niekoľ-
ko rokov po tom, ako druhá vlna pen-
tekostalizmu zasiahla katolícku a iné 
tradičné cirkvi. Od roku 2012 je doku-
ment z dôvodu aktuálnosti problemati-
ky oficiálne verejne dostupný v rôznych
jazykoch.23

V KCHO sa stretávame s teologic-
ky silnejším porozumením chariziem 
a napríklad glosolália sa nezvýrazňu-
je v takej miere ako v klasickom pen-
tekostalizme, hoci mnohí veriaci vy-
dávajú svedectvo o prijatí tohto daru 
milosti. Ovocie autentickej skúsenosti 
s Duchom Svätým pre nich predsta-
vuje prehĺbenie obecenstva s Ježišom 
Kristom, intenzívnejší modlitbový život, 
vážnejší vzťah k Svätému písmu a ka-
techéze, spontánnosť a vrúcnosť uc-
tievania, zmocnenie pre evanjelizačnú 
a sociálnu činnosť a v neposlednom 
rade prinášanie ducha jednoty a har-
mónie do Božej cirkvi. Teológia pros-
perity a triumfalistické chápanie úlo-
hy cirkvi vo svete – ktoré v súčasnosti
patria medzi najväčšie výzvy pre glo-
bálny pentekostalizmus – nepredsta-
vujú vážny problém pre KCHO. Výzva
pre Katolícku cirkev všeobecne a KCHO 
osobitne však spočíva v tom, aby do-
kázali dostatočne zrozumiteľne, pre-
svedčivo a s globálnym dosahom ko-
munikovať, že katolícka viera je nielen 
zlučiteľná s pentekostálnou spiritualitou,
ale jej tiež umožňuje zrelé vyjadrenie. 
Vznik a rast KCHO svedčí okrem iného 
o tom, že napriek tomu, že moderný 
pentekostalizmus povstal v protestant-
skom prostredí, nemožno ho chápať 
ako protestantské hnutie – „Duch Svä-
tý veje, kam chce“ (Jn 3, 8) a nedá sa 
monopolizovať.

Igreja Universal do Reino
de Deus

Igreja Universal do Reino de Deus 
(IURD, Univerzálna cirkev Božieho krá-
ľovstva) vznikla roku 1977 v chudobnej 
štvrti Rio de Janeiro v Brazílii a skrze 
pozoruhodnú expanziu zahŕňa v sú-
časnosti podľa niektorých odhadov až
12 miliónov veriacich v 176 krajinách 
sveta, a to najmä vo veľkých mes-
tách.24 Napriek tomu, že tieto odha-
dy sa zdajú byť značne nadsadené, 
ide o početnú cirkev, ktorú odborníci 
označujú za „symbol tretej vlny latin-
skoamerického pentekostalizmu“.25

Na samom počiatku vzniku IURD 
bol kanadský pentekostálny misionár 
Robert McAlister, avšak za zakladateľa 
cirkvi sa všeobecne považuje Edir Ma-
cédo (nar. 1945), ktorý pôvodne pra-
coval ako zamestnanec štátnej lotérie. 
Od čias svojho vzniku nadobudla IURD 

v Brazílii značný spoločenský a politic-
ký vplyv; vlastní napríklad tretiu naj-
väčšiu televíznu sieť v krajine, má 
početné zastúpenie v brazílskom kon-
grese a nezanedbateľné finančné zdro-
je. Súčasné ambície cirkvi symbolicky 
vyjadruje aj snaha vybudovať do roku 
2014 v São Paule repliku Šalamúnovho 
chrámu, ktorý bude mať výšku 55 met-
rov – dvakrát viac ako ikonická socha 
Krista Vykupiteľa umiestnená na hore 
Corcovado v Rio de Janeiro – s kapa-
citou 10-tisíc miest a náklady na jeho 
výstavbu by mali dosiahnuť približne 
200 miliónov amerických dolárov (151 
miliónov eur).26

IURD prakticky od obdobia svoj-
ho vzniku sprevádzajú rôzne spory a
kontroverzie, a to nielen v Brazílii, ale 
aj v mnohých ďalších krajinách, kde 
IURD vyvíja alebo chce vyvíjať svoju 
činnosť (nie vždy vystupujúc pod rov-
nakým menom).27 Kritické ohlasy sa 
ozývajú tak z radov kresťanských cirk-
ví (vrátane evanjelikálnych a pente-
kostálnych, ku ktorým sa IURD hlási), 
ako aj zo strany rešpektovaných mé-
dií a štátnych autorít. Podľa kritikov sa 
IURD podobá na obchodné impérium, 
kde sa na základe prísľubov bohatstva 
a zdravia pre tých, ktorí prinesú Bohu 
vysoké finančné sumy, poškodzujú prá-
va najmä zraniteľných a nízkopríjmo-
vých skupín veriacich a súčasne do-
chádza k obohacovaniu v prepychu 
žijúcich predstaviteľov cirkvi. Bývalí
členovia poukazujú na praktiky vo 
vnútri spoločenstva a vážne materiál-
ne, osobné a rodinné straty, ktoré za-
znamenali v časoch svojho členstva.28 
IURD v minulosti čelila mnohým ob-
vineniam z defraudácie, prania špina-
vých peňazí, daňových únikov a iných 
vážnych prestúpení zákona29, ktoré sa 
však autoritám zväčša nepodarilo do-
statočne preukázať.

IURD charakterizujú silné posto-
je náboženského exkluzivizmu a pre-
javy agresívnej intolerancie voči iným 
náboženským skupinám. Z roku 1995 
je známy prípad biskupa odsúdeného 
na dva roky väzenia za verejné znesvä-
tenie náboženského symbolu. Biskup 
v televíznom prenose opakovane ko-
pol a udrel sochu zobrazujúcu Pannu
Máriu z Aparecidy uctievanú ako kráľov-
nú a patrónku brazílskeho národa.30 
Tento skutok vyvolal v brazílskej pre-
važne katolíckej spoločnosti veľké po-
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búrenie, masové protesty a obavy 
z násilia. Pápež Ján Pavol II. nabádal 
brazílskych veriacich zachovať pokoj 
a neodplácať sa zlým za zlé. V ro-
ku 2009 Komisia OSN proti nábožen-
skej intolerancii obvinila IURD za útoky 
a obťažovanie proti ľuďom iného vie-
rovyznania a šírenie náboženskej ne-
znášanlivosti najmä voči rôznym afro-
brazílskym náboženským skupinám.31

Objektom častej kritiky tohto ná-
boženského spoločenstva sa tiež stali 
zvláštne praktiky uzdravovania a oslo-
bodzovania od démonov. IURD učí, že 
choroby a životné problémy spôso-
bujú démoni, od ktorých je potrebné 
neustále sa oslobodzovať. V roku 2000 
Veľkou Britániou otriasla správa o dl-
hodobom zanedbávaní, týraní a smrti 
(vraždy) osemročnej Victorie Climbié-
ovej, ktorej opatrovníci boli presved-
čení, že dievčatko je posadnuté diab-
lom. Pitva odhalila, že Victoria zomrela 
na hypotermiu, ktorá vznikla ako ná-
sledok podvýživy, vlhkého prostredia 
a obmedzeného pohybu a na jej te-
le bolo identifikovaných 128 rôznych 
zranení spôsobených ostrými i tupý-
mi predmetmi.32 IURD sa v súvislos-
ti so smrťou Victorie Climbiéovej ne-
vyhla mnohým skúmavým pohľadom 
a otázkam.33

V roku 2012 prebehla aj v sloven-
ských médiách správa o súdnom roz-
hodnutí nariaďujúcom IURD zaplatenie 
odškodného mužovi trpiacemu epilep-
siou, ktorého v roku 2001 pastori opa-
kovane bili, pretože ho údajne považo-
vali za posadnutého diablom.34 IURD 
však všetky obvinenia kategoricky od-
mieta35 a jej kritici nezriedka čelia za-
strašovaniu, žalobám a súdnym spo-
rom. Napriek tomu, že IURD vynakladá 
značné úsilie a prostriedky na budo-
vanie pozitívneho verejného obrazu, 
kontroverzie ohľadne jej činnosti ne-
utíchajú a bude zaujímavé a dôležité 
sledovať ďalšie pôsobenie tohto neo-
charizmatického spoločenstva.

Priestor pre ďalšie bádanie

V súvislosti s globálnym pentekostaliz-
mom ako novým náboženským hnutím 
zostáva stále veľké množstvo nezod-
povedaných či nedostatočne zodpo-
vedaných otázok, nad ktorými sa bu-
dú nielen teológovia a religionisti, ale 
i historici, sociológovia, antropológovia, 

psychológovia a politológovia v naj-
bližších rokoch seriózne zamýšľať. Sa-
mozrejme, tieto otázky sú relevantné 
aj pre duchovných pastierov a laikov.

Čo je moderný pentekostalizmus a
aké sú jeho rozlišovacie znaky? Je zá-
kladnou podstatou pentekostalizmu 
doktrína alebo skúsenosť? Čo spôso-
bilo, resp. aké sú dôvody fenomenálnej 
globálnej expanzie pentekostálneho 
hnutia v posledných sto rokoch? Be-
rúc do úvahy veľkú diverzitu vo vnút-
ri pentekostálneho hnutia, ako i to, že 
mnohé pentekostálne spoločenstvá vo 
svete povstali nezávisle od prebudenia 
na Azusa Street, je stále možné hovo-
riť o pentekostálnom hnutí v singulá-
ri, alebo by sme mali začať častejšie 
hovoriť o pentekostálnych hnutiach? 
Akými spôsobmi a s akými dôsledka-
mi ovplyvnilo pentekostálne hnutie ne-
pentekostálne cirkvi a náboženské tra-
dície? Reprezentuje pentekostalizmus 
demokratizujúcu silu v rodine, cirkvi 
a spoločnosti, alebo naopak prispieva 
k zachovaniu patriarchálnych štruktúr 
moci v týchto sférach ľudskej existen-
cie? Je arénou pôsobenia Ducha Svä-
tého len život jednotlivca (prípadne 
cirkvi), alebo má Duch Svätý i spoločen-
skú a politickú agendu transformácie?

Na cirkevnej rovine bude zaujíma-
vé sledovať, ako budú najmä klasic-
ké pentekostálne a neocharizmatické 
cirkvi otvorené voči výsledkom aka-
demického výskumu či už samotných 
pentekostálnych bádateľov, alebo bá-
dateľov, ktorí sa pentekostalizmom 
zaoberajú. Prehovára Duch Svätý aj 
cez akadémiu (vrátane teológov) a ak 
áno, čo hovorí pentekostálnemu hnu-
tiu? Veľké množstvo členov, ktorí v sú-
časnosti tvoria klasické pentekostálne 
a neocharizmatické spoločenstvá, pat-
rilo v minulosti do tradičných cirkví, 
čo je obzvlášť zrejmé v krajinách ako 
Brazília. Bude tento spôsob získava-
nia nových prívržencov viery i naďalej 
pokračovať, zastaví sa, alebo sa zvrá-
ti a mnohí veriaci si nájdu cestu späť 
do historických cirkví? Do akej miery 
budú tieto cirkvi pripravené, ochotné 
a schopné týchto veriacich prijať a in-
tegrovať do cirkevného života?

Mnohé neocharizmatické spoločen-
stvá, ktoré sa hlásia k pentekostálne-
mu hnutiu a zväčša ich vedú osoby 
bez formálneho teologického vzdela-
nia, považujú za ťažiskové a intenzívne 

propagujú učenie (napr. teológiu pro-
sperity), ktoré je vo všeobecnom roz-
pore s tradičným učením kresťanských 
cirkví a niektoré ich praktiky a preja-
vy pripisované Duchu Svätému mož-
no považovať za problematické. Aká 
bude budúcnosť takýchto kontroverz-
ných spoločenstiev kompromitujúcich 
integritu evanjelia a aký postoj bude 
voči nim zaujímať zvyšok pentekostál-
neho hnutia, ako aj nepentekostálne 
kresťanské cirkvi? Berúc do úvahy, že 
v niektorých týchto spoločenstvách sa 
prejavujú znaky náboženského extré-
mizmu, rôzne formy psychickej mani-
pulácie a existujú dôvodné podozrenia 
z finančných nezrovnalostí, defraudácie 
finančných prostriedkov a z daňových 
podvodov a únikov, aký postoj budú 
voči týmto spoločenstvám zaujímať 
štátne správy jednotlivých krajín?

Pentekostálne hnutie za posledných 
sto rokov zmenilo tvár kresťanstva a
významným spôsobom prispelo k to-
mu, že v súčasnosti väčšina kresťanov 
žije v krajinách tzv. globálneho juhu.36 
Schopnosť pentekostalizmu prispôso-
biť sa lokálnym podmienkam a súčas-
ne si zachovať kľúčové aspekty svojej 
identity z neho urobili skutočne glo-
bálny náboženský fenomén. Na mno-
hých miestach má dnes toto hnutie aj 
značný kultúrny a politický dosah, čo 
vyvoláva vzrastajúci interdisciplinárny 
záujem o jeho štúdium.             

Foto: archív
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Vodcu amišov odsúdili za strihanie 
vlasov a brady na 15 rokov
WASHINGTON – Na 15 rokov väzenia 
odsúdili v USA vodcu odštiepeneckej 
kresťanskej sekty amišov, ktorý spolu 
so spoločníkmi ďalším amišom z ich 
komunity v Ohiu násilím strihal vla-
sy, brady a fúzy. Informovala o tom 
agentúra DPA. Nad 15 spolupáchateľ-
mi 67-ročného Samuela Mulleta súd

vyniesol rozsudky odňatia slobody 
v trvaní od jedného do siedmich ro-
kov. Túto skupinu agresívnych ami-
šov, ktorá sa odtrhla od hlavného 
prúdu, súd už vlani uznal vinnými
za zločiny spáchané z nenávisti. Kau-
za opäť pritiahla pozornosť k ami-
šom, ktorí sú známi odmietaním 
bežného spôsobu života, mnohí ži-
jú v domoch bez elektriny a nepou-
žívajú autá, len vozy ťahané koňmi. 
Obliekajú sa tak, ako ich predkovia, 
keď v 18. a 19. storočí emigrovali do 
Ameriky z Európy.

Mulleta a jeho spoločníkov od-
súdili za strihanie vlasov, čo je 
v ich spoločenstve hrubá urážka, 
keďže ženy si po svadbe vlasy ne-
strihajú a rovnako je to v prípade 
mužov a holenia ich brady či fú-
zov. Táto kauza bola prvým z prí-
padov náboženskej nenávisti, ktorú 
súd rozhodoval na základe federál-
nou vládou udelených osobitných 
právomocí. Prokurátor totiž musel 
presvedčiť sudcov, že strihanie bra-
dy v spoločenstve amišov nie je len 
útokom, ale je to zločin motivova-
ný náboženskou nenávisťou. Mul-
let sám tento čin nevykonával, len 
k tomu podnecoval svojich stúpen-
cov. Podľa obžaloby útoky koordino-
val, aby potrestal tých amišov, ktorí 
ho kritizovali alebo ignorovali jeho 
nariadenia.

http://www.sme.sk, 10. 2. 2013
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Uplynulo už vyše sto rokov
 odvtedy, čo pentekostaliz-

mus vznikol v Spojených štátoch. 
Za ten čas sa rozšíril na všetky 
kontinenty. Stal sa celosvetovým 
fenoménom a dnes ho považuje-
me za jeden z kľúčových činiteľov 
náboženskej globalizácie. Africkí 
kresťania ho však prijali vlastným 
spôsobom a prispôsobili si ho 
svojim potrebám. Možno by
preto bolo v súvislosti s ním 
vhodnejšie používať plurál a
hovoriť o afrických pentekosta-
lizmoch, keďže toto bohato
rozvetvené hnutie sa do Afriky 
dostávalo rôznymi cestami a
nadobudlo exkluzívne, často aj
vzájomne protichodné podoby.

reálie dnešnej Afriky (2)

33

Africký pentekostalizmus

Pentekostálne cirkvi sú v Afrike dru-
hou najväčšou kresťanskou denomi-
náciou po Katolíckej cirkvi. Ich po-
pularita je tu čoraz väčšia a niektorí
odborníci dokonca predpovedajú,
že čoskoro zatienia aj misijné cirkvi.
Prinajmenšom sa dá konštatovať, že 
tieto už nemajú monopol pri šírení 
kresťanstva na africkom kontinente.

Pentekostalizmus je súčasťou dl-
hej tradície reforiem anglo-americ-
kého protestantizmu. Zrodil sa v Los 

Angeles začiatkom minulého storočia
ako odnož amerického Holiness Mo-
vement a obnovného hnutia, ktoré sa 
objavilo v metodistickej tradícii v dru-
hej polovici 19. storočia. Za pred-
chodcu pentekostalizmu sa pokladá 
zakladateľ metodizmu John Wesley, 
avšak pri samom zrode tohto hnu-
tia stáli Američania Charles Fox Par-
ham (1873 – 1929) a William Joseph 
Seymour (1870 – 1922). Pokiaľ Parha-
movo dielo poskytlo pentekostalizmu 
teologickú inšpiráciu, jeho žiak Sey-
mour ho „uviedol do pohybu“. Mies-
tom vzniku tohto súčasného duchov-
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ného fenoménu sa stala kaplnka na 
okraji Los Angeles, kde Seymour v ro-
ku 1906 začal kázať novú doktrínu 
spásy v troch postupných krokoch – 
obrátenie, posvätenie a krst v Duchu. 
Walter Hollenweger, bývalý profesor 
na univerzite v Birminghame a jeden 
z veľkých historikov pentekostalizmu, 
považuje Seymoura za „čierny koreň“ 
hnutia. Už sama skutočnosť, že čer-
noch je jedným z jeho zakladajúcich 
otcov, nenechala niektorých afrických 
letničiarov ľahostajnými. Pre tých, kto-
rým je takýto postoj blízky, preto nie 
je pentekostalizmus to isté ako misij-
né kresťanstvo.1

Aby sme pentekostalizmus lep-
šie pochopili, vráťme sa k dvom teo-
logickým inováciám, ktorými Parham 
inšpiroval toto hnutie. Prvou je náu-
ka o krste v Duchu Svätom ako po-
sledný okamih na ceste k dokonalosti 
po obrátení a posvätení. Druhou ino-
váciou je jeho tvrdenie, že glosolália 
(hovorenie v neznámych, nezrozumiteľ-
ných jazykoch) je empirickým dôkazom 
krstu v Duchu Svätom. Napriek teolo-
gickej a inštitucionálnej rôznorodos-
ti tohto hnutia sa väčšina letničiarov 
pridržiava práve týchto dvoch základ-
ných Parhamových téz a za stredobod 
svojej kresťanskej duchovnej cesty po-
kladá osobnú skúsenosť a dary Ducha 
Svätého. Na pozadí tohto spoločného 
menovateľa sa dajú rozlíšiť štyri hlav-
né varianty afrického pentekostalizmu: 
africké nezávislé cirkvi s letničnou ten-
denciou (nazývané i duchovné cirkvi), 
klasické letničné cirkvi (závislé alebo 
nezávislé), neoletničné cirkvi a chariz-
matické hnutia (katolícke alebo protes-
tantské).2

Africké nezávislé cirkvi s letničnou 
tendenciou sú najstaršou pentekostál-
nou formou na čiernom kontinente. 
Vznikli v južnej Afrike, kde americký 
letničný misionár John Graham La-
ke v rokoch 1908 – 1912 založil dve 
cirkvi: Apostolic Faith Mission of South 
Africa (pre belochov) a Zion Christian 
Church (pre černochov). Z takéhoto 
koreňa sa zrodil neskorší africký sio-
nizmus, ktorý je dnes zmesou letnič-
ných prvkov a prvkov vypožičaných 
z afrických náboženstiev. V súčasnos-
ti má v južnej Afrike mnoho miliónov 
stúpencov, najmä medzi najviac zne-
výhodnenými čiernymi obyvateľmi.3 

Do rovnakej kategórie afrických nezá-

vislých letničných cirkví môžeme za-
radiť aj cirkev proroka Simona Kim-
bangu (1921) v Kongu, Church of the 
Lord (Aladura, 1930) v Nigérii, Lumpa 
Church Alice Lenshina (1953) v Zam-
bii a ďalšie, ktoré vznikli počas kolo-
niálneho obdobia.

Proroci, ako sa často volajú zakla-
datelia týchto cirkví, boli charizmatic-
kými postavami a takmer všetci tvrdili, 
že boli uchvátení Bohom alebo Du-
chom Svätým pre konkrétnu misijnú
činnosť súvisiacu najmä s liečením 
a so zápasením s tradičným čarodej-
níctvom a náboženskými praktikami.
Viacero z týchto cirkví sa opiera o zja-
viteľské či vizionárske prvky a prakti-
zujú prorocké vytrženia pripomínajúce 
rituálne obrady tradičných miestnych 
kultov. Niektorí z prorokov vo svojich 
liečebných procedúrach používajú ri-
tuálne predmety, ako je posvätená vo-
da, olej, sviečky a pod. Na takúto zmes 
rituálnych foriem sa s nevôľou poze-
rajú najmä klasickí letničiari, ktorí tie-
to cirkvi obviňujú z toho, že do kres-
ťanstva vnášajú pohanské a modlárske 
prvky.

Klasický pentekostalizmus zase za-
hŕňa všetky cirkvi zrodené v Severnej 
Amerike počas prvých desaťročí mi-
nulého storočia v nadväznosti na let-
ničné prebudenie, ktoré sa následne 
prenieslo na iné kontinenty vrátane 
Afriky. Napríklad cirkev Assemblies of 
God, ktorá vznikla v USA roku 1914,
je v súčasnosti najväčšou letničnou
denomináciou na svete a misijnú čin-
nosť v Afrike začala už v roku 1920, 
a to najprv v anglofónnych kolóniách, 
ktoré sa neskôr stali základňou pre
šírenie aj vo frankofónnych krajinách.

Vzhľadom na to, že letničné cirkvi 
idú od obnovy k obnove, napätia a
rozdiely vedú veľmi často k roztržkám 
a následne k vytváraniu nových cir-
kevných spoločenstiev. Po tom, čo bo-
li závislé od amerických alebo anglic-
kých materských cirkví z prvej polovice 
minulého storočia, neváhali si Afriča-
nia vytvoriť svoje vlastné cirkvi. Prí-
kladom je ghanský pastor Peter Amin,
ktorý založil v Ghane roku 1939 Christ 
Apostolic Church. Podobne aj misio-
nár rev. James McKeown pochádzajúci 
zo Škótska (1900 – 1989) založil v ro-
ku 1953 Church of Pentecost. Dnes sú 
obe tieto spoločenstvá úplne riade-
né Ghančanmi a svoje dcérske cirkvi 

už nemajú len v iných afrických kraji-
nách, ale i na Západe a v Ázii v afric-
kej diaspóre.4 Na ilustráciu spomeň-
me, že napríklad Church of Pentecost 
má po celom svete 15 800 kongregácií 
zahrnujúcich 2,1 milióna členov.

Treťou spomenutou skupinou sú 
neopentekostálne cirkvi. Tie sa vní-
majú ako plody náboženského prebu-
denia z obdobia sedemdesiatych ro-
kov minulého storočia a momentálne 
na africkom kontinente zažívajú veľký 
úspech. Hoci ideovo zdieľajú väčšinu 
náuky klasického pentekostalizmu, líšia 
sa niektorými prvkami, ako napríklad 
kladením dôrazu na teológiu materiál-
nej prosperity, investíciami do médií 
ako prostriedku evanjelizácie, hyper-
medializáciami uzdravujúcich rituálov 
a pod. Takýchto cirkví sú dnes na af-
rickom kontinente stovky.

Typickým príkladom neoletničnej 
cirkvi je Winners Chapel. Jej počiatky 
siahajú do roku 1981, keď David Oye-
pedo zverejnil, že zažil 18-hodinové
videnie Boha. V ňom k nemu Boh pre-
hovoril a povedal mu, že nadišla hodi-
na oslobodiť svet od všetkého útlaku 
a neprávosti satana prostredníctvom 
ohlasovania slova viery. A práve Oye-
pedovi Boh zveril túto úlohu. V roku 
1999 Oyepedo vytvoril medzinárod-
né centrum svojej cirkvi – Svätostá-
nok viery (Faith Tabernacle), ktoré sa
nachádza na predmestí Lagosu. Kostol
v tomto centre patrí medzi najväčšie 
sakrálne stavby na svete s kapacitou
vyše 50-tisíc miest. Cirkev je v súčas-
nosti prítomná vo vyše tristo nigérij-
ských mestách a taktiež v 32 afrických 
štátoch, Dubaji, Anglicku, ale i USA.

Ekumenické charizmatické hnutie, 
katolícke alebo protestantské, je štvr-
tým variantom afrického pentekosta-
lizmu. Nepochybne je výsledkom vply-
vu posledného letničného prebudenia 
v misijných cirkvách. Ale takéto otvo-
renie sa cudzorodým vonkajším nábo-
ženským vplyvom je veľmi pozoruhod-
né vzhľadom na zdržanlivosť väčšiny 
afrických misijných cirkví.

Charizmatické hnutie neprišlo do 
Afriky jednotne. Napríklad do Nigé-
rie preniklo vďaka univerzitným kem-
pom, ktoré poslúžili ako základňa pre 
rozšírenie tohto hnutia v sedemdesia-
tych rokoch 20. storočia. Od klasického 
pentekostalizmu prevzalo zdôrazňova-
nie osobnej skúsenosti s darmi Ducha 
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Svätého (najmä prehodnotením chariz-
my uzdravovať) prostredníctvom krstu 
v Duchu. Na druhej strane hovorenie 
v jazykoch nie je v tomto hnutí, as-
poň v rámci Katolíckej cirkvi, dôkazom 
krstu v Duchu.5

Ekonomické výzvy afrického 
pentekostalizmu

Vo väčšine neopentekostálnych a cha-
rizmatických cirkví vznikajúcich v Afri-
ke prevláda teológia, ktorá často dáva 
do príčinnej súvislosti znovunarode-
nie v Duchu a hmotný blahobyt. Ta-
kúto doktrínu prosperity charakteri-
zuje antropológ Ruth Marshall-Fratani 
ako „zmes biblických textov a popu-
lárnej americkej psychológie osobného 
úspechu s cieľom zaistiť naplnenie Bo-
žích prisľúbení o úspechu a víťazstve 
nad všetkými silami (všeobecne pova-
žovanými za zlé duchovné sily), ktoré 
pôsobia proti realizácii vlastných am-
bícií. Spása je už na svete, tu a teraz, 
a zasvätením Kristovi sa staneme ví-
ťazmi“.6

Život v blahobyte, ktorý prúdi z Je-
žišovho víťazstva nad hriechom a smr-
ťou, nie je podľa tejto teológie len 
otázkou posmrtného života. On sa reali-
zuje už tu na zemi skrze bohatstvo, 
zdravie, prestíž, prosperitu atď. Inými 
slovami, bohatstvo je znamením Božie-
ho požehnania, zatiaľ čo chudoba sa 
vníma ako dôsledok prekliatia alebo 
pôsobenia zlých duchov. Takéto pre-
svedčenie sa zmocňuje rovnako chu-
dobných ako bohatých. A tak sa chcú 
chudobní zo svojej chudoby vymaniť 
a bohatí chcú mať ešte viac.

Niektoré neopentekostálne cirkvi sa 
stali v krajinách ako Nigéria či Ghana 
obrovskými ekonomickými mocnosťa-
mi pod vedením bohatých pastorov, 
ktorí neváhajú ukazovať svoj luxus. 
Takéto buržoázne kresťanstvo, ktoré 
má ďaleko od pozemského asketiz-
mu, považoval Max Weber za koreň, 
z ktorého vyrástol moderný kapitaliz-
mus.7 Doktrína prosperity je v niekto-
rých cirkvách sprevádzaná aj prakti-
kou povinného platenia desiatkov, čo 
sa zdôvodňuje tým, že toho, kto veľ-
koryso dáva cirkvi (alebo jej pastiero-
vi), Boh štedro požehná. A tak bohatí 
štedro dávajú v nádeji, že ich podni-
kanie bude prosperovať ešte väčšmi, 
a chudobní zase odovzdávajú i to má-

lo, čo majú v nádeji, že za to od Boha 
dostanú stonásobok.

Paul Gifford, znalec neoletničného 
hnutia v Ghane, opisuje istú nábo-
ženskú seansu s názvom Siatie nasle-
dovne: „Prorok Salifu vyzval tých, ktorí 
mali 30-tisíc cedis (miestna mena), aby 
zasiali. Asi desať ľudí prišlo dopredu. 
On im urobil olejom pomazanie a jed-
nej žene sľúbil, že jej manžel, ktorý je 
uväznený v Európe, bude o dvadsať 
dní prepustený. Keď bol rad na tých, 
ktorí dali 20-tisíc cedis (prišlo tiež asi 
desať ľudí), taktiež dostali osobitné 
pokyny. Jednej zo žien Salifu povedal, 
aby mu dala 100 dolárov. Keď odpo-
vedala, že ich nemá pri sebe a ani do-
ma, povedal jej, aby mu ich priniesla 
v pondelok. Boh ich premení na auto 
a bude bohatá. Potom pozýval postup-
ne tých, ktorí mali 10-tisíc cedis (priš-
lo okolo 150 osôb),  päťtisíc cedis (200 
osôb), dvetisíc cedis (200 osôb) a na-
koniec tých, ktorí mali iba tisíc cedis 
(prišli takmer všetci ostatní) a každý 
sial. A keď skončili, prorok sa každé-
ho z nich dotkol a povedal: »Zname-
nia a zázraky! Zázrak! Vezmi si svoj zá-
zrak! Zober si ho!«.“8

Zaiste, pentekostalizmus je tak pre 
bohatých, ako aj pre chudobných. Kaž-
dý sa v ňom nájde. Ale sú to väčšinou 
Afričania zdrvení chudobou a choro-
bami, nezamestnanosťou a neistotou, 
ktorí zaplavujú obrovské modlitbo-
vé tábory neoletničných cirkví. Hľada-
jú nielen zdravie a každodenný chlieb, 
ale aj trochu ľudského tepla. Na mod-
litbových stretnutiach môžu aspoň 
spievať, tancovať, hovoriť, ventilovať 
svoje emócie a pod. Stručne poveda-
né, hoci táto teológia úspechu nena-
pĺňa predstavy chudobných, aspoň im 
dovoľuje snívať.

Politické výzvy

V niektorých afrických krajinách sa 
rozširuje náboženský vplyv veľkých 
neoletničných pastorov aj o politický 
vplyv. Mnoho afrických politikov hľa-
dá svoju podporu a ponúka svoje služ-
by aj s pomocou znovuzrodenia. Iný-
mi slovami, aby mohli uspieť politicky, 
opierajú sa taktiež o duchovné znovu-
zrodenie. Príkladom môže byť Pobre-
žie Slonoviny a jej prezident Laurent 
Gbagbo (2000 – 2010). V tejto kraji-
ne bol vplyv prorockých pastorov na 

politikov súčasťou politických mravov 
od získania jej nezávislosti. V kontex-
te všeobecnej krízy v rámci politickej 
nestability, ktorou trpela celá krajina, 
hlásali neoletniční kazatelia kolektívne 
znovuzrodenie cez osobné znovuzro-
denie. Jeden z nich to vyjadril takto: 
„Pobrežie Slonoviny bolo skazené fe-
tišizmom a čarodejníctvom obchodní-
kov, pedofíliou, homosexualitou, man-
želskými škandálmi a korupciou jej 
vodcov. Obrátilo sa k satanovi, ktorý 
je žiarlivý na svoj úspech. Ale iba ná-
vrat k Božiemu slovu, jeho sile a zvo-
lenie prezidenta, ktorý prijal Ježiša a
Božie pomazanie, môže pomôcť kraji-
ne obnoviť sa. Nikto nemôže vládnuť 
bez vôle Božej.“9

Takéto výzvy, ktorými náboženskí
lídri mobilizujú masy, nemôžu nechať 
politikov indiferentnými, najmä ak ide 
o úspech vo voľbách. A spomínaný 
Gbagbo z toho vedel politicky ťažiť. 
Antropológ André Marie vysvetľuje: 
„Nový prezident pochádzajúci z juhu, 
z katolíckej rodiny, akademicky vzde-
laný, ktorý slávnostne otvoril druhú 
republiku, republiku profesorov, uspel 
v prezidentských voľbách vďaka obrá-
teniu na evanjelikálne hnutie.“10

Niekdajší prezident Gbagbo a jeho 
manželka Simone, poslankyňa národ-
ného zhromaždenia, konvertovali do 
pentekostálnej cirkvi Shekina založe-
nej pastorom Moïseom Koréom, ktorý 
plnil súčasne úlohu duchovného po-
radcu hlavy štátu. Televízia často uka-
zovala pani Simone v tranze počas 
modlitbových stretnutí. Takto sa pre-
javilo spojenectvo politiky a nábožen-
stva a pokus o náboženskú legitimáciu 
politiky. V kontexte politickej neistoty 
je takáto pentekostálna ponuka atrak-
tívna pre niektoré sociálne vrstvy. Exta-
tické náboženské formy umožňujú prí-
stup k politickej aj náboženskej moci. 
Preto sa netreba čudovať, že pente-
kostalizmus sa v Afrike stal pre niekto-
rých základom podnikania.

Ekumenické výzvy

Jedným z dôvodov, ktorý pohýna af-
rických katolíkov aj protestantov nad-
väzovať kontakty s novými letničnými 
cirkvami, je hľadanie nových rozmerov 
kresťanskej viery. Chcú intenzívnejšie 
precítiť Boha, komunikovať s ním, ob-
javiť jeho pôsobenie v každodennom 
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živote. A práve príslušníci pentekos-
tálnych cirkví silne prežívajú nadšenie 
z viery v Boha a jej praktizovania. Pre-
to ožíva návrat k takým náboženským 
činnostiam, akými sú chvály, svedec-
tvá, zázraky, ale aj k ústrednému obra-
du, ktorým je vyliatie Ducha, srdca tu-
ríčnej náuky o znovuzrodení.

Znovuzrodenie sa prijíma ako skú-
senosť osobnej, duchovnej a morálnej 
premeny, ako vstúpenie do nového 
života, pretvorenie na nové stvorenie, 
skrátka ako čas spásy. Jeho dôsled-
kom je to, že väčšina pentekostalistov 
sa zdržiava alkoholu, fajčenia a cenia 
si také hodnoty, akými sú manželská 
vernosť a rodinná zodpovednosť. Od-
mietajú nevhodné správanie ako ko-
rupcia, sprenevery verejných prostried-
kov a pod. Takáto mravná čestnosť sa 
vníma ako znamenie znovuzrodenia 
a posvätenia a má odlíšiť „spasených“ 
od tých, ktorí „spasení“ nie sú. Avšak 
skúsenosť ukazuje, že len dobré úmys-
ly nestačia na to, aby pretvorili ľudské 
slabosti. A preto existujú mnohé prípa-
dy upadnutia do hriechov. Od hriešni-
kov sa následne vyžaduje ich verejné 
vyznanie, avšak sankcie môžu viesť až 
k exkomunikácii z cirkvi. Nie je zried-
kavé, že niektoré z takýchto škandá-
lov sa dotýkajú aj cirkevných predsta-
viteľov, ktorí sú usvedčení z finančnej 
sprenevery a podvodov, sexuálneho 
zneužívania a pod.

Napriek týmto nedostatkom a prob-
lémom sa pentekostalisti cítia byť po-
volaní evanjelizovať iné kresťanské
denominácie, ktorých členom často 
kladú otázku: „Ste spasení?“ A práve 
z dôvodu, že pôvodné cirkvi strácajú 
svojich členov prechodom do nových 
cirkví, vzťahy medzi nimi sú napäté a
naplnené upodozrievaním. Medzi hie-
rarchiou neexistuje žiadny ekumenic-
ký dialóg, dôraz sa často kladie väč-
šmi na to, čo ich odlišuje, než na to, 
čo ich spája. V takomto kontexte neve-
dú predsudky k vzájomnému porozu-
meniu.

Napríklad pentekostalisti odmietajú 
katolícku náboženskú symboliku a ka-
tolíkov upodozrievajú z „uctievania 
sôch“. Takisto mariánska úcta je častým 
terčom kritiky a odsúdenia, čo vychá-
dza z protestantskej tradície. Na druhej 
strane sa v katolíckom prostredí pen-
tekostálne cirkvi bez rozdielu hanlivo 
označujú za sekty. Ich náuka o znovu-

zrodení v Duchu, posvätenie a túžba 
po prosperite sa často kritizuje v káz-
ňach.

V centre pentekostálnych boho-
služieb sa dôraz kladie na svedectvá 
o Božom pôsobení a upúšťa sa od 
modlitby v spoločenstve. Misijné cirkvi 
považujú takéto praktiky za neprime-
rané túžby po zázračných a čarovných 
fenoménoch. Spochybňujú pravosť 
chariziem, najmä ak ide o hovorenie 
v jazykoch a o charizmu uzdravova-
nia, ktorých prejavy sa často veľkole-
po medializujú. Mnohým veriacim sa 
pri zavedení charizmatického hnutia 
do ich cirkví nepáči spôsob, akým sa 
modlia a prekáža im prílišný hluk. Na-
opak, nájdu sa aj takí, ktorým sa pá-
čia chvály, tance, modlenie charizma-
tickým spôsobom, počas ktorých sa 
necháva voľná ruka rečníkovi a emó-
ciám. Ani prístup k Svätému písmu nie 
je rovnaký. U pentekostalistov sa osob-
ná modlitba limituje len na každoden-
nú lektúru Biblie. A to je dôvod, prečo 
sú vo výhode napríklad oproti katolí-
kom pri vzájomných debatách, v kto-
rých sú katolíci obviňovaní, že opus-
tili Písmo.

Iným dôvodom vzájomných nezhôd 
medzi africkými cirkvami je prístup 
k pôvodnej kultúre a tradičným nábo-
ženstvám. Kým tradičné misijné cirkvi 
sa usilujú o dialóg, väčšina pentekos-
tálnych cirkví je nepriateľsky naladená 
k myšlienke zblíženia medzi africkými 
kultúrami a kresťanskou vierou. Je to 
spôsobené tým, že znovuzrodenie chá-
pu ako rozchod so všetkými nábožen-
skými a kultúrnymi tradíciami minulos-
ti. Pentekostalisti démonizujú africké 
náboženstvá a prostredníctvom obra-
dov exorcizmu sa usilujú vyhnať zlých 
duchov, ktorí figurujú medzi miestnymi 
domorodými božstvami. Takéto nezho-
dy vytvárajú skutočné konflikty v eku-
menických vzťahoch, čo sa premieta aj 
do existenciálnej neistoty.

Pentekostalizmus si v Afrike kliesni 
cestu aj tým, že poukazuje na nedo-
statky misijných cirkví, ktorým vytýka, 
okrem iného, klerikalizmus, inštitucio-
nálnu strnulosť, intelektualizmus, mo-
rálnu laxnosť a pod. Chce obnoviť 
misijné nadšenie, morálnu prísnosť 
a evanjeliovú pôvodnosť v srdci kres-
ťanského života. Avšak skúsenosť uka-
zuje, že charizmatická fáza novým cirk-
vám dlho nevydržala. Veľmi rýchlo cítia 
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Cruise prosí Blaira o úľavy pre SC
USA – Tom Cruise opäť lobuje pre 
svoju cirkev. Chce pre ňu vybojovať
lepšie postavenie vo Veľkej Británii,
aby mohla využívať daňové úľavy. 
Dokonca prosil u samého Blaira. Bri-
ti jeho sektu síce „rešpektujú“ ako 
náboženstvo, ale nie ako cirkev, čo
v skutočnosti znamená, že sciento-
lógovia nemôžu využívať daňové vý-
hody a zbytočne prichádzajú o pe-
niaze. A Cruise v tom, samozrejme,
nemôže svojich bratov nechať. Roz-
hodol sa teda vec riešiť na najvyš-
ších miestach. Mal sa kontaktovať 
s bývalým prezidentom USA Billom 
Clintonom a požiadať ho o pomoc. 
Ako veľký kamarát expremiéra Tony-
ho Blaira by totiž mohol scientoló-
gom zjednať lepšie podmienky. Tí už
o štatút cirkvi v Británii žiadali v roku
1999, ale im ho odmietli, lebo Britom 
neprináša žiadny verejný úžitok.
http://bleskove.centrum.cz, 21. 1. 2013

Láka Cruise Britney Spears do sekty?
USA – Nie je tajomstvom, že Tom 
Cruise (50) je stúpencom scientoló-
gie. V ťažkej chvíli rád podá pomoc-
nú ruku aj svojim kolegom. Dokon-
ca sa už pár rokov usiluje do tejto 
sekty zlákať i problematickú Britney 
Spears (31). Speváčka má za sebou 
zložité životné obdobie. Z problé-
mov, ktoré zažila v minulosti, sa po-
maly dostáva a opäť si buduje imidž 
vždy dobre naladenej a bezproblé-
movej superhviezdy. Dokáže sa však 
aspoň trochu priblížiť k vrcholu, na 
ktorom kedysi bola? Ak sa vraj pri-
dá k scientológii, opäť zažiari.

„Tom sa ju snažil zlákať už v roku 
2008, keď opustila odvykačku. V tom 
čase však veci nevyšli tak, ako si to 
naplánoval. Nedávno sa dopočul, že 
by sa opäť chcela naplno venovať 
spevu a herectvu. Myslí si, že práve 
scientológia by jej mohla pomôcť,“ 
tvrdí v médiách zdroj z hercovho 
okolia. Isté je, že Britney pri sebe 
potrebuje mať niekoho, kto by jej 
v živote pomáhal. Donedávna to ro-
bil snúbenec Jason Trawick. Po tom, 
čo sa nedávno rozišli, by to so spe-
váčkou opäť mohlo ísť z kopca...

http://www.pluska.sk, 10. 2. 2013
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Sekty v období druhého 
jeruzalemského chrámu (1)

V ostatných dvoch, troch desaťročiach 
sa čoraz väčšmi diskutuje o potrebe 
dôkladnejšieho štúdia obdobia, v rám-
ci ktorého vznikalo kresťanstvo. Táto 
diskusia sa vedie jednak v odborných 
kruhoch, čo je prirodzené a nevyhnut-
né, ale rovnako aj medzi laikmi, ob-
zvlášť v rôznych kresťanských nábo-
ženských skupinách, ktoré sa snažia 
lepšie spoznať a pochopiť svoju iden-
titu, jej význam a zmysel. Detailnejší 
pohľad na korene vlastnej nábožen-
skej tradície je preto v každom čase 
potrebný, najmä z dôvodu viacerých 
dezinformácií, ktoré sa v tejto súvis-
losti objavujú, ale taktiež pre do istej 
miery zidealizovaný pohľad na korene 
kresťanskej cirkvi.

Nové poznatky, ktoré výskum v jed-
notlivých témach súvisiacich s nábo-
ženským a sociálnym životom biblické-
ho Izraela neustále prináša, umožňujú 
lepšie porozumieť nielen samému ob-
dobiu, náboženským a sociálnym otáz-
kam a problémom, no súčasne i vý-
znamu jednotlivých správ a informácií 
v novozmluvných spisoch. Pokiaľ ide 
o náboženský život, treba si uvedo-
miť, že všetko, čo o ňom môžeme ve-
dieť, pochádza hlavne z obsahu jed-
notlivých biblických kníh, ktoré však 
vznikali v časovom horizonte viac než 
tisíc rokov a navyše v úplne odlišnom 
spoločenskom a kultúrnom prostredí. 
Druhým zdrojom sú pramene, ktorých 
autormi sú ďalší židovskí autori žijú-
ci a pôsobiaci v sledovanom období. 
A napokon opomenúť nesmieme ani 
všetky písomne zaznamenané tradí-
cie judaizmu nachádzajúce sa v Tal-
mude a apokryfnej či pseudoepigraf-
nej literatúre na mnohých miestach 
zaznamenávajúcej podstatne staršie 
náboženské tradície, ako sú tie, čo 
boli všeobecne platné a akceptované 
v čase, keď vznikali jednotlivé časti Tal-

mudu a ostatných pramenných spisov, 
ktoré sú zdrojom informácií o jednotli-
vých náboženských skupinách.

V nasledujúcom cykle si postup-
ne predstavíme všetky známe židov-
ské a neskôr aj nežidovské nábožen-
ské skupiny, respektíve sekty, ktoré sa 
sformovali v období druhého Jeruza-
lemského chrámu a v novozmluvnej 
dobe (4. stor. pred Kr. – 2. stor. po Kr.) 
a ktoré zásadným spôsobom ovplyv-
nili život vtedajšej helenistickej gréc-
ko-rímskej spoločnosti, vrátane kres-
ťanskej cirkvi. Poznanie týchto skupín 
a siekt, aspoň v základnom rámci, je 
dôležitým prameňom komplexnejšie-
ho spoznávania vlastnej kultúrnej a ná-
boženskej identity a jej porozumenia, 
a tým aj cestou k odstraňovaniu pred-
sudkov a tradičných stereotypov, kto-
ré sa stali základom rôznorodých pre-
javov xenofóbie a antijudaizmu.

Základné údaje a informácie o ži-
dovských náboženských sektách v ob-
dobí druhého Jeruzalemského chrá-
mu nachádzame v spisoch židovského 
historika Josepha Flavia (37/38 – oko-
lo 100), v neskorších rabínskych die-
lach počínajúc Mišnou a Toseftou, ako 
aj v ďalších spisoch Talmudu približne 
až do roku 600.

Primárnym zdrojom informácií je 
ale literárne dielo Josepha Flavia An-
tiquitates Judaicae (Židovské starožit-
nosti). Pri opise povstania Makabej-
cov pod vedením Jonatana (145 pred 
Kr.) Flavius zaznamenal okrem iného
taktiež dôležitú informáciu, že práve 
v tomto období boli v rámci židov-
stva známe tri sekty (haireseis), ktoré 
sa vzájomne líšili názormi na otázky 
ľudského života. Prvá z nich sa nazý-
va farizeji, druhá saduceji a tretia esé-
ni. Flavius ich nazýva tromi „filozofia-
mi“ patriacimi k tradícii predkov. Na 
inom mieste spomína dokonca aj štvr-
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aj oni potrebu inštitucionalizovať sa, 
aby sa mohli udržať a rozširovať. Ne-
mecký sociológ Max Weber nazval ta-
kýto postup rutinizáciou charizmy. Ide 
o proces, keď prorocký vodca naláka 
svojich nasledovníkov k jeho posolstvu 
silou svojej osobnosti, svojou chariz-
mou. Pre zachovanie hnutia po smrti 
jeho zakladateľa je ale potrebné, aby 
jeho charizma bola „rutinizovaná“, čo 
znamená presmerovaná na pokračujú-
ceho vodcu alebo organizáciu.11

Pentekostalizmus do Afriky prinie-
sol nielen nové náboženské výzvy, ale 
angažuje sa aj v sociálnej, politickej 
a ekonomickej oblasti. Navrhuje no-
vý étos, ktorý sa realizuje napĺňaním 
obradu znovuzrodenia v Duchu. Ale 
priniesol aj náboženský zmätok, kto-
rý francúzsky antropológ Philippe La-
burthe-Tolra charakterizuje slovami: 
„Vzniká akoby nové náboženstvo, kto-
ré sa dá nazvať náboženstvom okam-
žitých účinkov. Ľudia neváhajú opus-
tiť svoje náboženstvo, svojho liečiteľa, 
kňaza, obrady hneď, ako prestávajú 
mať úspech, to znamená nepociťujú 
sociálny, fyzický a duševný úžitok. Ná-
boženské skutky sú technikami, ktoré 
smerujú k praktickým záujmom jed-
notlivca alebo skupiny.“12     

Foto: archív
Poznámky:
1 Hollenweger, W. J.: Pentecostalism: Origins 

and Developments Worldwide. Hendrickson 
Publishers, Massachusetts 1997

2 Synan V.: The Holiness-Pentecostal Tradition: 
Charismatic Movements in the Twentieth Cen-
tury. William B. Eerdmans Publishing Compa-
ny, Grand Rapids, Michigan 1997, s. 89

3 Comarroff, J.: Body od Power, Spirit of Re-
sistance. University of Chicago Press, Chica-
go 1985

4 Mayrargue, C.: Trajectoire et enjeux con-
temporains du pentecôtisme en Afrique de
l’Ouest. Critique Internationale N° 22, janvier 
2004, s. 98–99

5 Lado, L.: Les enjeux du pentecotisme africain. 
Études 7/2008, Tome 409, s. 65

6 Marshall-Fratani, R.: Prospérité miraculeuse:
les pasteurs pentecôtistes et l’argent de Dieu
au Nigeria. Politique Africaine 82/2001, s. 32

7 Tamže, s. 29
8 Gifford, P.: Ghana’s New Economy. Hurst and 

Company. London 2004, s. 99
9 Mary, A.: Prophetes pasteurs: la politique de 

la délivrance en Côte d’Ivoire. Politique Afri-
caine 87/2002, s. 77

10 Tamže, s. 81
11 http://wiki.answers.com/Q/What_is_Routini-

zation_of_charisma
12 Laburthe-Tolra, Ph.: Vers la lumière: ou, Le 

désir d’Ariel. Karthala 1999, s. 102
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Vodcovia z nemeckej kolónie sú
za mrežami
SANTIAGO DE CHILE – Štyria bývalí 
vodcovia nemeckej sekty v Čile na-
stúpili tresty väzenia za zneužívanie 
maloletých v 90. rokoch. Všetci po-
chádzali z nemeckej exulantskej osa-
dy Colonia Dignidad, ktorú založil 
v 60. rokoch bývalý nacistický kaprál 
Paul Schäfer a kde panovali neľud-
ské pomery. Bývalí lídri osadníkov 
si odpykajú päť až jedenásť rokov 
väzenia, ktoré im súd udelil minu-
lý mesiac. Gerard Mucke Koschitzke 
a Gunter Schaffrik Bruckmann boli 
odsúdení na 11 rokov, ďalší odsúde-
ní, Nemec a Čiľan, nastúpili päťročný 
trest. Nižšie tresty dostalo ešte ďal-
ších 13 ľudí, napísala agentúra AP.

Schäfer založil začiatkom 60. ro-
kov minulého storočia so skupinou 
asi 300 vysťahovalcov z Nemecka 
sektársku, od okolitého sveta dôklad-
ne oddelenú osadu nazvanú Digni-
dad (Dôstojnosť). Nakoniec sa však 
ukázalo, že pomery v nej boli straš-
né. Už v 60. rokoch začali presako-
vať znepokojujúce informácie, avšak 
režim generála Augusta Pinoche-
ta (1973 – 1990) držal nad Schäfe-
rom ochrannú ruku. Sám Schäfer bol
odsúdený v roku 2006 na 20 rokov 
za zneužívanie detí, ale roku 2010 
zomrel vo väzenskej nemocnici vo 
veku 88 rokov.

http://www.novinky.cz, 20. 2. 2013

Moslimské hliadky skúšajú 
v Londýne presadiť právo šaría
LONDÝN – Potácajúci sa mladíci aj 
dievčatá s fľašou piva v ruke vytvá-
rajú cez víkend v niektorých brit-
ských mestách pouličný kolorit, ale 
ani polícia nestačí odviezť všetkých 
preč, aby vytriezveli. Situáciu zača-
li využívať členovia tzv. moslimských 
hliadok, ktorí berú poriadok do svo-
jich rúk v duchu islamského prá-
va šaría, upozornil nemecký denník 
Die Welt. Maskovaní a s kapucňami 
na hlavách prechádzajú okolo mešít 
v londýnskych štvrtiach Waltham Fo-
rest, Whitechapel a Tower Hamlets a
„zbierajú“ tých, ktorí „urážajú Alaha“
opilstvom a provokatívnym oblečením 
v spojení s „hriešnymi myšlienkami“.
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tú „filozofiu“, ktorej vodcom bol Juda 
Galilejský.

Prvou z troch spomínaných siekt sú 
farizeji. Nešlo o hnutie sústredené do 
kňazských skupín. Pomenovanie farizeji 
je odvodené od hebrejského perušim, 
respektíve od aramejského perišaja, čo 
znamená oddelení, prípadne parošim 
(tí, ktorí dobre rozlišujú). Je pravdepo-
dobné, že toto označenie im dali ľudia 
mimo ich kruhov, pretože farizeji zau-

jímali odstup od okolitého sveta, aby 
sa mohli vyhnúť akémukoľvek kontak-
tu s náboženskou (kultovou) nečisto-
tou. Toto pomenovanie sa všeobecne 
zaužívalo, pretože správne zdôrazňova-
lo podstatnú črtu farizejského hnutia.

Začiatky farizejského hnutia siaha-
jú do makabejského obdobia, keď
bolo treba brániť židovskú vieru proti 
helenistickým vplyvom. Toto hnutie vy-
chádza z kruhov zbožných (chasidim) 
a formuje sa ako skupina zákonu (Tó-
re) verných židov usilujúcich sa urobiť 
nariadenia a predpisy zákona zrozumi-
teľnými a dokázať ich aplikovať v kaž-
dodennom živote. Farizeji sa snažili
defenzívnou stratégiou (bez násilia) 
výkladom a aplikáciou jednotlivých 
ustanovení, príkazov a zákazov Tóry 
o uchovanie židovskej identity ako ná-
roda oddeleného pre Boha. Pokiaľ ide 
o spoločenské rozvrstvenie, zoskupo-
vali sa z rôznych spoločenských vrstiev 
Palestíny, najmä v Judei a Galilei.

Farizeji pri výklade a aplikácii jed-
notlivých ustanovení a predpisov Tóry 
kládli dôraz najmä na tri zásadné sku-
točnosti v živote židovského nábožen-
ského spoločenstva: Tóru, bohoslužbu 
a skutky lásky, pričom ich činnosť sa 
sústreďovala primárne na oblasť súk-
romného života. Vytvárali tak zásadné 
normy pre stolovanie, sexualitu a so-
botný odpočinok, takzvanú ústnu (ne-
písanú) Tóru (halacha), ktorú rozvíjala 
aj ďalšia sekta, eséni. Prístup a inter-
pretácia Tóry, vrátane halachy, boli zo 

strany farizejov oproti esénom menej 
striktné, na druhej strane však ino-
vatívnejšie v porovnaní so saducejmi 
zotrvávajúcimi výhradne na písomnej 
verzii Tóry. Napríklad farizeji na rozdiel 
od saducejov verili vo vzkriesenie te-
la, ako aj v existenciu anjelov, čo 
sú dve náboženské koncepcie, ktoré 
sa dostávali do popredia v poexilo-
vom období. Okrem toho farizeji ve-
novali osobitnú pozornosť predpisom 
o kultovej čistote a predpisom o odo-
vzdávaní desiatkov (pozri napr. Lv 27, 
30–33; Nm 18, 21–24). Tie sa stali v ča-
se ohrozenia národnej a náboženskej 
identity sociálno-identifikačnými znak-
mi židovstva. Ich dodržiavaním sa Ži-
dia usilovali oddeľovať od ostatného 
sveta, iných národov, a tým sa záro-
veň cítili istí, že ustavične sú a ostá-
vajú v zmluvnom vzťahu s Hospodi-
nom. Farizeji okrem toho robili tzv.
úkony „navyše“. Bol to napríklad dob-
rovoľný pôst, ktorý zachovávali dvakrát 
do týždňa, a to aj v období horúčav, 
aby robili pokánie a modlili sa za Izrael
a jeho spásu.

Podľa Josepha Flavia bolo farizejov 
okolo 6-tisíc. V pomere k celému ži-
dovstvu toto číslo nie je vysoké, ale 
vplyv farizejov bol značný. Určova-
li ho predovšetkým zákonníci, ktorí
boli vedúcimi farizejských spoločen-
stiev, študovali Mojžišov zákon a dis-
kutovali o jeho výklade, poznali úst-
nu tradíciu a vedeli ju dať do vzťahu
k písanému zákonu (Tóre). Svojím sprá-
vaním boli vzorom, podľa ktorého sa
mal riadiť žiak zákona, a preto po-
žívali veľkú úctu v ľude. V tejto súvis-
losti treba vyzdvihnúť pozitívne vlast-
nosti, ako napríklad skromný spôsob 
života, zodpovedný prístup k živo-
tu, snahu držať sa Božej vôle, úctu
k tradícii predkov a dobrú vôľu. Práve 
tieto vlastnosti boli dôvodom veľkého 
vplyvu na široké vrstvy obyvateľstva. 
Farizejské hnutie malo rozhodujúci 
vplyv na formovanie synagogálnych 
spoločenstiev po roku 70 a učenie, kto-
ré zastávali, dosiahlo v židovstve vše-
obecné uznanie a stalo sa základom
neskoršieho rabínskeho judaizmu.  

FRANTIŠEK ÁBEL

Mgr. František Ábel, PhD. (1964) – 
je vedúcim Katedry Novej zmluvy na 
Evanjelickej bohosloveckej fakulte UK 
v Bratislave.

1/2013
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Videá zverejnené webovým ma-
gazínom The Commentator prekva-
pili verejnosť – hliadky v bojovných 
pózach oznamujú, že presadzujú 
právo šaría a „čisté“ ulice okolo me-
šít a svojich domov, rytmicky skan-
dujú verše z koránu a varujú: „Tu je 
moslimská oblasť, zmiznite z blíz-
kosti mešity, alkohol je zakázaný, tu 
prebieha moslimská kontrola a ne-
strpíme vaše zvratky!“ Dôkazom, že 
všetko myslia vážne, je záber, ako 
jednému z chodcov vytrhnú z ruky 
plechovku s pivom a rozšliapu ju. Že-
nu v krátkej sukni vykážu z blízkos-
ti mešity, a keď sa bráni, že v Bri-
tánii majú ženy svoje práva, zaznie
odpoveď: »Nám je jedno, či ťa to 
štve. Nerešpektujeme nikoho, kto ne-
počúva Boha!«.

Iný záznam ukazuje hliadku, ako 
strháva reklamu na podprsenky fir-
my H & M, šliape po nej a na chod-
níku ju zapáli. To všetko sprevádza 
slogan: „Moslimovia vzali na seba 
úlohu otvoriť cestu dobru a zakázať 
zlo, ktorým sa tieto nahotiny zaha-
ľujú.“ Rahem Kassam, vydavateľ ma-
gazínu The Commentator, Weltu
povedal, že hliadky sú výhonky za-
kázanej islamskej sekty al-Muhaji-
roun, ktorá ďalej existuje pod iným 
menom a má styky so salafistickou 
organizáciou Millatu Ibrahim. Tá je 
od vlaňajška v Spolkovej republike 
zakázaná. Podľa Kassama nemožno
tieto skupinky zapojiť do serióznych 
britských moslimských organizácií,
iní moslimovia ich označujú za „okra-
jové záležitosti“.

Takýto pohľad na hliadky odmie-
tajú občania, ktorí čelia dennému za-
strašovaniu. Poukazujú na starostu 
štvrte Tower Hamlets Lutfura Rahma-
na, ktorý podľa nich drží ochrannú 
ruku nad týmito moslimskými mla-
díkmi, ktorí nemajú prácu a hľadajú 
možnosť, ako sa vnútiť okoliu v úlo-
he ochrancov morálky. Úsilie niekto-
rých moslimských skupín presadzo-
vať vlastné právo si podľa Weltu 
začína všímať aj londýnska polícia. 
Je to vraj aj reakcia na obavy mno-
hých Londýnčanov vyjadrené otáz-
kou „čo z nás bude o 50 rokov“.

http://www.novinky.cz, 29. 1. 2013
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Scientológia čelí obvineniu
z vydierania svojich prívržencov

V Amerike ju považujú za náboženstvo, 
inde len za sektu. Reč je o scientológii, 
ktorej najznámejším členom je herec 
Tom Cruise. Nie je to prvýkrát, čo hnu-
tie bojuje s podozreniami z kriminál-
nej činnosti. Tentoraz sa ale problém 
dostal do Bruselu, kde má sekta svoju 
európsku centrálu. Pribúda totiž ľudí, 
ktorí sa sťažujú na vydieranie a finanč-
ný nátlak zo strany scientológov. Kto 
verí, že ich scientológia dovedie k trva-
lému šťastiu, kto chce vstúpiť, berie do 
ruky prístroj e-meter. S ním vyrozpráva 
celú svoju minulosť a potom nastúpi 
do špeciálnych kurzov. Niektoré z nich 
sú zadarmo, iné platené, podaktorých 
ľudí už dokonca pripravili o celý ma-
jetok. „Belgická federálna prokuratúra 
hovorí, že má dôkazy, podľa ktorých 
sa scientológia usiluje získať čo najviac 
peňazí od svojich členov alebo kandi-
dátov na členstvo ilegálnymi praktika-
mi,“ povedal novinár belgického denní-
ka De Standaard Mark Eeckhaut.

Scientologická cirkev má síce v Bel-
gicku len asi päťsto členov, v Bruseli 
má ale srdce svojich európskych ope-
rácií. Jej vplyv tu rastie a dôkazom je 
aj to, že sídli kúsok od Európskej ko-
misie. „Je to druh inkvizície. My sme 
poslali sťažnosť na Európsky súd pre 
ľudské práva z dôvodu porušenia pre-
zumpcie neviny,“ vysvetlil Marc Brom-
berg z európskej kancelárie Sciento-
logickej cirkvi. Steny sú tu síce plné 
vedeckých uznaní, ocenení, certifiká-
tov a gratulácií, ale niektorí odtiaľto 
tiež odchádzajú a poskytujú nelichoti-
vé svedectvá. „Nútili nás tvrdo praco-
vať vždy pol dňa. Druhú polovicu dňa 
sme trávili v rehabilitačnom programe, 
kde sme mali konfrontovať naše zrad-
covské správanie k scientológii,“ po-
dotkla bývalá americká scientologička 
Karen Pressleyová. Príbehov ľudí, kto-
rí sa sťažujú na vydieranie a finančný 
nátlak, nijako neubúda. Bromberg sa 
ale bráni: „Nájdite mi náboženstvo, kto-

ré nemá odpadlíkov. Nájdete ich vždy 
zopár, čo sa snažia diskriminovať, ne-
návidieť čokoľvek, čo predtým milova-
li,“ vyjadril sa.

Ako ale upozorňuje novinár Mark 
Eeckhaut, v Belgicku sa okolo sciento-
lógie naozaj môže stiahnuť slučka. „Ak 
by boli odsúdení z podvodov, potom 
by to poškodilo ich reputáciu,“ pove-
dal. Belgická spravodlivosť má na jar 
rozhodnúť, či sú dôkazy proti sciento-
lógom dostatočne závažné. Krajiny Eu-
rópskej únie sa vo vzťahu k nim líšia.
http://www.ceskatelevize.cz, 29. 1. 2013

Kruhy v Novom Mexiku: 
Mimozemšťania či sekta?

MEXIKO – Mexická televízna stanica Al-
buquerque priniesla zaujímavú repor-
táž o zvláštnych útvaroch v púšti na 
severe Nového Mexika. Dva obrovské 
prekrývajúce sa kruhy s kosoštvorcami 
uprostred sú rozoznateľné aj z veľkej 
výšky. A hoci by ich prívrženci teórie 
o mimozemských civilizáciách radi pri-
písali návštevníkom z kozmu, skutoč-
nosť je oveľa prozaickejšia.

Komplex sa nachádza v blízkosti 
Mesa Huerfanita v Novom Mexiku, čo 
je približne dve hodiny jazdy od mes-
ta Santa Fe. Podľa autora novej kni-
hy o scientológii Johna Sweeneyho 
sú čudné útvary dielom Scientologic-
kej cirkvi, ktorú na verejnosti preslávili 
najmä hollywoodski herci Tom Cruise, 
John Travolta či Kirstie Alley. Ako tvrdí
žurnalista BBC a historik scientológie 
Sweeney, cirkev si na tomto mieste 
vybudovala podzemný kryt, ktorý má 
jej príslušníkom pomôcť prežiť „nukle-
árny holokaust“. Komplex vnútri ukrýva 
v trezoroch titánové skrinky s originál-
nymi textami zakladateľa scientológie 
L. Rona Hubbarda, píše dailymail.co.uk. 
Oficiálni predstavitelia scientológov sa 
však k informáciám nevyjadrili, rovna-
ko tak ani k Sweeneyho novej knihe 
s názvom Cirkev strachu: Vnútri príšer-
ného sveta scientológie, ktorá má vyjsť 
v priebehu januára. Zakladateľ hnutia 
L. Ron Hubbard ju pri založení v ro-
ku 1954 charakterizoval ako „apliko-
vanú náboženskú filozofiu“. Viaceré 
zdroje však scientológiu považujú za 
sektu. Postupne organizácia nadobudla
celosvetový charakter a spopularizovali 
ju najmä príslušníci z radov celebrít.

http://www.pluska.sk, 3. 1. 2013

Moni toring               
webu
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JANUSZ MARIAŃSKI:
Náboženstvo v postmodernej 
spoločnosti
(Oficyna Naukowa, Varšava 2010, s. 295)

R E C E N Z I A

Pred tromi rokmi vyšla vo varšavskom 
vydavateľstve Oficyna Naukowa publi-
kácia Náboženstvo v postmodernej spo-
ločnosti, ktorej autorom je známy poľ-
ský sociológ náboženstva a morálky 
Janusz Mariański pôsobiaci na Lublin-
skej katolíckej univerzite Jána Pavla II. 
Monografia sa zameriava na socioló-
giu náboženstva v kontexte kritiky se-
kularizačnej tézy a tiež na nové formy 
spirituality a religiozity, ktoré sa v sú-
časnom svete domáhajú nových inter-
pretačných modelov.

Mariański zastáva názor, že sekula-
rizačná teória prežíva krízu, zároveň 
však tvrdí, že sekularizačné procesy 
nie sú ukončené. Uvádza stanovisko 
niekdajšieho kardinála Josepha Ratzin-
gera, že žijeme vo svete, kde sa po-
kušenie konať bez Boha rozvinulo do 
obrovských rozmerov. Vo svete, kde je 
možné všetko vytvoriť, sa zdá očividné, 
že to, čo sme sami nevytvorili, neexis-
tuje. Hoci sekularizačná teória na sklon-
ku 20. storočia odkazovala na úpadok 
náboženských hodnôt a proces seku-
larizácie ešte nie je zavŕšený, autor sa 
nestotožňuje so stanoviskom, že nábo-
ženstvo celkom umiera. Práve naopak, 
stáva sa čoraz väčšmi mnohoaspekto-
vé a členité. Vytvárajú sa nové nábo-
ženské formy, nové formy duchovnosti, 
pričom súčasný človek sa často priklá-
ňa práve k týmto mimocirkevným ná-
boženským alternatívam. Vzrastá záu-
jem o mimochrámové formy sakrálna a
tvorí sa akýsi trh náboženstiev a du-
chovnosti. Okrem týchto vzrastajúcich 
fenoménov rieši Mariański tiež zmeny 

dotýkajúce sa samej náboženskej sfé-
ry. Problematiku náboženstva rozobe-
rá v kontexte žitia človeka v súčasnom 
svete, ktorý sa vplyvom dominujúcich 
javov, akými sú pluralizmus, individua-
lizmus, vzrastajúca globalizácia či kon-
zumný štýl žitia, značne modifikuje.

Publikácia pozostáva zo štyroch 
hlavných častí. Hneď v úvodnej kapito-
le autor oboznamuje čitateľa s proble-
matikou postmodernej spoločnosti, pri-
čom sa zameriava na vybrané procesy 
príznačné pre túto historickú epochu. 
Hoci uvádza, že existuje množstvo de-
finícií súčasných spoločenstiev, vyberá 
si len niektoré z javov a pomocou nich 
približuje spoločensko-kultúrny kontext, 
v ktorého rámci sa formuje nábožnosť, 
cirkevnosť a morálnosť postmoderné-
ho človeka. Konkrétne uvádza plura-
lizmus hodnôt a noriem, vzrastajúce ri-
ziko v individuálnom, spoločenskom a
globálnom rozmere, oslabenie zmyslu 
a orientácie a v neposlednom rade aj 
akcentovanie dobra a záujmu jednot-
livcov. Na základe týchto javov cha-
rakterizuje postmodernú spoločnosť 
ako spoločenstvo pluralistické, spolo-
čenstvo rizika, spoločenstvo dezorien-
tované a individualistické. Dané spolo-
čenstvá v jednotlivých podkapitolách 
konkrétne analyzuje a definuje v spo-
jitosti s ľudským žitím a formovaním 
univerzálnych hodnôt, pričom upozor-
ňuje na možnosť, že vo svete, kde pre-
vláda pluralizmus, individualizmus či 
relativizmus, ubúda čoraz viac miesta 
pre Boha a transcendentné hodnoty.

V nasledovnej kapitole sa autor na 
podklade charakteristiky postmoder-
nej spoločnosti pokúša o načrtnutie 
kontroverzií v kontexte teórie sekula-
rizácie. Tvrdí, že v čase nastupujúcej 
modernizácie si náboženstvo nebolo 
schopné udržať dominujúce postave-
nie a rolu v spoločnosti. Zároveň za-
stáva názor, že sekularizáciu nie je 
možné potlačiť. Rozoberá ju v rámci
európskeho spoločenstva, v ktorom jej
rozvoj podporila aj industrializácia a
priemyselná revolúcia. Daný sled uda-
lostí podľa Mariańskeho odsúval ľudí 
mimo kostola, ktorý sa v narastajúcej 
konzumnej spoločnosti stával čoraz 
menej atraktívny. Autor však súčasne 
tvrdí, že napriek dechristianizácii ne-
možno vyhlásiť zánik náboženstva či 
viery všeobecne. Náboženstvo je v ľud-
skom živote dodnes prítomné, dochá-

dza ale k výraznej modifikácii, najmä 
v jeho formách.

Tretia kapitola monografie sa ve-
nuje pluralizácii a individualizácii ako 
závažným tendenciám zmien súčasnej 
spoločnosti. V prvej podkapitole za-
meriava autor pozornosť na negatív-
ne aspekty náboženského pluralizmu
v kontexte sekularizácie. Následne uvá-
dza teórie, ktoré poukazujú na pozi-
tívny vplyv pluralizmu na súčasnú re-
ligiozitu (desekularizácia) a analyzuje 
náboženský pluralizmus v rámci globa-
lizačného procesu. V závere tejto časti 
rozoberá pluralizmus v kontexte nábo-
ženskej individualizácie. Autor okrem 
iného predstavil aj nové náboženské 
hnutia, ktoré sa dotýkajú nových spi-
rituálnych foriem v súčasnom svete.

Záverečná kapitola stavia pred či-
tateľa zásadnú otázku, či je nová spi-
ritualita ako fenomén postmoderny 
alternatívou, alebo iba doplnkom reli-
giozity. Autor opisuje rozvoj rozličných 
foriem spirituality, ktoré vznikajú mimo 
hraníc tradičných cirkví a môžu byť 
dokonca opozitnou formou spirituali-
ty v porovnaní s tradičnou. Mariański 
podotýka, že popri tradičnej socioló-
gii náboženstva sa začína rozvíjať aj
sociológia spirituality, ktorá nastoľuje 
závažnú otázku pre mnohých socio-
lógov, a to, či majú do činenia s no-
vou sociologickou subdisciplínou. V zá-
vere tejto časti autor analyzuje rôzne
obmeny mimocirkevnej religiozity a
predstavuje akúsi evolúciu spirituality 
v zmysle jej významu a porozumenia. 
Zameriava pozornosť aj na nové hod-
noty, ktoré preferujú mladí ľudia v ná-
boženstve: pocit bezpečia, akceptácie, 
autentickosti, ale i zážitku a radosti.

Mariańskeho publikácia je komplex-
ným dielom zaoberajúcim sa proces-
mi a modifikáciami v náboženskej a
spirituálnej oblasti súčasnej society. Zá-
kladná téza monografie zostáva odô-
vodnená – samo náboženstvo nezaniká, 
iba sa modifikujú jeho formy vyjadre-
nia. Možno konštatovať, že recenzova-
ná monografia je cenným príspevkom 
v oblasti štúdií súčasnej náboženskej 
a spirituálnej scény. Na kvalitách jej 
pridáva aj jasný a zrozumiteľný text, 
ktorý vďaka svojej prehľadnosti mô-
že poslúžiť nielen odborníkom, ale aj
laikovi, ktorý o uvedenú problematiku 
prejaví hlbší záujem.
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