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EDITORIAL

EDITORIAL

Príspevky poznamenané vysokou kvalitou a aktuálnosťou ich obsahu tvoria ďalšie 
vydanie akademického periodika ‘Acta Missiologica’. 

Autor Robert Schreiter sa vo svojom príspevku ‘Zmierenie ako model pre prvú polo-
vicu 21. storočia’ venuje problematike zmierenia, jeho rôznym formám a vplyvu v rámci 
misií. Príspevok sa opiera o princíp ‘uzdravenia a (u)zmierenia’, rozpracovanom v práci 
autora pod názvom ‘Teológia zmierenia’.

V príspevku ‘Afraat a Židia: Prípadová štúdia kontaktov medzi cirkevnými otcami a ra-
bínskym judaizmom’ nájdeme zaujímavé bádanie autora Pavla Bargára. Afraat, biskup 
a rehoľník z východnej Sýrie žijúci v 4. storočí v Perzii, reagoval svojimi homíliami ‘Výkla-
dy’ na židovskú kritiku kresťanstva, ale zároveň sám v nej judaizmus kritizuje. Autor článku 
skúma tento spis a snaží sa tým prispieť k hľadaniu odpovede na otázky: Vstú pil Afraat 
v rámci svojej doby do reálnej diskusie s rabínskym judaizmom? Skutočne prebiehali roz-
hovory medzi ranými cirkevnými otcami a rabínmi? Autor kriticky analyzuje a hodnotí pro-
tichodné postoje odborníkov týkajúce sa proble matiky Afraatových diskusií s rabínskym 
judaizmom, zároveň sa však snaží formulovať vlastné stanovisko na celú problematiku.

Tak, ako sa spoločenstvá vyvíjajú, prechádzajú obdobiami vzostupov a úpadkov. V prí-
spevku ‘Vzestup a pád civilizací, jak se poučit z historie, abychom dokázali vybudovat 
trvale udržitelnou budoucnost’ sa autor Pavel Nováček zaoberá aktuálnou situáciou. 
Upozorňuje na potrebu kreatívneho úsilia, ktoré by nás malo doviesť do postindustriálnej 
éry rozvoja. V súčasnosti existuje mnoho signálov naznačujúcich, že vstupujeme do fázy 
civilizačnej krízy: zadlžená a stagnujúca ekonomika; zvyšujúca sa sociálna roztriešte-
nosť; vplyv záujmových skupín prevažujúci nad verejným záujmom; enormná byrokracia; 
neschopnosť reagovať na ekologické problémy lokálne, i globálne. Autor varuje pred civi-
lizačným rozpadom hroziacim neschopnosťou moderných spoločenstiev tvorivo reagovať 
na spomenuté výzvy doby. Mali by sme byť opatrní, čelíme totiž možnostiam, apelom 
a hrozbám, ktoré nemajú v dejinách obdobu. Základnou politickou otázkou už viac nie 
je to, kto kontroluje chod posledných dní priemyselnej spoločnosti. Otázkou sa stalo, kto 
vytvára novú civilizáciu, ktorá nahradí priemyselnú spoločnosť. Na prelome civilizácií sme 
poslednou starou, ale zároveň prvou generáciou novej, nasledujúcej civilizácie. Avšak 
novú civilizáciu nemôžu vybudovať len inteligentné elity. Energia potrebná na jej vznik 
sa vytvorí len spoločnou účasťou všetkých ľudí. Teda budúcnosť našej spoločnosti nie je 
vopred určená, máme slobodu voľby.

Aktuálnym fenoménom marketingu chudoby a jeho metódami sa vo svojom príspevku 
‘Zobrazovanie zraniteľných osôb z rozvojových krajín a metódy marketingu chudoby na 
internetových stránkach vybraných neziskových organizácií’ zaoberajú autorky Božena 
Markovič Baluchová a Markéta Svobodová. Svetové mimovládne humanitárne a roz-
vojové organizácie sa týmto nástrojom snažia zvýšiť výťažky zo svojich kampaní orien-
tovaných zväčša na boj s chudobou a na pomoc ľuďom v núdzi. Autorky analyzujú prácu 
s metódami marketingu chudoby vybraných mimovládnych organizácií pôsobiacich na 
území Českej a Slovenskej republiky. Zameriavajú sa zväčša na fotografické materiály 
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použité na tento účel. Podkladom pre analýzu sa stali internetové stránky vybraných 
organizácií používajúce zmienené fotografie v záhlaví webov v rámci online marketingu 
a fundraisingových aktivít.

Aj po päťdesiatich rokoch od Druhého vatikánskeho koncilu stále vnímame jeho hlboký 
dosah. Opätovne hodnotíme jeho význam a s údivom objavujeme obrovskú inšpiráciu, 
ktorú priniesol v mnohých oblastiach misiológie. Príspevok ‘Druhý vatikánsky koncil: Mi-
siologický odkaz a jeho reflexia vo vybraných dokumentoch’ autorov Ladislava Bučka 
a Márie Bučkovej sa zameriava na ekleziologický význam koncilu reflektovaný vo svetle 
vybraných pokoncilových misiologických dokumentov Katolíckej cirkvi. Autori sa predo-
všetkým orientujú na koncilovú koinonickú ekleziológiu a trojičný pôvod misijnej dimenzie 
Cirkvi, na univerzálny rozmer Cirkvi a jej jednotu. Poukazujú aj na existujúce napätie vo 
vzťahu Cirkvi k miestnym cirkvám a na funkciu Cirkvi ako znamenie a nástroj spásy. Au-
tori tiež zdôrazňujú význam miestnych cirkví vo vzťahu ku kultúram, poukazujú na otázku 
inkulturácie a posunu jej významu v súčasnosti.

Na súvzťažnosť medzi sociálnou náukou Cirkvi, ekumenizmom a slávením Eucharistie 
poukazuje autor Daniel Dian vo svojom príspevku ‘Kresťanská sociálna náuka, ekume-
nizmus a eucharistia’. Keďže práve v ekumenickom dialógu intenzita sociálnej činnosti 
zosilnieva, autor upozorňuje na význam vzájomnej komunikácie v duchu ekumenizmu, vo 
vzťahu k sociálnym problémom a dôležitosť ekumenického hnutia v súvislosti so sociálnou 
otázkou. V súvislosti s ústredným bodom príspevku dáva do pozornosti memorandum 
podpísané v piatok 12. februára 2016 v Havane na Kube predstaviteľmi dvoch Kresťan-
ských cirkví, pápežom Katolíckej cirkvi Františkom a pravoslávnym moskovským patriar-
chom Kirillom. Tí sa pri tejto príležitosti stretli po prvý raz od rozdelenia Cirkvi. Autor sa 
ďalej v príspevku venuje dôležitým otázkam ako je ekumenizmus a koncelebrácia, a tak-
tiež predkladá konkrétne výsledky dialógu v ekumenizme medzi Evanjelickou cirkvou a.v. 
na Slovensku a Katolíckou cirkvou.

‘Medzinárodnú asociáciu misijných štúdií’ (‘IAMS – International Association for Mis-
sion Studies’) Vám predstavíme v rubrike Zaujímavé pripravované aktivity. Ide o me-
dzinárodnú a inter-denominačnú sieť jednotlivcov, organizácií a centier, ktoré sa aktívne 
zapájajú do odborného skúmania kresťanských misií. Asociácia poskytuje vzájomnú 
spoluprácu, podporu a rozširovanie informácií za účelom napredovania vedy a misijných 
štúdií. Taktiež umožňuje kontakt Evanjelií s rôznymi svetovými náboženstvami a kultú-
rami. Priblížime Vám ciele organizácie a jej jednotlivé študijné skupiny, ktoré spájajú 
odborníkov za účelom výskumu, zaznamenávania a výmeny názorov a myšlienok. Pod 
názvom ‘Kontroverzie a transformácie: Misiologické prístupy k zmene náboženstva’ sa 
v dňoch 11. až 17. augusta 2016 v Soule uskutoční 14. zasadnutie asociácie. Bude ve-
nované problematike konverzie a zmeny náboženstva z rôznych uhlov pohľadu podľa 
súčasných misijných štúdií. 

Veríme, že informácie a myšlienky v aktuálnom vydaní ‘Acta Missiologica’ budú pre 
Vás inšpirujúce. Prajeme Vám zaujímavé čítanie.

Mariana Hamarová
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RECONCILIATION AS A MISSION MODEL FOR THE FIRST HALF  
OF THE 21ST CENTURY

ZMIERENIE AKO MISIJNÝ MODEL PRE PRVÚ POLOVICU 21. STOROČIA
 

Robert Schreiter

Abstract
Two metaphors have directed much missiological thinking in the modern period: ‘ex-
pansion’, during the period of European colonialism; and ‘accompaniment’, in the po-
st-colonial movements and rapid changes in the second half of the twentieth century. 
The author suggests that ‘reconciliation’ may be a compelling metaphor for the first part 
of the twenty-first century, as the world grapples with the challenges of reconstruction 
after civil conflict, the enduring effects of the Communist period in central and eastern 
Europe, and the deep ambiguities wrought by globalization. The basic characteristics 
of the Christian understanding of reconciliation are then presented, with a proposed 
praxis of building communities of memory and hope.

Keywords: Mission. Reconciliation. Healing of memories. Truth-telling. Social recon-
struction.

Abstrakt
Misiologické myslenie v modernom období do veľkej miery ovplyvnili dve metafory: 
‘expanzia’ v období európskeho kolonializmu a ‘sprevádzanie’ pri postkoloniálnych 
hnutiach a rýchlych zmenách v druhej polovici dvadsiateho storočia. Autor tvrdí, že 
‘zmierenie’ môže byť presvedčivou metaforou pre prvú polovicu dvadsiateho prvého 
storočia, keďže svet zápasí s takými výzvami, ako je obnova po občianskom konflik-
te, pretrvávajúce vplyvy komunistickej éry v strednej a východnej Európe a obrovské 
rozpory vytvorené globalizáciou. Ďalej predstavuje základné charakteristiky kresťan-
ského chápania zmierenia a navrhuje prax vytvárania komunít spomienky a nádeje.

Kľúčové slová: Misia. Zmierenie. Liečba spomienok. Pravdovravnosť. Spoločenská 
obnova. 

Introduction: Model of mission in the twenty-first century
In his masterful study of the history and theology of Christian mission, South African 

missiologist David Bosch spoke of “paradigms” of mission, borrowing the much-used 
term of historian of science Thomas Kuhn. While Bosch helpfully discerned a variety 
of such paradigms of mission throughout Christian history, many feel that he hesitated 
overmuch in proposing a paradigm for the present time. He speaks in his book Trans-
forming Mission of an emerging ecumenical paradigm that is to serve as a meeting 
place for some fourteen of the trends he saw in late twentieth century mission. If there 
was any organizing element to which all these trends were responding, it was the “po-
st-modern” condition. His enumeration of the many things that mission had become is 
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useful, but does not present a compelling image or metaphor to galvanize missionary 
activity. Bosch completed his manuscript before the dramatic events of 1989 and the 
following years, and so could not have foreseen how the world would change in such 
a very short time.

Languages of paradigms and paradigm shifts remain very popular in theology and 
in popular literature, although such language has lost its cachet in science, at least in 
the Kuhnian sense of the term. Paradigms are rarely as self-enclosed as Kuhn first 
proposed them over fifty years ago. Nor does the new paradigm so utterly efface the 
old as Kuhn was read to have argued. “Model” might be a more modest word here, one 
that I prefer since, in Clifford Geertz’s sense, it can provide both a model “of,” that is 
a description of what is happening, and a model “for,” that is a prescription for how to 
act in that world so described.

Before proposing a model of mission for the times we are now in, it may be useful 
to look at the immediate past, since that most often is the experience against which we 
gauge our future. I would propose that there have been two principal models of mission 
operating in the modern missionary period, dating roughly from the beginning of the 
nineteenth century. These two models were compelling for so many Christians preci-
sely because they took careful measure of the times, providing both a model “of” and 
a model “for” mission. They each provide a root image or metaphor that helped organize 
and direct experience. Both models can still be seen today, although conditions and 
attitudes in any given place will favor one more than the other.

The fact that there have been different operative models of mission in the Church’s his-
tory – Bosch’s historical overview gives ample evidence of that – reminds us that mis-
sion happens neither in a vacuum nor in a privileged supracultural space. Mission is 
both challenge and response: a challenge to address a perceived need and a response 
intended to meet that need.

Throughout the modern missionary period – from the beginning of the nineteenth 
century to the middle of the twentieth – mission was characterized by metaphors of ‘ex-
pansion’. That this form of mission proceeded with the imperial expansion of countries 
of Europe is no accident. As contemporary debates on the relation between Christian 
mission and European colonialism indicate, it is a complex history, a history neither pu-
rely of mindless collaboration nor of uninterrupted resistance. Missionaries both aided 
in the subjugation of peoples and in the preservation of their cultures. The history and 
geography of nineteenth- and twentieth-century mission is such that generalizations 
will not carry one very far.

What does seem to be clear, however, is that mission took place within the context 
of European colonial expansion. That colonial expansion crept into missionary voca-
bulary, sometimes borrowing the former’s military metaphors. Missionaries frequently 
shared the colonizers’ view of the otherness of the people they encountered, seeing 
them as in need of education and civilization. The Great Commission of Matthew 28:20, 
which gained its preeminence as a biblical mandate in the expansionist period, sent 
forth missionaries to baptize and to teach.

The end of the colonial period, from 1945 through the 1960s saw the emergence of 
a second model of mission, characterized by metaphors of ‘accompaniment’. While ex-
tending the Church remained important, missionaries began to define their task incre-
asingly as one of intense involvement with the changing society of postcolonial times, 
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including nation-building and postcolonial identity. Images of expansion and conquest 
gave way to images of insertion and solidarity, to con-textualization and inculturation, 
to dialogue, and to commitments to join the struggle for justice and liberation. Luke  
4:16 – 20, with its images of intense involvement, is to this model of mission what the 
Great Commission was to the first one.

Arguments persisted through the second half of the twentieth century as to how 
mission should be carried out (proclamation or dialogue? conversion or solidarity?) 
and whether there should be mission at all (which usually focussed on the expansionist 
model). But what all this represents, in some way, is the shift of circumstances under 
which Christian mission was conducted. The forms of accompaniment that began to 
emerge clearly in the 1960s (although, of course, forms of accompaniment reach far 
back into mission history) represent a different (and to my mind, accurate reading) of 
how times had changed and therefore how God’s Good News needed to be communi-
cated and heard.

It seems to me that the way the world changed at the end of the twentieth century 
calls for a rethinking of mission once again. Not that aspects of mission of previous mo-
dels must now be abandoned: there are still those who have not heard the gospel, and 
the poor and the oppressed are still weighed down. But the changes in the world that 
I have tried to describe above call out for a model of mission that takes us at once to the 
heart of the gospel and to the aching heart of the world that needs to hear God’s word.

That model is mission as reconciliation.

Reconciliation as gift and as vocation
Because the word “reconciliation” is used in so many different ways, it is important 

to specify its meaning here. Reconciliation1 is, first of all, not about forgetting the vio-
lence or trauma of the past so that a people or a nation can get on with the business 
of reconstruction. Appeals to forgive and forget are quite simply misplaced here, since 
such hastily called truces do not deal with the demons of the past; they are only held at 
bay, and then but for a time. Such a tactic trivializes the suffering that people have gone 
through and, in effect, continues their victimization rather than overcomes it.

Nor can reconciliation be construed as an alternative to or substitute for the stru-
ggle for liberation. This was proposed on a number of occasions in Latin America in 
the 1980s as a right-wing stratagem to undercut theologies of liberation. Liberation is 
a condition for reconciliation, not an alternative to it. If reconciliation is about anything, 
it is about truth. The lie of oppression must be countered and overcome.

And finally, reconciliation as it will be understood here is not to be equated with ar-
bitration of conflict. Arbitration and conflict management are important and necessary 
things, indeed often noble undertakings by believers and non-believers alike. But they 
are not the same as reconciliation, inasmuch as arbitration and conflict management 
remain beholden in some manner to the terms of the conflict itself and so suspend 
violence but do not really overcome it.

1  In the case of this article, it is a reconciliation based on the principle of so-called ‘Healing and Reconciliation’, 
which is elaborated in detail in the work of author´s article with the title ‘Theology of Reconciliation’.

RECONCILIATION AS A MISSION MODEL FOR THE FIRST HALF OF THE 21ST CENTURY | Robert Schreiter
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What, then, is reconciliation as it is being proposed here? First and foremost to 
remember is that reconciliation is the work of God, reconciling the world in Christ. To 
recognize that it is God, rather than any of us, who is the agent of reconciliation is to 
acknowledge the breadth and the depth of pain and trauma that evil and violence wreak 
on the world. None of us can fathom the terrible impact they make upon us. Nor are we 
able to assess the persisting damage they may continue to bring to human lives and 
to communities.

It is through us that God brings reconciliation. But it comes especially through the 
victim who experiences God’s reconciling grace restoring the victim’s humanity and so 
lifting the victim out of victimization. That God would begin with the victim should not 
surprise us – God sides with the outcast, the marginalized, those left to feel less than 
human. But that restoration of the victim’s humanity, that enablement of a new subjec-
thood does not simply return the reconciled person to a prior state. As St. Paul reminds 
us in Second Corinthians (2 Cor 5:17), those who have been reconciled are made a new 
creation. They stand in a new place, from which they view both what has been done to 
them and what the future might be.

In reconciliation people frequently focus upon the perpetrators of evil, how they 
might repent of their evildoing, and how forgiveness might take place. These are the 
most glaring dimensions of a situation in need of reconciliation. But they are usually 
also the most intractable. Evildoers are reluctant to come forward, and often show little 
remorse. Moreover, church people will urge victims to forgive and forget, since that 
is the “Christian” thing to do. But we must remember that the perpetrator of evil has 
been diminished in humanity by what has happened as well, which likely makes them 
less able to repent or show remorse. Perhaps that is why God first restores the victim. 
The free, reconciling gift of God’s love, that restores a damaged humanity, makes it 
possible for the victim to love others. And very often those who have so experienced 
God’s reconciling love discern in that love not only how to come to terms with the 
terrible things that have happened to them in the past, but also discover a vocation, 
a calling from God to be the healers and reconcilers in the shattered world around 
them. It is they who become agents of God’s reconciliation and it is through them that 
reconciliation takes place.

That reconciling grace does not come in an instant. A long and difficult journey pre-
cedes the welling up of God’s grace in their lives, a journey that involves untangling the 
skein of lies that have wrapped themselves around the victim. It involves the reordering 
of memories so that the past can no longer terrorize the present. And it sometimes 
requires finding one’s bearings again after profound disorientation.

Nor does forgiveness come any more quickly. Well-meaning admonitions to forgive 
because it is the Christian thing to do are misplaced, and simply lay an additional burden 
on the victim. Being made to forgive makes a victim even more victimized. Forgiveness 
arises out of the autonomy of the reconciled victim, when the victim can call upon God 
to forgive, since the range of forgiveness needed reaches beyond our ken. This would 
follow the pattern of Jesus asking God to forgive his executioners as depicted in the 
Gospel of Luke. Jesus does not for-give his executioners, but asks God to do so.

And forgetting? To “forgive and forget” are frequently paired together, as though 
forgetting is proof of real forgiveness. But forgetting is not part of the experience of re-
conciliation. What is remembered is now cast in a different way, but it is not forgotten. To 
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forget such matters is to trivialize them, and so to trivialize the experience (and therefore 
the person) of the victim. Memories remain, although they are transformed. The rage 
arising out of them no longer consumes the present. Nor is there vengeance, although 
the demand for justice remains. For me the most powerful image of this memory is 
the story of the risen Jesus with the disciple Thomas in John 20. Jesus appears to the 
disciples in his glorified form. But that transformed body still bears the clear marks of 
his torture and death. And it is these wounds that heal Thomas. The wounds, the scars 
are still there, but they become the source of healing. They are not forgotten.

From all of this it should be apparent that reconciliation is no easy road. Nor is it 
a gradated, therapeutic path. Reconciliation is about a healing, a change of view that 
cannot be programmed. It is more of a spirituality than a strategy, and one cultivates it 
as a spirituality and not as a task with a beginning and an end.

Reconciliation as a model of mission
So how might reconciliation be a model of mission today? What would developing 

such a spirituality involve, and how might it be trans-lated into a ministerial praxis? Is 
the ministry of reconciliation, of which Paul speaks in 2 Corinthians 5, indeed given to 
us and open to all?

To begin, one cannot really speak of a “right” to be a reconciler. Church people so-
metimes arrogate this ministry to themselves, but this is something that comes to one 
through the reconciling experience of God’s grace and calling to be a reconciler and 
healer. Or one may participate in the ministry of reconciliation by having stood by the 
victims in their struggle, and being accepted by those victims. To come in after the stru-
ggle and appoint oneself a minister of reconciliation lacks any credibility. Church people 
sometimes do this, and so impede the process of reconciliation rather than foster it.

What might a ministry of reconciliation look like? As has been already said, it is God 
who makes reconcilers. Yet we can create a ministry around such people that supports 
and extends the work of reconciliation. This might be achieved by creating communities 
of memory and communities of hope.

Communities of memory bear the narrative of a people, the fount and source of their 
identity. They struggle to maintain that narrative in the face of the lies propagated about 
that community by acts of violence and oppression. When persons and communities 
have been traumatized by violence and oppression the narratives of who a community 
is and has been need to be rebuilt and restored. A community of memory is first of all 
a community of ‘hospitality’; that is to say, it sees in the victim a person, a subject, not 
just a victim degraded by violence. A community of hospitality gives a space of re-
cognition and safety wherein damaged personhood might be restored. In such a place 
persons and communities might tell their stories and restore their narratives.

Secondly, a community of memory is a place of ‘truth-telling’, where the lies of vio-
lence, injustice and oppression are overcome. They are not just safe enclaves where 
shattered lives may be restored, they advocate and struggle for truth in the public forum 
as well. Here is one of the places where the ministry of reconciliation continues the 
struggle for justice, for full reconciliation requires justice. Without full justice, the lie still 
finds a place in a society.

RECONCILIATION AS A MISSION MODEL FOR THE FIRST HALF OF THE 21ST CENTURY | Robert Schreiter
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Third, a community of memory is a place of ‘connection’, forging bonds in many 
directions. It connects the shreds of stories of violence and trauma into the larger 
narratives of individuals and communities, stories shorn of their power to consume the 
present but stories that are part of the larger narratives of our identity. A community 
of memory reconnects those who have been separated out and reweaves them into 
the fabric of the community. And perhaps most importantly, a community of memory 
connects the story of the community with the narrative of the passion, death and resur-
rection of Jesus, in order (to echo Philippians 3) to be so conformed into the pattern of 
his death as to come to know the power of the resurrection.

A ministry of reconciliation also fosters communities of hope. The call to reconcilia-
tion is not only one of coming to terms with the past. Reconciliation cannot occur without 
that. But reconciliation is also about coming to a new place from which a new society 
is constructed. Communities of hope work, first of all, to give shape to the vocation that 
grows out of the reconciling experience. The vocation grows out of the gift, a gift meant 
to be shared further with others. But concrete programs and projects must be formed 
to help make this happen. A community of hope manifests its hope by looking to the 
future, the building of a new and just society.

Secondly, by being a community of hope, the reconciling community shows its con-
viction that there can be an alternative to the present order. It is suspicious of inevitabi-
lities that constrain the creative spirit. It holds fast to the vision of the Colossians hymn 
of all things being reconciled to God in Christ (Col 1:19 – 20).

A New model of mission for the first half of the 21st century?
Having attempted to describe reconciliation, both as an experience and as a minis-

try, we are left with the question: can it be the model of mission we need at this point 
in our history? Is this the form the Good News of Jesus Christ takes in the first half of 
the 21st century? 

I would propose that it is. The message of reconciliation seems especially apt for so 
many of the situations we encounter in our world today. When one surveys the profound 
brokenness growing out of violence, trauma and oppression that must be overcome in 
the construction of a new society in places like South Africa, Argentina, El Salvador, 
and Cambodia, a ministry of reconciliation is urgently needed. Where societies have 
seen their civil life for so long ruled by lies, such as in Eastern Europe, communities 
of truth-telling and memory are so necessary. Where long-seated hatreds have boiled 
over into civil war in the former Yugoslavia and Rwanda, a restored humanity and com-
munity are called for. And in societies that suppress violently the contradictions that 
allow some to prosper and the rest to sink in poverty and degradation, or call such con-
tradictions necessary and inevitable, the truth needs to be told. Reconciliation is about 
the healing of humanity, the pursuit of justice, telling the truth. It is about connecting 
together the shreds of broken lives, and a vision of a healed planet.

Conclusion
Reconciliation may well be the response to a time where globalization permits no 

alternative to itself, and for that reason gives some forms of particularism a special 
virulence. A ministry in which one can hold on to hope against the apparent odds of 
broken lives and communities; in which the truth will not be stilled by webs of lies; 
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in which the human community can be imagined from a new place: this is surely the 
Good News of Jesus Christ in our time. News of one who has known our suffering, 
who now knows glory but still bears the scars of his torture and death: this is the mis-
sion, at the end of the century and the end of the millennium, to which we are called.

Modified version of this article is in the journal ‘Acta Missiologica’ published with the 
consent of the author and publisher, (who are also owners of author´s rights) with 
minimum changes and amendments in the content. 
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AFRAAT A ŽIDIA: PRÍPADOVÁ ŠTÚDIA KONTAKTOV MEDZI CIRKEVNÝMI OTCAMI 
A RABÍNSKYM JUDAIZMOM

APHRAHAT AND JEWS: A CASE STUDY OF AN ENCOUNTER BETWEEN CHURCH 
FATHERS AND RABBINIC JUDAISM

Pavol Bargár

Abstrakt
Tento príspevok sa venuje problematike možných kontaktov medzi cirkevnými otcami a ra-
bínskym judaizmom. Zameriava sa na konkrétny prípad Afraata a kladie si otázku, či sa 
tento biskup a rehoľník z východnej Sýrie, žijúci v Perzii v 4. storočí, skutočne zapojil do dis-
kusií s rabínmi. Táto analýza má za cieľ prispieť k nájdeniu aspoň čiastočnej odpovede na 
otázku, či skutočne prebiehali rozhovory medzi ranými cirkevnými otcami a rabínmi. Prípad 
Afraata je z tohto pohľadu relevantný vzhľadom na fakt, že jeho homílie ‘Výklady’ (sýrsky 
originál ‘Tahwiatha’, lat. ‘Demonstrationes’) reagujú na židovskú kritiku kresťanstva a záro-
veň kritizujú judaizmus. Tento článok kriticky skúma súčasnú akademickú diskusiu, ktorá 
je autoritatívne vymedzovaná protichodnými názormi Gavina (1923) a Neusnera (1971) na 
danú tému, a zároveň sa snaží formulovať vlastné stanovisko na celú problematiku. Navr-
hujeme, aby sa „rozhovor” medzi Afraatom a rabínmi neinterpretoval v doslovnom zmysle 
priamej konverzácie zoči-voči. Skôr by sa mal chápať ako interakcia myšlienok, ako prístup 
k spoločnej „verejnej” knižnici a ako povedomie o tradícii toho druhého.

Kľúčové slová: Afraat. Cirkevní otcovia. Rabínsky judaizmus. Biblia. Ústna tradícia.

Abstract
The present article explores the subject of a possible encounter between church fathers and 
Rabbinic Judaism. Focusing on the particular case of Aphrahat, it seeks to pursue the question 
of whether this East Syriac bishop and monastic, living in 4th century Persia, was engaged in 
an authentic discussion with rabbis of his context. This analysis hopes to contribute towards 
providing at least a partial answer to the issue of the existence of a conversation between 
early church fathers and rabbis. Aphrahat’s case is relevant in this respect as his homilies 
‘Demonstrations’ (Syriac original: ‘Tahwiatha’; Latin: ‘Demonstrationes’) address the Jewish 
critique of Christianity as well as being engaged in critiquing Judaism. The present article not 
only critically reviews existing academic discussion, which has been magisterially delineated 
by the opposing views on the issue by Gavin (1923) and Neusner (1971), respectively, but 
also seeks to find its own position in the whole debate. It is suggested that the “speaking 
terms” between Aphrahat and the rabbis are not to be understood strictly in the sense of 
a direct, face-to-face conversation. Rather, they should be interpreted as an interaction of 
ideas; as an access to a shared “public” library; as an awareness of the other’s tradition.

Keywords: Aphrahat. Church Fathers. Rabbinic Judaism. Bible. Oral tradition.
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Úvod
Moderná veda jasne definovala, že je potrebné sa vyhnúť akýmkoľvek všeobecným vyhlá-

seniam, pokiaľ ide o diskusie týkajúce sa problematiky stretu rabínov a cirkevných otcov. Každý 
prípad možného stretu sa musí analyzovať samostatne so zohľadnením mnohých faktorov, ako 
napríklad geografickej polohy, obdobia, z hľadiska lingvistického kontextu, atď.

Preto by som sa v tejto štúdií chcel zamerať na jedného konkrétneho cirkevného otca, 
Afraata a problematiku jeho možných kontaktov s rabínskym judaizmom. Tohto východo-
sýrskeho biskupa a rehoľníka, nazývaného tiež ako Perzský mudrc, žijúceho vo štvrtom 
storočí, som si vybral pretože väčšina z jeho dvadsiatich troch homílií známych ako ‘Výklady’ 
(sýrsky originál ‘Tahwiatha’, lat. ‘Demonstrationes’) sa zaoberá reakciou na židovskú kritiku 
kresťanstva a tiež na kritiku samotného judaizmu2, čím nám ponúka bohatý materiál pre 
akademickú diskusiu. Základná a kľúčová otázka môže byť formulovaná nasledovne: Vstú-
pil Afraat v rámci svojej doby do reálnej diskusie s rabínskym judaizmom? Alebo povedané 
inými slovami: Diskutovali rabíni priamo s Afraatom?

Odborníci, v rámci pokusov zodpovedať túto otázku dospeli k záverom, ktoré možno 
rozdeliť do dvoch základných skupín. Prvá skupina sa domnieva, že Afraat mal blízke a in-
tenzívne vzťahy s rabínmi, ktorí ho skutočne silno ovplyvnili. Na druhej strane iná skupina od-
borníkov tvrdí, že tento Perzský mudrc takmer nepoznal žiadnych rabínov a teda určite s nimi 
ani neprišiel do kontaktu; akákoľvek možná podobnosť medzi názormi Afraata a rabínov sa 
mohla vyskytnúť iba vďaka použitiu spoločnej posvätnej knihy a vďaka spoločne zdieľanému 
prostrediu, v ktorom žili. Tieto dva postoje boli prezentované vo vedeckých diskusiách Ga-
vinom (1923) a Neusnerom (1971); parafrázovaním slávneho výroku iného kontextu by som 
povedal, že všetko neskoršie učenie ohľadom Afraatovho vzťahu s judaizmom je vlastne 
akousi poznámkou ku Gavinovi a Neusnerovi. V tejto štúdií budem analyzovať a hodnotiť 
postoj Gavina a Neusnera, a taktiež postoje novodobejších odborníkov týkajúce sa proble-
matiky Afraatových diskusií s rabínskym judaizmom. Následne dúfam, že budem schopný 
poskytnúť aspoň čiastočnú odpoveď na skúmanú otázku, ktorou sa táto štúdia zaoberá.

Diskusia ako „zdieľanie spoločnej verejnej knižnice“
Pred tým, než začnem riešiť túto zadanú úlohu však považujem za nevyhnutné špeci-

fikovať, ako ja osobne chápem „konverzačný stret” medzi rabínmi a cirkevnými otcami vo 
všeobecnosti, a konkrétne medzi mezopotámskymi (perzskými) rabínmi a Afraatom. Som 
pevne presvedčený, že je nemožné hovoriť o akejkoľvek priamej konverzácii z očí do očí 
medzi týmito konkrétnymi dvoma stranami. Je dokonca veľmi náročné poukázať na aké-
koľvek priame paralely a prvky ovplyvnenia v patristickej a rabínskej literatúre. Existuje tu 
totiž množstvo prekážok: datovanie textov, smer vplyvu, určenie autorstva, miesto pôvodu, 
a dokonca i zamýšľané publikum. Namiesto toho by som predpokladal stret („speaking ter-
ms” alebo „konverzačný stret”) v zmysle interakcie názorov; stret tradícií menšieho alebo 
väčšieho rozsahu zdieľaných oboma stranami počas relatívne dlhého obdobia. Kľúčovým 
slovom je v tomto prípade orálnosť; pred kodifikáciou boli rôzne koncepty a tradície voľne 
šírené orálne a nakoľko boli v patristickom období hranice medzi židovskými a kresťanskými 
komunitami stále veľmi nestabilné, je veľmi pravdepodobné, že sa cirkevní otcovia stretali 

2  Vo všeobecnosti sú to Dem. XI-XIII, XV-XIX, XX a časti XXIII, cf. NEUSNER, J.: The Jewish-Christian Argument 
in Fourth Century Iran: Aphrahat on Circumcision, the Sabbath, and the Dietary Laws. s. 282; avšak Becker 
nedávno demonštroval, že Dem. XX by taktiež mala byť zahrnutá do tejto skupiny, cf. BECKER, A.: Anti-
Judaism and Care for the Poor in Aphrahat’s Demonstration 20. s. 306. BECKER.
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s rabínskymi názormi a odpovedali na ne určitým spôsobom – a tiež naopak. V kontexte sýr-
skeho kresťanstva (ktoré bolo i kontextom Afraata), táto interakcia medzi oboma komunitami 
bola ešte intenzívnejšia kvôli zdieľanému kultúrnemu, lingvistickému a textovému (‘Pešita’) 
dedičstvu v rámci historického pozadia Perzie štvrtého storočia.3 Pravdepodobne najvhod-
nejšie bude pozerať sa na toto stretnutie spolu s N. Koltun-Frommovou, ako na zdieľanie 
„spoločnej aramejskej ´verejnej´ knižnice”4; rabíni i cirkevní otcovia mali prístup k súborom 
tradícií, ktoré sa voľne šírili v rámci ich spoločného životného prostredia.

Preto môže byť štúdium stretu medzi rabínmi a cirkevnými otcami najlepšie chápané ako 
hľadanie rôznych (vo väčšine prípadov) nepriamych náznakov a stôp; môžeme to porovnať 
s vytváraním mozaiky z týchto náznakov alebo stôp. A presne toto sa budem snažiť teraz 
vykonať pri vstupe do vedeckej diskusie týkajúcej sa Afraata a jeho ‘Výkladov’.

Frank Gavin: téza „úzkeho kontaktu“
Najskôr mám v úmysle poukázať na názor, ktorý hovorí o Afraatovi, ako o človeku, ktorý 

udržiaval úzky kontakt s rabínskym judaizmom. V tomto ohľade je potrebné vziať do úvahy 
štúdiu Franka Gavina (1923). I keď je táto štúdia pomerne stará, mnoho súčasných odborní-
kov a i mnohé moderné diela5 stále dokazujú jej pokračujúcu relevanciu. Gavin vidí Afraata 
v kontexte perzskej cirkvi, ktorá udržiavala blízke vzťahy so svojimi židovsko-kresťanskými 
koreňmi. Táto blízkosť je evidentná v povahe Afraata: „Afraat prijal všetku duchovnú silu ju-
daizmu, a to i napriek tomu, že sám nebol Židom”.6 Na základe tohto východiskového bodu 
Gavin predstavuje svoju hlavnú tézu, konkrétne, že Afraat bol „veľmi dobre oboznámený so 
židovskou tradíciou a jeho teológia bola na nej závislá”.7 Na podporu svojho argumentu Gavin 
demonštruje túto konverzáciu a závislosť na konkrétnych príkladoch. Porovnáva Afraatov 
názor na stvorenie človeka8 s názormi rabínov (odkazuje napríklad na ‘Genesis raba’ 1,5; 
8a; 19,6;9). Pri poukázaní na Afraatov názor, že človek bol stvorený po tom, čo Boh pripravil 
všetko na jeho príchod na svet a po tom, čo bol konceptom v Božej mysli, Gavin oponuje, že 
Afraat stojí na strane rabínov.10 Avšak, pri zvážení faktu, že dielo ‘Genesis raba’ bolo napísané 
neskôr než ‘Výklady’ (5. storočie) a dokonca i v inej geografickej lokalite (Palestína), nevidím 
tu priamy vplyv na Afraata. Možnosť určitej zdieľanej orálnej tradície stále nemožno vylúčiť.

3  Pozri napríklad GAVIN, F.: Aphraates and the Jews: A Study of the Controversial Homilies of the Persian Sage 
in their Relation to Jewish Thought. s. 11 – 29, NEUSNER, J.: Aphrahat and Judaism: The Christian-Jewish 
Argument in Fourth-Century Iran. s. 4 – 7, SNAITH, J. G.: Aphrahat and the Jews. s. 235 – 237, a tiež KOLTUN-
FROMM, N.: A Jewish-Christian Conversation in Mesopotamia. s. 48 – 53. 

4  KOLTUN-FROMM, N.: Hermeneutics of Holiness: Ancient Jewish and Christian Notions of Sexuality and 
Religious Community. s. 14.

5  Najnovšou verziou tejto Gavinovej štúdie je verzia z roku 2009 vydaná nakladateľstvom Gorgias Press.
6  GAVIN, F.: Aphraates and the Jews: A Study of the Controversial Homilies of the Persian Sage in their Relation 

to Jewish Thought. s. 36.
7  GAVIN, F.: Aphraates and the Jews: A Study of the Controversial Homilies of the Persian Sage in their Relation 

to Jewish Thought. s. 36.
8  Dem. XVII:7/[797].
9  a tiež cf. GAVIN, F.: Aphraates and the Jews: A Study of the Controversial Homilies of the Persian Sage in their 

Relation to Jewish Thought. s. 38n.
10  GAVIN, F.: Aphraates and the Jews: A Study of the Controversial Homilies of the Persian Sage in their Relation 

to Jewish Thought. s. 39.
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Ďalej Gavin rozoberá povahu Adamovej duše. Tvrdí, že Afraat vnímal Adama a jeho 
potomkov ako obdarovaných nesmrteľným životom a tiež schopnosťou reči a schopnosťou 
pre uznávanie Boha ako Vládcu a Stvoriteľa.11 Gavin nachádza paralely na židovskej strane, 
napríklad v Targume Onkelos, Gen. 2,7, čo vytvára priame spojenie medzi silou reči a darom 
„živej duše”, alebo v diele ‘Genesis raba’ 17,5, kde sa hovorí o Adamovej schopnosti uznávať 
Boha ako Vládcu všetkého živého.12 Nepovažujem tieto „priame paralely” za presvedčivé, 
pretože sú príliš všeobecné a fakticky sú logickým dôsledkom biblického textu.

Podobný prípad vidíme v Afraatovej interpretácii smrti, ktorú vníma ako dôsledok Ada-
movho zlyhania:

Keď Adam zhrešil, Boh mu prikázal vykonať pokánie, a povedal mu: „Kde si, Adam?” 
Ale on [=Adam] skrýval svoj hriech pred tým, „kto hľadal jeho srdce” (Ps. 7,10) a obvinil 
Evu, že ho oklamala. Keďže nepriznal svoje zhrešenie, Boh naňho [= na Adama] a na 
jeho deti zoslal smrť.13

Gavin porovnáva Afraatov názor s ‘Genesis raba’ („R. Tanchuma b. Aba povedal… keď 
Adam porušil príkaz Najvyššieho... a jedol zo stromu, Najvyšší ho sám vyhľadal, aby vykonal 
akt pokánia, ale on tak neurobil”. Gen. Rab. 13,5;14) a prichádza k záveru, že obe pasáže 
nepredstavujú priamy vplyv, pretože sú navzájom takmer úplne identické.15 Avšak, myslím si, 
že Neusner (197116) má v tomto smere pravdu, keď hovorí, že podobnosť je len logickým dô-
sledkom faktu, že oba dokumenty verne napodobňujú biblický text. Navyše k Neusnerovmu 
argumentu by som chcel pridať Gavinovu implikáciu, že priame ovplyvnenie Afraata touto 
interpretáciou je jednoducho anachronizmom.

Zaujímavejším je avšak Afraatov argument, že Adam (po vykonaní hriechu) bol mŕtvym pre 
Boha, i keď ešte stále žil („Po tom, čo Adam porušil príkaz a jedol, žil 930 rokov. Ale Boh ho 
vnímal ako mŕtveho kvôli jeho hriechu”.17). Takýto ontologický stav je odplatou za zlé správanie, 
a Gavin nachádza paralelu v ‘Midraš Kohelet’ 9,4 („Zlí budú nazývaní ́ mŕtvymi ,́ ako bolo pove-
dané, [Ezech. 11]… Odkazuje to na zlých, ktorí sú počas svojho života nazývaní ´mŕtvymi´ ”;18). 
Znova uvádzam, že si nemyslím, že táto paralela môže byť považovaná za dôkaz priameho 
kontaktu kvôli interpretácii neskoršieho datovania (približne 7.–8. storočie). Avšak koncept „byť 
mŕtvy pre Boha, kým človek stále žije“ (ako odplata za zlé správanie) nie je explicitne uvedený 
ani v Biblii a nie je ani priamym dôsledkom exegézy, preto môžeme predpokladať, že tu existo-
vala tradícia v rámci tejto problematiky, ktorá bola známa i Afraatovi i rabínom.

11  GAVIN, F.: Aphraates and the Jews: A Study of the Controversial Homilies of the Persian Sage in their Relation 
to Jewish Thought. s. 40; Gavin vychádza z Dem. XVII:7/[800].

12  cf. GAVIN, F.: Aphraates and the Jews: A Study of the Controversial Homilies of the Persian Sage in their Relation 
to Jewish Thought. s. 40.

13  Dem. VII:8/[324].
14  Citované od GAVIN, F.: Aphraates and the Jews: A Study of the Controversial Homilies of the Persian Sage in 

their Relation to Jewish Thought. s. 41.
15  GAVIN, F.: Aphraates and the Jews: A Study of the Controversial Homilies of the Persian Sage in their Relation 

to Jewish Thought. s. 41.
16  NEUSNER, J.: Aphrahat and Judaism: The Christian-Jewish Argument in Fourth-Century Iran. s. 152.
17  Dem. VIII:17/[393]
18  cf. GAVIN, F.: Aphraates and the Jews: A Study of the Controversial Homilies of the Persian Sage in their Relation 

to Jewish Thought. s. 42.
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Gavin nám ponúka i ďalšie príklady Afraatovej závislosti na rabínoch19, avšak myslím si, 
že prípady, ktoré som už rozobral, sú pre účely tejto štúdie postačujúce. Na záver Gavin tvrdí: 
„V nespočetnom množstve konkrétnych príkladov paralel, a tiež v rámci všeobecných interpre-
tácií teologických problémov môžeme vidieť, že Afraat je ´poslušným žiakom židov´ ”.20

Avšak, ako som ukázal vyššie, paralely nie sú až také „presné“, ako ich prezentuje 
Gavin a myslím si, že pojem „poslušný žiak“ je prehnaný. Taktiež si myslím, že Gavinove 
závery sú príliš strohé v rámci dôkazov, ktoré nám ponúka, a nie sú presvedčivé. Pre Gavi-
na znamená stret medzi Afraatom a rabínmi vlastne to, že Afraat študoval v rabínskej škole. 
Toto vyhlásenie v súčasnej fáze bádania nie je možné potvrdiť. Navyše, takýto pohľad je 
príliš úzky, pretože vníma stretnutie ako jednosmerné (t.j. Afraat ovplyvnený rabínskym 
učením), čo má tiež ďaleko od potvrdených faktov.

Gavinova teória vo svetle novšieho bádania: Koltun-Frommová, Brock, Oullette
Súčasní odborníci, ktorí sa rozhodli prijať Gavinove presvedčenie, že Afraat musel byť 

v kontakte s rabínmi a musel byť ovplyvnený rabínskym učením, sú avšak omnoho opatr-
nejší ohľadne svojich definícií tohto kontaktu a najmä v posudzovaní jeho presnej formy. 
Naomi Koltun-Frommová, napríklad, v jednom článku tvrdí, že je možné použiť Afraatove 
písomnosti ako vodiacu pomôcku k odhaleniu rôznych problémov, ktoré nezaujímali iba jeho 
(ale aj kresťanov) a rabínov. Autorka hovorí, že

existuje dôkaz o skutočnej ´konverzácii´ alebo výmene názorov, biblickej exegézy, alebo 
dokonca teologických myšlienok medzi týmito dvoma komunitami, ktoré medzi sebou bo-
jovali, aby sa chránili alebo rozširovali svoje duchovné teritóriá.21

Samozrejme, problémom je, že v Afraatovi máme len polovicu židovsko-kresťanskej „kon-
verzácie”. Druhá polovica je „roztrúsená” v rabínskych spisoch, ktoré nám znemožňujú s isto-
tou tvrdiť, či polemika (pretože to, čo môžeme čítať v Afraatovom diele ‘Výklady’ je skutočne 
polemikou) smerovala skutočne tým smerom, ktorý opisuje Afraat.22 Významným príspevkom 
výskumu Koltun-Frommovej je, že sa sústreďuje na historický kontext stretu a oboznamuje 
čitateľa, že obe strany musia byť zahrnuté do tohto kontextu.23 Predkladá nám argument, že 
„porovnanie Afraatových písomností s niektorými rabínskymi pasážami jasne ukazuje oboz-
námenie s rabínskou argumentáciou a biblickou exegézou”24 a tiež nám ponúka niekoľko špe-
cifických príkladov. V Dem. XXI:2/[934-935], Afraat demonštruje oboznámenie s rabínskym 
argumentom založenom na Lev. 26,44, že Boh je so židmi v diaspóre. Koltun-Frommová 
poukazuje na príklady z interpretácií a Talmud (‘Midraš Ester’ 4; BT ‘Megillah’ 11a), kde rabíni 
používali tento „dôkazový materiál” knihy Leviticus rovnakým spôsobom, ako to robil Afraat.25 
Argument Koltun-Frommovej je presvedčivý, avšak stále nie je postačujúco uspokojivý v rám-

19  GAVIN, F.: Aphraates and the Jews: A Study of the Controversial Homilies of the Persian Sage in their Relation 
to Jewish Thought. s. 50 – 58.

20  GAVIN, F.: Aphraates and the Jews: A Study of the Controversial Homilies of the Persian Sage in their Relation 
to Jewish Thought. s. 58.

21  KOLTUN-FROMM, N.: A Jewish-Christian Conversation in Mesopotamia. s. 53.
22  cf. KOLTUN-FROMM, N.: A Jewish-Christian Conversation in Mesopotamia. s. 51.
23  KOLTUN-FROMM, N.: A Jewish-Christian Conversation in Mesopotamia. 48nn.
24  KOLTUN-FROMM, N.: A Jewish-Christian Conversation in Mesopotamia. s. 52.
25  KOLTUN-FROMM, N.: A Jewish-Christian Conversation in Mesopotamia. s. 54.
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ci schopnosti adresovať námietku, že takáto istota prítomnosti Boha v Izraeli, dokonca v rámci 
diaspóry, mohla byť známa tiež v nerabínskych židovských komunitách.26 Koltun-Frommová 
pokračuje argumentom, že v rabínskej literatúre je možné nájsť odpovede na takéto tvrdenia 
v súvislosti s Afraatom z Dem. XVI:2-3/[764-765] („Tak spoznáš, že On [=Boh] ich skutočne 
opustil [počúvajte]: Izaiáš potom povedal, ́ Ty [=Boh] si opustil svojich ľudí, dom Jakubov´ [Iz. 2, 
6]”.), ktoré rozprávajú o Božom odmietnutí Izraela. Autorka cituje pasáž z BT ‘Pesahim’ 87a-b, 
v ktorej Boh poučuje Ozeáša, že Boh nikdy neopustí Izrael, Jeho nevestu, i keby v Neho Izra-
eliti prestali veriť.27 Záležitosť ohľadom odmietnutia Izraela bola veľmi silná a vytvorila i horúce 
debaty medzi židmi a kresťanmi. Je veľmi pravdepodobné, že sa na tejto debate zúčastnil 
i Afraat. Avšak akékoľvek bližšie podrobnosti tejto diskusie nie je bohužiaľ možné odhaliť.

V inom článku Koltun-Frommová odhaľuje ďalšie obrazy v Afraatových spisoch, v Mišne 
(‘Abot’) a v midrašoch (‘Žalospevy raba’). Hovorí, že „porovnanie medzi ́ putami´ Afraata a rôz-
nymi rabínskymi ´putami´ ukazuje, ako Afraatovo kresťanstvo a rabínsky judaizmus zdieľali 
spoločné semitské exegetické vzory a metodológie”.28 Afraatov obraz spútania je zakorenený 
v hebrejskej biblii a podobá sa viac na „puto Tóry” rabínov, než na „Mesiášovo puto” evanjelií.29 
Avšak zatiaľ čo rabíni majú v mysliach zakotvené všetky Božie prikázania, Afraat sa zameriava 
na celibát ako na puto ‘par excellence’. Rabíni i Afraat používajú rovnaký text z biblie ako dôkaz 
(Žalosp. 3,27) pre svoje tvrdenia. Afraat cituje tento text vo svojom diele Dem. VI:4/[261] a in-
terpretuje ho ako naliehavú prosbu udržať sa čistým, t.j. celibát. Koltun-Frommová porovnáva 
Afraatovo chápanie s rabínskym, ktoré možno nájsť v ‘Žalospevy raba’ 3,9 („Pre človeka je 
dobré niesť si svoje puto počas jeho mladosti [Žalosp. 3,27a]: puto Tóry, puto v podobe ženy 
a puto v podobe práce”30) a argumentuje tým, že „tento pohľad sa od Afraatovho odlišuje len 
obsahovo, no nie koncepčne – muž musí mať ženu, prácu a študovať Tóru”.31 Koltun-Frommová 
poukazuje na fakt, že Afraat i rabíni používajú rovnaký dôkazový text, a výsledkom sú analogic-
ké teologické postoje; zdôrazňuje podobnosti medzi ich metódami interpretácie, exegetickými 
tradíciami, a náboženským a sociálnym správaním.32 Podľa môjho názoru, použitie rovnakého 
dôkazového textu a exegetických podobností medzi oboma stranami nie je samo o sebe do-
stačujúce pre dokázanie argumentu v prospech skúmaného kontaktu. Je to avšak určitá „časť 
mozaiky”, ktorá spolu s ostatnými časťami môže možnosť takéhoto stretu naznačovať.

Koltun-Frommová sumarizuje svoj postoj vyhlásením, že počas štvrtého storočia exis-
tovala v Mezopotámii značná interakcia medzi židmi a kresťanmi33, avšak nezabúda tiež 
dodať, že „nemôžeme jednoznačne stanoviť, či sa Afraat niekedy stretol zoči-voči s neja-
kým babylonským rabínom štvrtého storočia”.34 Je chvályhodné, že Koltun-Frommová je 
opatrná v rámci svojich vyhlásení ohľadom presnej formy stretu. Jej argumenty v prospech 
interakcie totiž nie sú stopercentne presvedčivé; niekto by totiž mohol namietať, že v do-

26  cf. NEUSNER, J.: Aphrahat and Judaism: The Christian-Jewish Argument in Fourth-Century Iran. s. 148; 
OULLETTE, J.: Aphraate, Qumrân et les Qaraïtes. 169nn, citované SNAITH, J. G.: Aphrahat and the Jews. s. 250.

27  KOLTUN-FROMM, N.: A Jewish-Christian Conversation in Mesopotamia. 59n.
28  KOLTUN-FROMM, N.: Yokes of the Holy-Ones. s. 206.
29  KOLTUN-FROMM, N.: Yokes of the Holy-Ones. s. 206.
30  Citované v KOLTUN-FROMM, N.: Yokes of the Holy-Ones. s. 214.
31  KOLTUN-FROMM, N.: Yokes of the Holy-Ones. 214n.
32  KOLTUN-FROMM, N.: Yokes of the Holy-Ones. s. 218.
33  KOLTUN-FROMM, N.: A Jewish-Christian Conversation in Mesopotamia. s. 63.
34  KOLTUN-FROMM, N.: A Jewish-Christian Conversation in Mesopotamia. s. 62.

AFRAAT A ŽIDIA: PRÍPADOVÁ ŠTÚDIA KONTAKTOV MEDZI CIRKEVNÝMI OTCAMI A RABÍNSKYM JUDAIZMOM | Pavol Bargár



18

Acta Missiologica | 1/2016 | Ročník 10 | Číslo 1 

stupnom materiáli nachádza významy, ktoré tam v skutočnosti nie sú. Avšak ja si myslím, 
že jej výskum ponúka mnoho potrebných a užitočných záchytných bodov a stôp, ktoré 
môžu výrazne napomôcť k vytvoreniu konečného uceleného obrazu.

Ďalšie stopy a náznaky v prospech stretu Afraata a rabínov ponúka napríklad autor 
Sebastian Brock. V jednom zo svojich článkov tvrdí, „že židovské tradície je možné nájsť 
v značnom rozsahu u dvoch sýrskych autorov štvrtého storočia. Jedná sa o Afraata a Efré-
ma”.35 Napríklad Afraat uvádza frázu „druhá smrť”36, ktorá znamená odsúdenie do Gehenny 
v rámci posledného súdu. Brock poukazuje na fakt, že tento koncept sa taktiež objavuje 
v targumoch (‘Fragment Targum Deut’. 33,6; Iz. 65,6), ale nikdy v Pešite.37 I keď tento kon-
cept môžeme vidieť v kresťanskej literatúre (Zjv. 2,11), pravdepodobne to nebude spôsob, 
prostredníctvom ktorého sa tieto informácie dostali k Afraatovi, pretože apokalypsa nebola 
spomínaná v sýrskej cirkvi až do 5. alebo 6. storočia. Brock teda tvrdí, že sa Afraat musel 
k týmto myšlienkam dostať prostredníctvom interakcie so židovskými kruhmi.38

Brock si taktiež všimol, že v Dem. XVIII:4-5/[824-831] Afraat vytvára odkazy na Mojžišov 
celibát (‘qaddishutha’) a tvrdí, že táto tradícia je „potvrdená v rabínskych zdrojoch”.39 Je veľká 
škoda, že nám Brock v tomto smere neponúka bližšie informácie. Našťastie, Koltun-Frommová 
túto chybu napráva vo svojej knihe, v ktorej venuje tejto problematike celú kapitolu.40

Jedným možným problémom spojeným so židovskými tradíciami u Afraata (a zároveň 
ide o problém týkajúci sa celej sýrskej kresťanskej literatúry), ktorý uvádza i Brock,41 je ur-
čenie smerovania prípadnej výmeny. Pešita, ako aj deuterokanonické (apokryfné) a pseu-
depigrafické diela a ich materiály, ktoré Brock skúmal vo svojom článku, pravdepodobne 
implikujú zdieľanie spoločného myšlienkového dedičstva.

Jean Oullette v krátkom článku pridáva ďalší kúsok skladačky do celkovej mozaiky v pro-
spech možného stretu. Opravuje Neusnerov preklad výrazu פומא קדישא v Dem. XV:1/[728], čo 
je Neusnerom preložené ako „ústa Svätého”.42 Avšak Oullette oponuje, že lepším prekladom 
je „Sväté Ústa“43, a tento výraz postrehol i v rámci použitia Afraatom v súvislosti s Ježišom. Je 
dvakrát použitý v Talmude (BT ‘Sanhedrin’ 23a) v súvislosti s Rabbi Meirom.44

Jacob Neusner: žiadny kontakt
V nasledujúcich riadkoch by som sa rád venoval opozitnému postoju odborníkov, kon-

krétne, že Afraat nemal žiadne kontakty s rabínskym judaizmom. Exemplárnym predstavite-
ľom tohto názoru je Jacob Neusner. Jeho práca o Afraatovi je zamýšľaná ako argument proti 
tvrdeniam Gavina a iných autorov; Neusner totiž tvrdí, že „Afraat nebol žiadnym ˶ poslušným 
žiakom židov˝ , ale kresťanom, ktorý zastával konvenčné argumenty cirkvi v rámci problema-

35  BROCK, S.: Jewish Traditions in Syriac Sources. s. 225.
36  Dem. VII:25; VIII:19
37  BROCK, S.: Jewish Traditions in Syriac Sources. s. 221.
38  BROCK, S.: Jewish Traditions in Syriac Sources. s. 221.
39  BROCK, S.: Jewish Traditions in Syriac Sources. s. 226.
40  cf. KOLTUN-FROMM, N.: Hermeneutics of Holiness: Ancient Jewish and Christian Notions of Sexuality and 

Religious Community. Oxford: Oxford University Press. 2010, kapitola 6.
41  BROCK, S.: Jewish Traditions in Syriac Sources. s. 225.
42  NEUSNER, J.: Aphrahat and Judaism: The Christian-Jewish Argument in Fourth-Century Iran. s. 51.
43  OULLETTE, J.: Aphrahat and Judaism: Corrections and Improvements. s. 259.
44  OULLETTE, J.: Aphrahat and Judaism: Corrections and Improvements. s. 259. 



19

tiky judaizmu”.45 Neusner sa pozerá na Afraata v kontexte „živého, intímneho a konkurenč-
ného”46 prostredia medzi židovskými a kresťanskými komunitami štvrtého storočia v oblasti 
Mezopotámie. Pre Neusnera je táto „každodenná konfrontácia so skutočnými židovskými 
oponentmi”47 evidentná v rámci spoločného diškurzu, ktorý sa Afraat snaží nájsť – Afraat 
pre svoje argumenty cituje predovšetkým hebrejské posvätné knihy, a iba občas používa 
Nový Zákon. Týmto Neusner nezamieta, že Afraat bol v kontakte so židmi (Neusner dokonca 
pripúšťa, že Afraatov židovský účastník rozhovoru z ‘Výkladov’ nemusel byť len vymysle-
nou figúrkou, ale v niektorých príkladoch [homílie venované témam ako prenasledovanie, 
celibát, atď.] skutočnou postavou;48), ale tvrdí, že toto neboli prípady stúpencov rabínskeho 
judaizmu.49 Jeho argumenty podporujúce toto tvrdenie zahŕňajú napríklad fakt, že „židov-
ský diskutér” nebol nikdy pomenovaný ako rabín.50 Avšak, ja osobne si nemyslím, že je 
toto silný argument, pretože z rabínskej literatúry sa dozvedáme, že i samotní rabíni veľmi 
zriedka používali tento výraz, pričom preferovali výrazy ako ‘hakhamim’ alebo ‘haverim’.51 
Navyše, Neusner tvrdí, že „nemáme žiadny náznak, že Afraat vedel o orálnej tradícii alebo 
argumentoval proti nej”.52 Nemyslím si teda, že tento argument je presvedčivý, pretože ab-
sencia ústnej Tóry v Afraatových spisoch môže byť dôsledkom jeho snahy viesť diskusiu 
v rámci spoločnej témy, t.j. hebrejských posvätných kníh. To je možné implikovať podľa Dem. 
XVIII:7/[836], kde Afraat hovorí svojmu židovskému konverzačnému partnerovi:

Ak mi vieš ukázať dôkaz z posvätných kníh, ktorý sa týka kohokoľvek z nás, akceptujem ho 
od teba. Ale nebudem počúvať nič, čo si si vymyslel vo vlastnej židovskej mysli a povedal 
nahlas, aby si svojím zvráteným dôkazom poškvrnil Najvyššieho.

Afraat mal možno na mysli ústnu Tóru, keď hovoril o „niečom vymyslenom” v židov-
skej mysli… Navyše, ako zdôrazňuje Philip Alexander (2009)53, doktrína ústnej Tóry je iba 
zriedka explicitne uvádzaná v rabínskej literatúre; rabíni ju brali ako samozrejmosť a nero-
zoberali ju do hĺbky.

Neusner ďalej kritizuje Gavina, že vníma „judaizmus” a „rabínsky judaizmus” ako identický54, 
avšak sám zlyháva vo vysvetlení, aké ďalšie židovské skupiny mohol Afraat stretnúť, ktoré by 
mohli byť významnejšie ako rabíni. Jeho koncept jahvovského, mesiášskeho a na posvätné 
knihy orientovaného judaizmu55 je príliš nejasný na koncept, ktorý je možné prijať bez námietok.

45  NEUSNER, J.: Aphrahat and Judaism: The Christian-Jewish Argument in Fourth-Century Iran. s. xi.
46  NEUSNER, J.: The Jewish-Christian Argument in Fourth Century Iran: Aphrahat on Circumcision, the Sabbath, 

and the Dietary Laws. s. 283.
47  NEUSNER, J.: The Jewish-Christian Argument in Fourth Century Iran: Aphrahat on Circumcision, the Sabbath, 

and the Dietary Laws. s. 291.
48  cf. NEUSNER, J.: Aphrahat and Judaism: The Christian-Jewish Argument in Fourth-Century Iran. s. 127.
49  NEUSNER, J.: Aphrahat and Judaism: The Christian-Jewish Argument in Fourth-Century Iran. s. 148.
50  NEUSNER, J.: Aphrahat and Judaism: The Christian-Jewish Argument in Fourth-Century Iran. s. 147.
51  cf. FONROBERT, CH. E. – JAFFE, M. S.: Introduction. In The Cambridge Companion to the Talmud and Rabbinic 

Literature. s. 3.
52  NEUSNER, J.: Aphrahat and Judaism: The Christian-Jewish Argument in Fourth-Century Iran. s. 147.
53  ALEXANDER, P.:“In the Beginning”: Rabbinic and Patristic Exegesis of Gen. 1:1. s. 2.
54  NEUSNER, J.: Aphrahat and Judaism: The Christian-Jewish Argument in Fourth-Century Iran. s. 155.
55  NEUSNER, J.: Aphrahat and Judaism: The Christian-Jewish Argument in Fourth-Century Iran. s. 148.
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Podľa môjho názoru je hlavným problémom Neusnerovho prístupu jeho príliš úzka de-
finícia stretu, ktorý prijíma iba priamu diskusiu z očí do očí, ktorá je písomne zachytená, 
a zlyháva v uznávaní iných foriem interakcie. Napriek tomu Neusner pripúšťa, že Afraat po-
užíva mnoho rabínskych termínov (napr.: ‘talmide haverim’ pre Ježišových učeníkov, ‘uraita’ 
pre Tóru), a rabínsky prívlastok pre Boha („Ten, ktorý prehovoril a svet ožil”;56, rabínske 
exegetické stratégie (napr.: pravidlo ‘qal vehomer’57), haggadické interpretácie biblických 
pasáží (napr.: Ex 1258, atď.59, a je ochotný prijať ich iba ako dôkaz zdieľaného kultúrneho, 
lingvistického dedičstva a odkazu posvätných kníh. Avšak presne tieto „podrobnosti” sú 
odmietnuté Neusnerom ako pádne dôkazy, ktoré pomáhajú vytvárať celkový obraz. I keď sú 
Neusnerove štúdie zamýšľané pre vyvrátenie existencie akéhokoľvek kontaktu medzi Afraa-
tom a rabínmi, sú vlastne veľmi nápomocné v dosahovaní presného opaku – v poskytovaní 
potrebných náznakov a stôp pre potvrdenie skúmaného stretu.

John Snaith v článku z roku 1982 takmer bez akýchkoľvek výhrad súhlasí s Neusnerom, 
že neexistujú žiadne stopy rabínskych doktrín u Afraata a preto Perzský mudrc určite nemal 
s rabínmi žiadne kontakty.60 Snaithov príspevok do diskusie tkvie v jeho argumente, že Afraa-
tove kontakty s nerabínskymi židmi (snáď mohlo ísť o Karaitov?) boli prísne neoficiálne a ob-
ľúbené, a tak Snaith odmieta Neusnerove dielo ‘Afraat a judaizmus’ (‘Aphrahat and Judaism’) 
a uprednostňuje osobnejšie ‘Afraat a židia’ (‘Aphrahat and the Jews’).61 Avšak problémom je, 
že Snaith sa stále pohráva s paradigmou priameho a osobného stretu či diskusie. Možno to 
je práve dôvod, prečo nejde hlbšie do diskusie ohľadom konkrétnych podobností (termínov, 
metód, konceptov) založených na interakcii názorov uložených v spoločnom dedičstve.

Záver
Po posúdení akademickej diskusie ohľadom záležitosti možného stretu medzi Afraatom 

a rabínmi si myslím, že som pripravený zodpovedať skúmanú otázku. Moja odpoveď bude 
súhlasná, avšak s námietkami. Áno, Afraat veľmi pravdepodobne podstúpil „konverzačný 
stret” s rabínmi, avšak tento „konverzačný stret” nevnímam ako stretnutie v zmysle priamej 
diskusie. Mal by byť interpretovaný skôr ako interakcia názorov; ako prístupový bod k zdie-
ľanej „verejnej” knižnici; ako poznanie tradícií tých druhých. Navyše, ako ukazuje súčasná 
fáza diskusie, je potrebné vykonať ďalšie výskumy pred akýmkoľvek konečným vyhláse-
ním. Nezdieľam týmto striktné odmietnutie akejkoľvek interakcie (Neusner, Snaith), ani príliš 
štedrú akceptáciu priameho vplyvu a stretu (Gavin). Som tiež váhavý ohľadom akceptácie 
všetkých indikácií interakcie, ktoré ponúkajú iní odborníci (Brock, Koltun-Frommová). Všetky 
paralely, podobnosti a náznaky vnímam skôr ako maličké kúsky, ktoré keď sa priradia jeden 
k druhému, pomôžu vytvoriť celkový obraz a postupne nám umožnia zisťovať viac podrob-
ností o tejto dôležitej problematike rabínsko-patristických interakcií.

Závery tohto výskumu môžu nájsť uplatnenie v oblasti medzináboženského dialógu, kon-
krétne židovsko-kresťanského dialógu a vzťahov. Vrhajú totiž svetlo na postupy a metódy 
uplatňované pri rozhovore medzi kresťanmi a židmi už v dávnej minulosti, ako aj na exegetické 

56  Dem. XIII:11/[565]
57  Dem. XIII:11/[565]
58  v Dem. XII:8-9/[525nn]
59  cf. NEUSNER, J.: Aphrahat and Judaism: The Christian-Jewish Argument in Fourth-Century Iran. s. 153, 194n
60  SNAITH, J. G.: Aphrahat and the Jews. s. 249n.
61  SNAITH, J. G.: Aphrahat and the Jews. s. 250. 



21

i teologické argumenty využívané (v tomto prípade) cirkevnými otcami v ich snahe vyrovnať 
sa so vzťahom kresťanstva k judaizmu. V súčasnosti pre nás tieto poznatky môžu poskytovať 
síce nie vždy úplne zrozumiteľný, no nepochybne cenný materiál na reflexiu nášho vzťahu 
k inovercovi, bez ohľadu na to, či tento zdieľa naše vlastné náboženské spisy, alebo nie.
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VZESTUP A PÁD CIVILIZACÍ – JAK SE POUČIT Z HISTORIE, ABYCHOM 
DOKÁZALI VYBUDOVAT TRVALE UDRŽITELNOU BUDOUCNOST

THE RISE AND FALL OF CIVILIZATIONS – LESSONS LEARNT FROM HISTORY  
TO CREATE A SUSTAINABLE FUTURE

 

Pavel Nováček

Abstrakt 
Civilizace se začínají rozpadat, jakmile začnou ztrácet schopnost tvůrčím způsobem re-
agovat na závažné výzvy. Selhání kreativity velmi často následuje po období hlavních 
civilizačních úspěchů. Proto bychom po dvou stoletích vědeckotechnického rozvoje 
a hromadění bohatství měli být obezřetní. Jsme možná poslední generací staré civiliza-
ce a první generace civilizace nové. Je důležité diagnostikovat klíčové vzorce změn už 
v okamžiku, kdy se objeví, abychom je mohli později ovlivnit. Existuje mnoho signálů na-
značujících, že nyní vstupujeme do fáze civilizační krize: např. zadlužená a stagnující eko-
nomika; zvyšující se sociální roztříštěnost; zvláštní zájmové skupiny, jejichž vliv převažuje 
nad veřejným zájmem; enormní byrokracie a neschopnost reagovat na lokální i globální 
problémy životního prostředí. Zásadní výzvou je najít nový „společný smysl bytí“ – nový 
smysl pro realitu, lidskou identitu a společenské cíle – který bychom mohli sdílet a který 
by bral v potaz naše radikálně měnící se poměry. Máme-li se nad tou výzvou – nalezením 
nového společného smyslu bytí – zamyslet důkladně a poctivě, nemůžeme se vyhnout 
elementárním otázkám, provázejícím lidstvo na pouti životem: Kdo jsme? Odkud přichá-
zíme? Kam směřujeme? Pravděpodobně nejdůležitějším jevem, který se udál za poslední 
2000 let, je skutečnost, že začínáme znát svůj vlastní příběh – od Velkého třesku až po 
současnost, včetně možných budoucností. Budoucnost naší civilizace a/nebo společnos-
ti není předem určená nebo neměnná. Máme tudíž svobodu volby.

Klíčová slova: Civilizace. Vývojová dynamika. Transformace. Společný smysl bytí. 
Udržitelná společnost. 

Abstract
Civilizations begin to fall apart once they start losing the ability to find a creative response 
to major challenges. Often, a failure in creativity follows a period of major civilization suc-
cesses. After two hundred years of scientific and technological development, and wealth 
accumulation, we should therefore be cautious. Maybe we are the last generation of the 
old civilization, and the first generation of the new civilization. It is important to diagnose 
the key patterns of changes the moment they emerge so that we can later influence them. 
There are many signs indicating we are now entering the stage of a civilization crisis, e.g. 
an indebted and stagnating economy, an increase in social atomization, special interest 
groups whose influence outweighs the public interest, an enormous bureaucracy, and an 
inability to respond to local and global environmental problems. The crucial challenge is 
to find a new “shared sense” – a new sense of reality, human identity and social purpose, 
which we could share and which would respect our radically changing circumstances. If 
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we are to ponder the challenge to find a new shared sense thoroughly and honestly, we 
cannot avoid the elementary questions accompanying the pilgrimage of human life: Who 
are we? Where do we come from? Where are we going? Probably the most important 
event to have happened in the last 2,000 years is the fact that we are beginning to know 
our own story – from the Big Bang to the present, including indications of the future. The 
future of our civilization and/or society is not predetermined or set in stone. We have the 
freedom of choice.

Keywords: Civilizations. Developmental dynamics. Transformation. Shared sense. 
Sustain able society. 

Úvod
Když na konci osmdesátých let dvacátého století spadla berlínská zeď a následně 

celý komunistický režim, na začátku devadesátých let se na chvíli zdálo, že liberální 
demokracie, která byla uplatněna v západních státech, se dokáže, dříve nebo později, 
úspěšně prosadit i v ostatních státech celého světa. Americký sociolog japonského 
původu Francis Fukuyama (1992) napsal na toto téma knihu s názvem ‘Konec historie 
a poslední člověk’ (‘The End of History and the Last Man’). Fukuyamovo poselství má 
ovšem opravdu daleko od jakéhokoliv apokalyptického sdělení, jak by se z názvu mohlo 
zdát. Podle jeho názoru, liberální demokracie již na světě zvítězila a poslední ideolo-
gie, která tomuto konceptu dokázala vzdorovat, tedy totalitní komunistická ideologie, se 
definitivně zhroutila. Tím se tedy končí doba střetu velkých ideologií a nastalo období 
liberální demokracie, které se v brzké době má prosadit všude na světě. Politici se mají 
zaměřit na modifikaci, dolaďování a správné fungování tohoto vítězného konceptu podle 
geografických a kulturních podmínek. 

V roce 1993 reagoval na Fukuyamu Samuel Huntington článkem ‘Střet civilizací?’. 
O tři roky později vydal knihu ‘Střet civilizací’, tentokrát bez otazníku.62 Huntington tvrdí, 
že svět po pádu železné opony nebude nijak jednodušší, ale naopak o něco složitější. 
Bipolární svět se zhroutil a lidé se nyní nepochybně vrátí k jejich „kořenům“, kde důležitou 
roli bude zcela jistě hrát náboženství, resp. náboženské tradice. Huntington vymezuje 
osm kulturně-civilizačních okruhů, které si budou konkurovat v rámci dominantního po-
stavení: euro-americký, ortodoxní (pravoslavný), hispánský, islámský, čínský, hinduistic-
ký, buddhistický a japonský. Jako devátý kulturně-civilizační okruh tento autor vyčleňuje 
subsaharskou Afriku, která je určitým specifickým regionem. Jde totiž spíše o roztříštěná 
kmenová společenství.

62  Podle Huntingtona (1996), určité napětí mezi civilizacemi vzniká z několika důvodů:
 1. pocit nadřazenosti (a někdy pocit méněcennosti) vůči lidem, kteří jsou vnímáni jako velmi odlišní;
 2. strach a nedostatek důvěry vůči takovým lidem;
 3. potíže s komunikací jako důsledek rozdílného jazyka a sociálního chování;
 4.  nedostatek obeznámenosti s předpoklady, motivacemi, sociálními vztahy a sociálním chováním jiné civilizace.  

(HUNTINGTON, S. P.: The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order. New York: Simon and 
Schuster, 1996.)
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Ve světě poslední dvě století dominuje díky technologické převaze euro-americký kul-
turně-civilizační okruh; nicméně, o toto dominantní postavení usiluje také islámský kul-
turně-civilizační okruh (a to díky demografickému růstu a ambicím šíření islámu) a čínský 
okruh (díky ekonomickému růstu). 

Je logické a přirozené, že my, příslušníci „západní civilizace“, máme zájem na dobrém 
stavu, prosperitě a dalším evolučním vývoji euro-amerického kulturně-civilizačního okru-
hu, stejně jako jsou pochopitelné ambice islámského nebo čínského kulturně-civilizačního 
okruhu. Ovšem podle známého díla ‘Vzestup člověka’ od Jacoba Bronowskieho (1985), 
nemáme v tomto ohledu žádné záruky. Osud euro-americké civilizace, ale v širším kon-
textu i vývoj celé lidské civilizace je příběhem s otevřeným koncem. Čelíme možnostem, 
výzvám a hrozbám takového rozsahu a hloubky, které nemají v dějinách obdoby. 

Velké civilizace a fáze jejich růstu
Samuel Huntington vyčlenil osm, resp. devět současných kulturně civilizačních okruhů. 

V dějinách ovšem existovalo více velkých civilizací, které jsou dnes již minulostí. Historik 
Arnold Toynbee (1985)63 vyčleňuje v publikaci ‘Studium historie’ (‘A Study of History’) 21 
civilizací podle místa, období vzniku a vztahu k jiným civilizacím: 
1.  Egyptská civilizace, vznikla v údolí řeky Nil před více než 6000 lety.
2.  Sumerská civilizace, v údolí řek Tigridu a Eufratu, vznik před 5500 lety.
3.  Minojská civilizace, oblast egejských ostrovů, vznikla před 5000 lety.
4.  Čínská civilizace, vznikla v údolí Žluté řeky před 3500 lety.
5.  Indická civilizace, vznikla v oblasti údolí řek Indus a Ganga před 3500 lety.
6.   Helénská civilizace je vzdáleně příbuzná Minojské civilizaci. Jejím následov-

níkem jsou Západní civilizace a Pravoslavná civilizace. Zahrnovala pobřeží 
a ostrovy Egejského moře, vznikla před 3500 lety. 

7.   Babylonská civilizace, blízce příbuzná Sumerské civilizaci, vznikla v oblasti 
dnešního Iráku před 3500 lety.

8.   Chetitská civilizace, vznikla v oblasti Kappadokie (dnešní Turecko), v sousedství 
sumerské civilizace před 3500 lety.

9.   Starosyrská civilizace, vzdáleně příbuzná Minojské civilizaci, vznikla v oblasti 
dnešní Sýrie, před 3100 lety. 

10.   Mayská civilizace, v tropických lesích střední Ameriky, vznikla před 2500 lety. 
11.   Andská civilizace, oblast And v Jižní Americe, vznikla na počátku našeho leto-

počtu.
12., 13.  Toynbee samostatně vyčleňuje Yucatéckou a Mexickou civilizaci, které souvisí 

s Mayskou civilizací, ale obě vznikly až v 7. století našeho letopočtu v bezlesých 
oblastech Yucatánského poloostrova s nedostatkem vody.

14.   Civilizace Dálného východu je příbuzná čínské a z určité části i japonské civi-
lizaci, vznikla v oblasti Číny před rokem 500 n.l. V této oblasti existovala později 
mongolská říše. 

15.   Japonská civilizace tvoří „odnož“ civilizace Dálného východu, pokrývá oblast ja-
ponských ostrovů, vznikla po roce 500 n.l. 

63  Poprvé vyšlo toto monumentální dvanáctisvazkové dílo v roce 1946.
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16., 17.  Pravoslavná civilizace a Ruská odnož pravoslavné civilizace jsou příbuzné he-
lénské civilizaci. Pravoslavná civilizace vznikla v oblasti Anatolie (dnešní asijská 
část Turecka) před rokem 700 n.l. Ruská odnož pravoslavné civilizace pak vznik-
la v oblasti Ruska (jeho evropské části) kolem r. 1000 n.l. 

18.   Hinduistická civilizace, příbuzná indické civilizaci, vznikla v oblasti severní Indie 
před rokem 800 n.l. 

19., 20.  Íránská a Arabská civilizace, z obou později (po roce 1516) vznikla jedna 
Islámská civilizace. Obě jsou příbuzné Starosyrské civilizaci. Íránská civilizace 
vznikla v oblasti dnešního Íránu před rokem 1300 n.l. Arabská civilizace vznikla 
v oblasti Iráku, Sýrie a zemí severní Afriky před rokem 1300 n.l. 

21.   Západní civilizace je příbuzná Helénské civilizaci. Vznikla v oblasti západní 
Evropy před rokem 700 n.l.

Stejně, jako jednotliví lidé anebo i celé živočišné druhy, tak i civilizace se rodí, vyvíjejí, 
stárnou a zanikají. Během analyzování vývojové dynamiky všech velkých civilizací Arnold 
Toynbee (1985) pozoroval, že civilizace obyčejně začínají zanikat, když ztratí schopnost 
nacházet kreativní reakce a odpovědi na hlavní výzvy jejich doby. Postřehl také, že selhání 
kreativity často následuje po období velkých civilizačních úspěchů. Proto bychom měli být 
po dvou stoletích vědecko-technického rozvoje a akumulace bohatství opatrní v rámci 
následujícího období naší společnosti. Duane Elgin (1993) dodává, že 

po dosažení zdánlivě nepřemožitelné dominantnosti nachází většina dobře rozvinutých 
států sebe sama v demoralizujícím postavení neschopnosti řídit vlastní záležitosti, a to 
nemluvě o vypořádání se s narůstajícími celosvětovými problémy.64 

Alvin Toffler (1980), který se téměř celý život zabýval přechodem průmyslové civiliza-
ce do dalšího postindustriálního stádia, tvrdí, že jsme poslední generací staré civilizace 
a první generací té nové, následující. Je důležité rozpoznat klíčové vzorce změn ihned, 
jakmile se objeví, abychom je mohli okamžitě ovlivňovat. Podle Tofflera, dnes není zák-
ladní politickou otázkou, kdo kontroluje chod posledních dní průmyslové společnosti, ale 
kdo vytváří novou civilizaci, která nahradí průmyslovou společnost. Některé generace 
jsou zrozeny k tomu, aby tvořily a vyvíjeli se, ale jiné v uvozovkách „jen“ udržují civilizaci. 
Jakkoliv inteligentní elity nemohou samy vytvořit novou civilizaci. Bude třeba energie, tedy 
spoluúčasti, všech lidí. 

Vývojem civilizací a teorií civilizačního růstu se zabýval Duane Elgin (1993) ve svém 
díle ‘Dobrovolná skromnost’ (‘Voluntary Simplicity’). Stejně, jako je tomu i u vývoje jed-
notlivců, tak i civilizace přecházejí různými fázemi vývoje. Jako se střídají roční období, 
tak také civilizace procházejí obdobími vzestupu a úpadku. Většina společenství prošla 
obdobími jarního a letního vzrůstu a nachází se v periodě podzimního a zimního sestupu. 
Pokud brzy nevyprodukujeme potřebné kreativní úsilí, které nás dovede do nové postin-
dustriální fáze rozvoje, posuneme se následně do tuhé zimy civilizačního rozpadu. 

64  ELGIN, D.: Voluntary Simplicity: Toward a Way of Life That is Outwardly Simple, Inwardly Rich. s.
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Existuje mnoho signálů, že vstupujeme do fáze civilizační krize – například zadlužená 
a stagnující ekonomika, ztráta sociálního cítění, zájmové skupiny, kterých vliv převáží 
veřejný zájem, ohromná byrokracie, neschopnost reagovat na lokální i globální ekologické 
problémy.

Elgin identifikuje a charakterizuje čtyři klíčové stádia růstu civilizací (uvedené v tabulce).

Tabulka: Čtyři stádia civilizačního růstu 
Období I: 
Vysoký růst, „Jaro“

Období II: 
Plné rozvinutí, „Léto“ 

Období III: 
Počáteční úpadek, „Podzim“ 

Období IV: 
Rozpad, „Zima“ 

Období víry Období rozumu Období cynismu Období zoufalství

Vysoký sociální konsen-
sus, silný smysl pro sdílený  
sociální cíl. 

Sociální konsensus začíná 
slábnout s naplněním sdíle-
ného sociálního cíle. 

Konsensus je velmi slabý, 
požadavky zájmových skupin 
se stávají silnějšími, než sdí-
lený sociální cíl. 

Zhroucení konsensu, růz-
né sociální cíle, které jsou 
vzájemně v konfliktu. 

Byrokracie je nízká, aktivity 
jsou většinou seberegulu-
jící. 

Byrokratická složitost rychle 
narůstá, aktivity jsou zvět-
šující se měrou regulovány. 

Byrokratická složitost se vrší 
rychleji, než schopnost efek-
tivní regulace; byrokracie 
překračuje své hranice mož-
ností.

Byrokratická složitost je 
ubíjející, byrokracie se vy-
myká kontrole; společnost 
se začíná rozpadat. 

Období I: Vysoký růst (vzestup)
Toto období je „jarním obdobím“ civilizačního vzestupu a začínající prosperity. Je to éra 

víry v základní hodnoty, období velké chuti do života, kreativity, inovací a experimentování 
v rámci aktivit, kdy se lidé usilují realizovat svůj potenciál. Zavedený sociální řád má vel-
kou legitimitu, je poměrně jednoduchý a srozumitelný. Lidé mají poměrně velkou možnost 
přístupu ke svým vůdcům. Aktivity se do značné míry regulují samy.

Období II: Plné rozvinutí 
V tomto případě jde o „letní období“ růstu civilizací. Materiální očekávání průmyslové-

ho pohledu na svět dosahuje vrcholu. Sociální řád je poměrně komplikovaný a potřeba 
racionálního řízení neustále roste. Nastává období, které se soustřeďuje více na rozum, 
než na víru. Čas podnikatelské kreativity pominul a lidé se přesunují do období řízené 
kreativity. Kreativita je zde ještě stále přítomna, ale je stále více usměrňována do přija-
telných institucionálních forem. Chuť do života a inovace prvního období byly alternovány 
metodickým procesem plánování a realizace. Růst pokračuje během celého období, ale 
jeho tempo se stále snižuje. Ke konci tohoto období jsou cíle stále více naplněny a sociální 
konsensus se zeslabuje.

Období III: Počáteční úpadek 
Třetí období popisuje „podzim“ růstu civilizací. Požadavky zájmových skupin se stávají 

silnějšími a smysl pro sdílený sociální cíl zeslabuje. Je to období cynismu a skepticismu. 
Víra ve smysl neustálého materiálního růstu je zpochybněna. Celá kultura ztrácí smysl pro 
vytyčený směr. Sen o materiální hojnosti a pohodě rychle přerůstá v noční můru neoče-
kávaných problémů a v tomto období se objevuje i velké byrokratické zatížení, případně 
regulace. Mocnému motoru ekonomického růstu dochází pára. 
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Vůdci jsou tak pohlceni každodenními problémy institucionální krize, že mají málo ča-
su reagovat na mnohem významnější problémy. Vizionářská schopnost kultury se stává 
vyčerpanou a vůdci nejsou schopni rozpoznat alternativní směry sociálních aktivit, co 
odcizuje občany účasti na řízení společnosti.

Období IV: Rozpad
Je to „zimní období“ vývoje civilizací, nebo jinými slovy éra zoufalství a ztráty naděje, 

že se věci mohou vrátit do dřívějšího stavu. V tomto posledním období jsou přítomny 
všechny problémy ze třetího období, ovšem nyní mají mnohem vážnější charakter. Soci-
ální a byrokratická složitost dosáhla v této fázi drtivých rozměrů. Společnost a její instituce 
již nejsou srozumitelné a dostávají se stále více mimo kontrolu. Sociální konsensus a sdí-
lený smysl pro sociální cíl zde téměř nenajdeme. Politické a sociální vztahy jsou chaotické. 
S kolapsem konsensu se objevují různorodé sociální cíle, které jsou vzájemně v konfliktu 
a konkurují si v rámci dominantního postavení. Uplatňuje se zde rychlá výměna vůdců, 
ideologií a politických řešení, ale nic nefunguje dlouhodobě. Vůdci vládnou bez podpory. 
Situace se stává netolerovatelnou a neudržitelnou. Potřeba zásadní změny je v tomto 
případě nevyhnutelná.65

Pokud přijmeme tato čtyři stadia růstu jako užitečné přiblížení cyklu civilizací (včetně 
naší industriálně orientované civilizace), je přirozené se zeptat, ve které fázi se naše civi-
lizace právě nachází? Dnešní průmyslové státy se posunovaly na počátku devadesátých 
let do čtvrtého období, tedy do období rozkladu systému. Pokud budeme pokračovat ve 
stávajícím trendu, naše děti budou žít v tak destabilizovaném klimatu, že bude skutečně 
obtížné zabránit masovým hladomorům. Zásoby ropy budou vyčerpány, krajina bude té-
měř zcela odlesněna, národy budou mezi sebou bojovat o poslední cenné zdroje, přístavní 
města budou zaplavena, miliony lidí budou migrovat do míst, kde se stále nachází některé 
cenné zdroje, počet živočišných a rostlinných druhů rapidně klesne a toxické znečištění 
kontaminuje půdu, vodu i vzduch.

Názory a hodnoty, které vyrostly při naplňování potenciálu průmyslového období, byly 
pro svou dobu vhodné. Ovšem dnes jsou ty samé názory a hodnoty stále více nevhodné 
k tomu, aby nás vedly do budoucnosti. 

Elgin také uvádí, že je potřeba najít nový „společný smysl bytí“ – nový smysl pro realitu, 
lidskou identitu a společenský účel, který by mohl být respektován v našich radikálně se 
měnících okolnostech. Nelze asi očekávat rychlé nebo snadné překonání období systé-
mového úpadku. Teprve až lidé vyjádří svůj hněv a smutek nad zničenými sny materiální 
prosperity, obrátí se k úkolu budování dlouhodobě udržitelné ekonomiky. Teprve až lidé 
ztratí naději, že zlatá éra průmyslového růstu může být nějak oživena, odvážíme se spo-
lečně vytvořit smysluplný krok vpřed. 

Kam směřujeme?
Pokud se odhodláme najít nový společný smysl, zcela jistě se nevyhneme základ-

ním otázkám, které provázejí člověka již od nepaměti. Kdo jsme? Odkud přicházíme? 
Kam směřujeme?

65  Doplňme Elginovo konstatování Tofflerovým postřehem: „Slabost dnešních vůdců není v jejich osobních 
kvalitách, ale v důsledku rozkladu institucí, na kterých závisí moc.“
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Důležitost výše uvedených otázek je dokázána faktem, že mnoho známých mate-
matiků, fyziků nebo jiných vědců se na sklonku jejich života obrátili na víru a nábožen-
ství. Po studiu „jak“ je svět postaven se dostali k důležitější otázce „kdo“ jej vytvořil 
a za jakým účelem. 

Existuje zde „magisterium vědy” a „magisterium víry”.66 Věda je racionální, „objektivní“ 
a hledá, jak svět funguje. Je však ohrožována virem „pýchy rozumu“ a v posledních asi 
třech stoletích také mechanistickým pojetím (vidění světa jako „stroje“, který se dá rozložit 
na součástky a tím jej pochopit). Víra je subjektivní, více intuitivní, hledající smysl tohoto 
světa a našeho místa v něm. 

Může být zavádějící snažit se pochopit historii jen na základě vědy nebo víry. Nicméně, 
za chvíli se pokusíme naznačit možné vyústění lidského příběhu, tedy kam směřujeme, 
i když budeme rezignovat na časový rámec tohoto směřování. 

Namísto soustředění se na samotný vývoj historie a vzestup a pád civilizací se zaměří-
me na možný význam a výsledek evolučního vývoje lidstva na této planetě. 

Všechno se začalo Velkým třeskem před 13.7 miliardami let, kdy se začala formovat 
neživá hmota. Tento proces trval 10 miliard let.67 Pak, necelou miliardu let od vzniku pla-
nety Země, před 3,85 miliardami let, došlo k první transgresi, tedy přerodu evoluce neživé 
hmoty v biologickou, živou evoluci. Ta na Zemi probíhala a probíhá dosud, aniž by přes 
četné otřesy a katastrofy byla nějakým způsobem přerušena. 

Život se vyvíjel po genové stránce (tedy v chromozomech zakódovaných informací  
– genech, které řídí vývoj jednotlivce od oplodnění buňky až k dospělému jedinci). U vyš-
ších živočichů pak tento vývoj pokračoval i po paragenetické stránce, kdy se nový jedinec 
musí nejprve učit od rodičů či druhové skupiny, jak přežít ve svém prostředí.68 Třetím 
stupněm je metagenetická evoluce, která je aplikovatelná jen u člověka.69

Ve chvíli, kdy došlo k „procitnutí lidské mysli“, uskutečnila se druhá transgrese, tedy pře-
rod biologické evoluce na kulturní evoluci uskutečňovanou skrze člověka. Kulturní evolu-
ce vede přes rozvoj nástrojů, používání ohně, zemědělství, architekturu, vynález písma, 
filozofii a vědu, až k rychlé expanzi homosféry a následně noosféry.70 V noosféře dochází 
k závratně rychlému šíření informací, poznání a schopnosti komunikovat. Dosáhli jsme 
technologického stadia, ve kterém každý člověk může být identifikován v každém okam-

66  Pojmy „magisterium vědy“ a „magisterium víry“ používá Stephen Jay Gould (1999) v knize ‘Rocks of Ages: 
Science and Religion in the Fullness of Life’ (‘Skály věků: Věda a náboženství v plnosti života’). Tvrdí, že věda 
a víra jsou dvě nezávislé domény. Magisterium víry je založeno na Božském zjevení a je to vlastně výklad (in-
terpretace) tohoto zjevení. Je kompetentní pro duchovní a morální aspekty života a učí absolutní a neměn-
né pravdy spásy. Magisterium vědy naproti tomu obsahuje to, čeho se lidé dobrali vlastním rozumem a v da-
né historické situaci. Toto učení se stále reviduje, zdokonaluje a je ve vývoji. 

67  Život mohl v jiné části vesmíru samozřejmě vzniknout podstatně dříve, než na Zemi, zatím však o životě 
mimo naši planetu nevíme..

68  Např. mladý dravec se učí od rodičů, jak chytat kořist. Platí, že čím vyšší organismus, tím delší „výuka“ mla-
dých..

69  SVOBODA, J.: Life as an Unfolding Biocosmos. s. 431 – 444.
70  Homosféra je definována přítomností člověka a dosahem jeho vlivu. Homosféra je tedy sféra, kde člověk 

svou přítomností a vlivem převládá. 
  Noosféra vzniká přeměnou biosféry silou lidské inteligence. Je to vlastně suma poznatků a informací na-

hromaděných lidským pokolením v  průběhu historie. Těchto poznatků a  informací člověk využívá, aby 
přeměňoval a proměňoval svoje životní prostředí (biosféru).
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žiku, a to kdekoliv na světě. Žijeme ve fázi totální globalizace. Josef Svoboda tvrdí, že vy-
ústění této situace může být dvojí. Buď to může být sebedestrukce, nebo třetí transgrese 
a posun do další fáze evoluce, do stadia spiritualizace, nebo jinými slovy zduchovnění. 

V této fázi (pokud bude člověk schopen do ní vůbec úspěšně vstoupit) by se měla 
uskutečnit bio-sociologická sebeorganizace lidstva, kdy člověk sám začne určovat a řídit 
svůj další vývoj. Po stránce biologické už první známky této sebeřízené evoluce mů-
žeme vidět v dnešní době. Jde o umělé oplodňování, přenášení genů nebo eugenické 
manipulace.71 Co ovšem prozatím výrazně zaostává, je duchovní proměna, ta nezbytná 
a očekávaná „metanoia“ hlav a srdcí. Dokud ovšem mravní a duchovní proměna člověka 
nedostihne a nepředčí biotechnologickou evoluci, budeme v neustálém ohrožení fatální-
ho zneužití svých schopností a z toho vyplývající sebedestrukce (a také destrukce světa, 
který nás obklopuje). 

Je to skoro nepředstavitelné, ale jednou by mělo dojít k převaze „mysli nad hmotou“, 
tedy duchovna nad fyzikálním světem. Jinými slovy, k proměně (modifikaci či přetvoření) 
lidské přirozenosti. Možná, že právě toto je smyslem a konečným účelem předlouhého 
procesu proměn z minerální, resp. anorganické sféry (tedy ze sféry neživého fyzického 
světa) Alfa, přes biosféru (oživený svět), až ke sféře spiritualizace a čistého ducha Omega. 
Teilhard de Chardin72 nazývá dosažení bodu Omega73 konečným cílem vesmírné evoluce.74 

Závěr
Gerald O. Barney (1993) tvrdí, že snad nejvýznamnější událostí za posledních 2000 let 

od narození Krista je to, že začínáme znát svůj příběh – od Velkého třesku až po dnešek 
a v náznacích i dále, do budoucna. 

Není bohužel v lidských silách předpovědět budoucnost. Věda s největší pravděpo-
dobností nikdy nebude schopna předpovědět přesnou budoucnost lidstva nebo lidské 
společnosti. Můžeme tedy jen zkoumat a studovat výzvy a možnosti, případně hrozby, 
které by se nás mohly týkat za určitých podmínek. Tímto způsobem je možné se částeč-
ně připravit na to, co se nám může přihodit v budoucnosti, a tak bude lidstvo schopno 
reagovat zodpovědně.

Budoucnost naší civilizace a/anebo společnosti není nijak předem definována nebo 
určena délka její životnosti. Pyšníme se svobodou volby. Z hlediska těchto faktorů je čistě 
v naší moci ovlivnit náš další vývoj a tak ovlivnit i naši budoucnost. Budoucnost může být 
ovlivněna našimi rozhodnutími, proto je nesmírně důležité, abychom studovali a viděli naši 
budoucnost v celém jejím možném rozsahu.75 Bůh je „creative mystery“ (tajemná tvůrčí 
síla), na tom se shodnou všechna náboženství. 

Abychom na cestě k řízené evoluci a spiritualizaci omezili co možná nejvíce všechna 
rizika, škody a utrpení, potřebujeme změnu kursu. Podle slov Geralda O. Barneya 

71  Eugenika je sociálně-filozofický směr zaměřený na studium metod, které povedou k dosažení co nejlepšího 
genetického fondu člověka. 

72  Pierre Teilhard de Chardin (1881 – 1955) byl jezuita, vědeckou profesí geolog a paleontolog. Ve svém vý-
znamném díle ‘The Phenomenon of Man’ (1976) (‘Vesmír a lidstvo’) přináší originální syntézu biblické před-
stavy Stvoření a konce světa s evolučním pojetím vývoje.

73  Připomeňme si zde biblický výrok ze Zjevení Janova: „Já jsem Alfa i Omega, první i poslední, počátek i ko-
nec.“ (Zj 22, 13)

74  SVOBODA, J. NOVÁČEK, P.: Rozhovory od Bakerova jezera. Na hranici reality, meta-reality a fikce. s. 
75  AMARA, R.: Hľadanie vymedzenia a hraníc výskumu budúcnosti. s.
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změna kursu vyžaduje ohromné množství energie. Ne energie, která pochází z uhlí, 
ropy nebo jaderného paliva, ale spíše citové a duchovní energie, které by bylo dost na 
to, aby změnila myšlení a životy téměř sedmi miliard lidí.76 
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ZOBRAZOVANIE ZRANITEĽNÝCH OSÔB Z ROZVOJOVÝCH KRAJÍN 
A METÓDY MARKETINGU CHUDOBY NA INTERNETOVÝCH STRÁNKACH 
VYBRANÝCH NEZISKOVÝCH ORGANIZÁCIÍ

THE REPRESENTATION OF VULNERABLE PERSONS FROM DEVELOPING 
COUNTRIES AND THE POVERTY MARKETING METHODS USED ON THE 
WEBSITES OF SELECT NON-PROFIT ORGANIZATIONS

Božena Markovič Baluchová – Markéta Svobodová

Abstrakt
Cieľom predkladaného príspevku je vysvetliť fenomén marketingu chudoby na prí-
klade analýzy konkrétneho použitia marketingu chudoby neziskovými organizáciami 
na území Českej a Slovenskej republiky. Analýza sa zameriava na získavanie pro-
striedkov a metódy online marketingu v podobe fotografií, ktoré organizácie na svo-
jich webových stránkach používajú. V rámci interpretácie výsledkov analýzy budú 
pripomenuté kódexy a príručky pre mimovládne rozvojové organizácie a novinárov, 
teda súbory pravidiel o tom, ako by médiá a PR organizácie mali informovať o uda-
lostiach a ľuďoch z krajín súčasného globálneho Juhu, a vyvarovať sa tak stereoty-
pom, manipulácii verejnej mienky.

Kľúčové slová: Marketing chudoby. Fotografie. Rozvojová spolupráca. Získavanie 
finančných prostriedkov. Etika médií.

Abstract
The aim of this paper is to explain the phenomenon of poverty marketing by means 
of analysing the particular use of poverty marketing by non-profit organizations in 
the Czech Republic and Slovakia. The analysis focuses on the acquisition of resour-
ces and the method of online marketing through photographs used by these orga-
nizations on their websites. Interpreting the results of the analysis, the codes and 
manuals for non-governmental development organizations and journalists will be 
examined, i.e. the sets of rules affecting the ways media and PR organizations sho-
uld inform the public about events and people from contemporary global Southern 
countries, thereby preventing stereotypes and public opinion manipulation. 

Keywords: Poverty marketing. Photography. Development assistance. Fundraising. 
Media ethics.

Úvod
Mimovládne humanitárne a rozvojové organizace zohrávajú dôležitú úlohu nielen 

v poskytovaní humaninátnej pomoci a realizácii rozvojovej spolupráce v prijímateľ-
ských krajinách globálneho Juhu, ale pre svoju prácu a komunikáciu s médiami tak-
tiež plnia úlohu relevantného zdroja k získavaniu informácií o situácii z rozvojových 
krajín. Majú teda obrovskú zodpovednosť.
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Výzvy zo strany svetových mimovládnych rozvojových organizácií, žiadajúcich 
ľudí, aby finančne podporovali obete chudoby v rozvojovom svete, sú v súčasnosti 
samozrejmosťou v dennej tlači, v televízii a stále viac na internete. To spustilo verejnú 
debatu o pravdivosti a účinnosti takýchto podporných programov, ako aj o tom, či vy-
kresľujú prijímateľov pomoci v rozvojových krajinách s rešpektom a dôstojnosťou.77 
To, aké obrazové materiály a správy vo svojich kampaniach použijú, do veľkej miery 
ovplyvní spôsob – ako budú ľudia z vyspelých krajín vnímať situáciu a životy osôb 
i celých komunít v krajinách rozvojových.

Väčšina týchto informačných, marketingových či fundraisingových aktivít sa v sú-
časnosti odohráva vo virtuálnom priestore – online cez internet. Primárnym cieľom 
webových stránok je možnosť efektívne komunikovať s cieľovou skupinou ľudí. Kaž-
dá mimovládna rozvojová organizácia v SR či ČR v súčasnosti musí disponovať we-
bovou stránkou, prostredníctvom ktorej o svojej činnosti informuje laickú i odbornú 
verejnosť, potenciálnych dobrovoľníkov či budúcich darcov. Mala by však zverejňo-
vať správy spolu s obrazovým materiálom tak, aby sa vyhla stereotypom, a tým pá-
dom manipulácii verejnej mienky. K takejto, hoci aj nepriamej (zámerne necielenej) 
manipulácii môže dôjsť prostredníctvom uverejnenia fotografií – napríklad v záhlaví 
webovej stránky, kde budú najviac videné návštevníkmi webu. 

Tento príspevok sa na príklade výsledkov konkrétnej analýzy snaží zistiť, ako 
mimovládne rozvojové organizácie pracujú s metódami marketingu chudoby. Práve 
webové stránky desiatich rozvojových organizácií, ktoré pôsobia najmä v ČR (no 
niektoré taktiež v SR), sa stali podkladom pre analýzu použitia fotografií v záhlaviach 
webov (v rámci online marketingu a fundraisingových aktivít organizácií). 

Stereotypizácia a manipulácia verejnosti prostredníctvom obrazových médií 
Stereotyp je zjednodušeným názorom, ktorý môže byť identifikovaný analyzova-

ním obvyklého spôsobu zobrazovania určitej skupiny ľudí.78 „Deformácia spôsobu 
vnímania týchto skupín potom zatieňuje ich osobitosti a zvláštnosti, a tak podporuje 
zaraďovanie pod generalizujúce, veľmi všeobecné a často znevažujúce označe-
nie“.79 Hamilton et al. charakterizuje stereotypizáciu ako „kognitívny mechanizmus, 
ktorý formuje názory a postoje voči určitým skupinám“.80 Stereotypy sú zamerané 
na rôzne aspekty, typické sú stereotypy založené na etnicite, veku, pohlaví, sexuál-
nej orientácii, národnosti, náboženskom vierovyznaní, zamestnaní alebo sociálnej 
triede. Typickým prejavom stereotypizácie v súvislosti s rozvojovými krajinami je 
tzv. afrikanizácia chudoby. Ide o automatické stereotypné vnímanie Afričanov ako 
chudobných. Obrázky hladných detí sú často spojené s obrazom Afriky a zároveň 
je tento kontinent sám spájaný s pojmom ‘chudoba’ aj napriek tomu, že problém 

77  MITTELMAN, R. – NEILSON, L. C.: Development porn? Child sponsorship advertisements in the 1970s. s. 370.
78  FAHMY, S.: Picturing Afghan Women: A Content Analysis of AP Wire Photographs During the Taliban Regime 

and after the Fall of the Taliban Regime. s. 94.
79  SEDLÁKOVÁ, R.: Mediální konstrukce reality – reprezentace druhých. s. 154.
80  HAMILTON, L. a  kol.: Stereotype-Based Expectancies: Effects on Information Processing and Social 

Behavior. s. 36.
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chudoby nie je výhradne tamojším problémom. Organizácie, ako UNHCR aj WHO 
spomedzi skupín zraniteľných osôb (deti, ženy, starší ľudia, osoby so špeciálnymi 
potrebami, utečenci atď.) poukazujú na ohrozenosť detí, keďže ich prežitie závisí od 
dospelých osôb a sú zraniteľnejšie voči fyzickým aj psychickým útokom, a teda aj 
ľahšie vystavené stereotypizácii a diskriminácii.

 Ku vznikom a podpore stereotypov prispieva neznalosť alebo nedostatočná infor-
movanosť, ktorá je často spôsobená získaním skreslených informácií: či už z médií 
alebo iných zdrojov. Walter Lippman dokonca tvrdil, že „ľudia nekonajú podľa toho, 
čo sa udialo, ale podľa toho, čo si na základe obrazov, ktoré im predkladá tlač, 
myslia, že sa stalo“.81 Masmédiá, ako prostriedok na získanie informácií o rôznych 
skupinách ľudí (nehľadiac na ich geografickú vzdialenosť), môžu chybou vo výklade, 
či už zámernou alebo nie, spôsobiť nepochopenie reality divákom. V prípade pojed-
návania o vzdialených a ťažko dostupných miestach sveta, je fotografia alebo iné 
obrazové médium najdôležitejšou súčasťou odpublikovaného výstupu. Väčšina ľudí 
sa stále učí o vzdialených krajinách práve prostredníctvom obrazových médií a to 
aj napriek súčasnej prepojenosti a stále sa rozširujúcemu cestovnému ruchu.82 Je 
potrebné si zároveň uvedomiť, že popri „klasických“ médiách sú tu aj „nové médiá“83, 
vychádzajúce zo špecifík nových, t.j. digitálnych technológií, ktoré sa využívajú na 
spracovanie, výrobu, uchovávanie a vysielanie medializovaných obsahov a ktoré, 
v porovnaní s technológiami „klasických“ masmédií – umožňujú podstatne výraznej-
šie a systémovejšie využitie prirodzených interaktívnych vlastností ľudského zmys-
lového vnímania a chápania.

So zmenou režimu v bývalom Československu v roku 1989, následným budova-
ním občianskej spoločnosti a neziskového sektora, začali vznikať občianske združe-
nia a mimovládne organizácie (nielen ako pobočky svetových organizácií). Komuni-
kovanie a verejné prezentovanie aktivít z prvých misií a terénnej práce slovenských 
a českých humanitárnych aj rozvojových pracovníkov nenechalo na seba dlho čakať. 
S nástupom internetu a potrebou mať webovú stránku s informačne nabitým a trans-
parentným obsahom MVO oslovovali v rámci spolupráce nielen novinárov a obja-
vujúcich sa odborníkov v oblasti marketingu, ale aj foto-žurnalistov. Fotografi mohli 
s otvorením hraníc zaznamenávať (v duchu sociálneho, humanistického dokumentu 
či reportáže) život ľudí v rozvojových či vojnou zmietaných krajinách. Po prvý raz 
možno v tomto regióne hovoriť o fenoméne humanitárnej fotografie (v slovenskom 
kontexte rezonuje predovšetkým meno A. Bána a v českom zasa J. Šibíka). V rám-
ci analýzy záhlaví webových stránok jednotlivých MVO pôjde v prevažnej väčšine 
o portrétnu fotografiu (sociálny portrét) – zachytenú podobu jednej alebo viacerých 
osôb, kde prevláda tvár a jej výraz. V humanitárnom či rozvojovom kontexte je dôle-
žité aj doplňujúce pozadie – prostredie, kde sa zobrazovaná osoba či osoby nachá-

81  SEDLÁKOVÁ, R.: Mediální konstrukce reality – reprezentace druhých. s. 149.
82  FAHMY, S.: Picturing Afghan Women: A Content Analysis of AP Wire Photographs During the Taliban Regime 

and after the Fall of the Taliban Regime. s. 95.
83  VALČEK, P.: Slovník teórie médií A–Ž. s. 201.
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dzajú (a kde sa pravdepodobne humanitárna či rozvojová pomoc prostredníctvom 
slovenskej alebo českej MVO realizuje), pričom sa ľudia nemusia staticky pozerať 
do objektívu, ale môžu byť zachytení aj pri činnosti, deji.

Počiatky zámernej manipulácie sú približne rovnako staré ako fotografia samot-
ná, nejedná sa teda len o problém v ére internetu a digitálnej fotografie. Digitalizácia 
len zjednodušila postupy úprav a zároveň skomplikovala ich odhalenie divákom. Aj 
to je dôvod, prečo v digitálnej ére stráca fotografia svoju „auru pravdivosti a auten-
tickosti“.84

Manipulácia pri samotnej tvorbe fotografie
K manipulácii pri tvorbe fotografie môže dochádzať mnohými spôsobmi a ani au-

tor, pokiaľ nemá dostatočné skúsenosti, si ich často nemusí uvedomovať. Tým viac 
sa stáva pre bežného diváka ťažko rozoznateľná. Prvou možnosťou je teda forma 
manipulácie, ktorá prebehne už pri samotnom vytvorení snímky. Môže sa jednať 
o uhol pohľadu, veľkosť záberov (veľký celok, celok, polocelok vs. polodetail, detail, 
veľký detail)85, spôsob rámovania (výrez scény), vzdialenosť od fotografovaného ob-
jektu a mnohé iné parametre. Úlohou ich vzájomnej komunikácie je následne vyvo-
lávať v divákovi určité pocity a emócie, ktoré majú potenciál do istej miery ovplyvniť 
či upevniť jeho názory alebo podporiť stereotypy. 

Uhol pohľadu môže vo vertikálnej rovine symbolicky vyjadrovať pozíciu moci. 
V prípade, že na fotografovaný objekt pozeráme z nadhľadu, môže to pôsobiť, ako-
by sme na neho nazerali z dominantnej pozície a vyjadrovali tým tak nadradenosť. 
V opačnom prípade bude vyzdvihnutá symbolická dominancia fotografovaného ob-
jektu.86 K rovnomernému „rozloženiu moci“ a vyjadreniu rovnocennosti dochádza 
v zábere z pozície úrovne očí. Horizontálna rovina (teda uhol od frontálneho k profilo-
vému pohľadu) môže vyjadrovať silu vzťahu, ktorý si k fotografovanej osobe fotograf 
vytvorí. Frontálny pohľad viac vťahuje do deja na rozdiel od profilovej snímky, ktorá 
skôr podporuje pocit nezúčastnenosti. Všetky tieto pravidlá sú samozrejme len pred-
poklady. Nevyjadrujú významy týchto pohľadov, len odkrývajú ich potenciál, ktorý sa 
vo väčšej či menšej miere môže prejavovať.87 V konečnom výsledku to vždy závisí 
od kombinácie mnohých ďalších faktorov, ktoré určujú výslednú valenciu fotografie.

Manipulácia pri úprave obrázka, po vytvorení fotografie
Ďalšou bežnou technikou (nielen) v digitálnej fotografii je úprava, vytvorená až 

po odfotení. K úpravám môže dochádzať napríklad z dôvodov estetických (vylepšo-
vanie vzhľadu osobností, celebrít a pod.) alebo umeleckých, ale často sa tak deje aj 
z dôvodov politických. Výberom, prípravou a umiestnením takejto fotografie k novi-

84  LÁBOVÁ, A. – LÁB, F.: Soumrak fotožurnalismu?: manipulace fotografií v digitální éře. s. 13.
85  BALUCHOVÁ, B.: Nové prístupy k tvorbe v slovenskom (nielen dokumentárnom) filme. s. 4.
86  SVOBODOVÁ, M.: Problematika pornografie chudoby a  analýza obrazového PR materiálu vybraných 

rozvojových nestátních neziskových organizací. s. 15.
87  LEEUWEN,V. T. – JEWWITT, C.: The Handbook of Visual Analysis. s. 135.
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nárskemu prejavu či PR materiálu sa okamžite formuje názor verejnosti na zobrazo-
vanú udalosť, komunitu ľudí či zobrazovanú krajinu – je teda potenciálnym zdrojom 
manipulácie.88

Alena Feriancová a Peter Mikuláš rozdeľujú spôsoby, akými k manipulácii dochá-
dza, na nasledujúcich päť kategórií89: kompozitnú fotografiu, kde dochádza k nahra-
deniu určitej časti nepôvodným motívom, pochádzajúcim z inej fotografie; retušovanú 
fotografiu, využívanú jednak na odstraňovanie drobných technických chýb (vo veľkej 
miere používané predovšetkým v ére analógovej fotografie) a v súčasnosti najčastej-
šie používanú na zakrývanie fyzických nedokonalostí osôb; zinscenovanú dokumen-
tárnu fotografiu, fotografiu v nesprávnom kontexte, keď obsah fotografie nezodpove-
dá téme priradeného textu alebo týmto spojením dochádza k skresleniu významu; 
a fotografiu plne vytvorenú počítačom.

V súvislosti s marketingom chudoby sa pravdebodobne najčastejšie stretávame 
s fotografiou retušovanou, zinscenovanou alebo uvedenou v nesprávnom kontexte. 
Retuš sa spravidla týka upravenia jasov a kontrastu, pridávajúceho na dramatickosti. 
V súvislosti s inscenovanou fotografiou90 sa hovorí o „tzv. nahrávke, teda zámernej 
úprave fotografovanej skutočnosti.“ O manipuláciu ide v prípade, že inscenovanie 
autor neprizná a predkladá ho ako autentický záber. K tejto úprave môže dochádzať 
z dvoch dôvodov. Môže ísť o inscenovanie z rôznych kompozičných dôvodov (objekty 
sa napríklad nezmestia do záberu alebo sa vyskytujú v zlých svetelných podmien-
kach: tieň, protisvetlo, a sú umelo presunuté pod.). V horšom prípade sa jedná o zá-
mernú snahu skresliť danú situáciu – z politických, senzáciechtivých či iných dôvodov. 
„Všeobecne platí, že fotograf by do snímanej situácie nemal priamo zasahovať,“91 aby 
nebola nijako narušená alebo spochybnená autentickosť výslednej snímky. Práve táto 
dôvera vo fotografické médium bola obzvlášť v minulosti vo veľkej miere využívaná 
na politické účely a propagandu.92

Fundraising mimovládních organizácií a marketing chudoby 
Úloha agentúr, poskytujúcich humanitárnu a rozvojovú pomoc, sa počas globálnej 

krízy stáva čoraz dôležitejšia a ľudia najmä na Západe sa vo väčšej miere zapájajú 
do aktivít mimovládnych organizácií. Médiá verejne prezentujú fotografie obetí ob-
čianskej vojny, genocídy, masakier a iného násilia proti civilnému obyvateľstvu, čím 
zohrávajú základnú úlohu vo vytváraní publicity a priťahovaní pozornosti k ľudskému 
utrpeniu. Od divákov sa očakáva, že ako dobrí občania budú reagovať so súcitom 
a istým racionálnym záväzkom93 – pomôcť, podporiť obete, zmierniť dôsledky krízy, 
zapojiť sa do obnovy krajiny.

88  BALUCHOVÁ, B.: Zobrazovanie situácií z rozvojových krajín v médiách. s. 140.
89  FERIANCOVÁ, A. – MIKULÁŠ, P.: Manipulácia v historických kontextoch – Príklad fotografie. s. 196.
90  LÁBOVÁ, A. – LÁB, F.: Soumrak fotožurnalismu?: manipulace fotografií v digitální éře. s. 37.
91  LÁBOVÁ, A. – LÁB, F.: Soumrak fotožurnalismu?: manipulace fotografií v digitální éře. s. 37.
92  BERGER, J.: O pohledu. s. 64.
93  HOIJER, B.: The discourse of global compassion: the audience and media reporting of human suffering. s. 513.
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Fundraising definuje Boukal ako „systematické získavanie finančných i nefinančných 
zdrojov, ktoré nezisková organizácia potrebuje k realizácii svojho poslania“.94 Je často 
označovaný za marketing neziskových organizácií. Mnoho predstaviteľov neziskových 
organizácií sa však pojmu marketing úplne vyhýba pre jeho často negatívny význam. 
„Hoci základné myšlienkové východiská i konkrétne realizácie marketingových aktivít sú 
v neziskovom sektore iné ako v sektore podnikateľskom, v základných rysoch sa predsa 
len môžu zhodovať“.95

Potom je tu však kontroverzný a stále aktuálny pojem: marketing chudoby96, ktorý 
opisuje zneužívanie obrazových alebo písaných materiálov ľudí, zachytených v nedôs-
tojných podmienkach extrémnej chudoby, a ktorý pôsobí na emócie čitateľa či diváka za 
účelom získania jeho sympatií, zvýšenia sledovanosti či čítanosti média, fundraisingu 
alebo vlastného zviditeľnenia. Typickým príkladom marketingu chudoby je obraz hladu-
júceho vychudnutého dieťaťa s natiahnutou rukou k fotografovi a s nešťastným výrazom, 
typicky v čiernobielom prevedení, ktoré fotografii umelo pridáva na dramatickosti.

Po prvý raz sa tento fenomén začal prejavovať v 60. rokoch 20. storočia. V roku 
1968 sa začali v médiách objavovať fotografie z občianskej vojny v Nigérii, ktoré ako 
jedny z prvých takto otvorene a necenzurovane zobrazovali chudobu a utrpenie, čo 
u širokej verejnosti vyvolalo masívnu vlnu zdesenia a solidarity.97 Nathaniel Whittermore 
toto obdobie charakterizuje ako „neoficiálny zrod mediálneho humanitarizmu“. Dôkazom 
vplyvu, ktorý medializácia konfliktu v Nigérii mala, je aj vznik viacerých svetoznámych 
humanitárnych organizácií (napríklad aj vznik pôvodne francúzskej organizácie Lekári 
bez hraníc).

Analýza fotografií z webových stránok mimovládnych organizácií (MVO)
Boukal uvádza tri základné body98, ktoré by návštevník, teda aj potencionálny darca, 

mal nájsť na webových stránkach neziskových organizácií: predstavenie aktivít orga-
nizácie (tzn. presvedčiť návštevníka, že si dar zaslúži); možnosti darcovstva, ktoré má 
organizácia k dispozícii (darovacie zmluvy, čísla účtov, platobné brány a pod.); a kon-
takty na neziskovú organizáciu. Stránka by sa však nemala obmedzovať len na tieto tri 
body, ale mala by sa zameriavať na obsahovú hodnotu. Keďže v náplni činnosti väčšiny 
rozvojových MVO je aj globálne rozvojové vzdelávanie, je potrebné využiť toto online 
prostredie ako zdroj informácií, vedúci k hlbšiemu porozumeniu rozvoja zo strany po-
tenciálnych darcov.

Cieľom jednoduchej obsahovej analýzy bolo objasniť, ako mimovládne rozvojové 
organizácie, pôsobiace v ČR (niektoré z nich aj v SR), využívajú alebo nevyužívajú 
metódy marketingu chudoby na komunikáciu s verejnosťou prostredníctvom fotogra-

94  BOUKAL, P. a kol.: Fundraising pro neziskové organizace. s. 32.
95  BAČUVČÍK, R.: Marketing neziskových organizací. s. 9.
96  Marketing chudoby sa v  médiách označuje aj ako rozvojová pornografia, pornografia chudoby. – Pozn. 

autoriek.
97  WHITTEMORE, N.: The Rise And Fall Of Poverty Porn. 2012. In Fastcoexist.com [online]. [cit. 20. júl 2015]. 

Dostupné na internete: http://www.fastcoexist.com/1679092/the-rise-and-fall-of-poverty-porn
98  BOUKAL, P. a kol.: Fundraising pro neziskové organizace. s. 67.
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fií na svojich weboch. Výskumnou jednotkou analýzy sú snímky – záhlavia úvodných 
stránok jednotlivých webov, pričom išlo predovšetkým o obsahovú stránku fotogra-
fie (a jej kontext). Jednotlivé kategórie sú vysvetlené a rozpísané v nasledujúcom 
texte. Kritériá, ktoré boli pre zhodnotenie jednotlivých kategórií u fotografií použité, 
vychádzali jednak zo známych príkladov marketingu chudoby tak, ako sa objavovali 
a stále objavujú, a jednak z princípov obsahových analýz (ako ich definuje napríklad 
Kresse a Leeuwen).99

Organizácie, zahrnuté do analýzy, boli vybrané zo zoznamu členských organi-
zácií českej platformy mimovládnych rozvojových organizácií FoRS100, ktoré patria 
medzi signatárov etického kódexu zobrazovania a správ z rozvojových krajín. Preto 
boli pre výskum relevantné. Obsahová analýza fotografií z webových stránok orga-
nizácií bola uskutočnená v apríli 2015.

Kritériá pre hodnotenie obrazového materiálu
Na jar 2015 bola na pôde Katedry rozvojových štúdií Prírodovedeckej fakulty 

Univerzity Palackého v Olomouci vyhotovená M. Svobodovou pod dohľadom B. Ba-
luchovej v rámci výskumu k diplomovej práci101 analýza fotografií z webových strá-
nok desiatich mimovládnych rozvojových organizácií, ktoré pôsobia v ČR (niektoré 
z nich pôsobia taktiež v SR). Do analýzy boli zahrnuté len fotografie, vyskytujúce 
sa v úvodnom záhlaví stránok, pretože sú na stránke spravidla dominantné a upú-
tavajú najväčšou mierou pozornosť návštevníkov. Stránky boli následne rozdelené 
do dvoch skupín – na tie, ktoré obsahujú statické záhlavia a tie, ktoré v záhlaví majú 
pravidelne sa obmieňajúce fotografie, teda dynamické. Z vybranej vzorky webových 
stránok bolo do analýzy zahrnutých 27 fotografií z 26 rôznych záhlaví (v jednom 
prípade je záhlavie zložené z dvoch fotografií).

Hlavný zámer analýzy je venovaný obsahu fotografií. Skúma jednotlivé jeho zložky, 
ako počet a vek fotografovaných osôb, a porovnáva ich s predpokladmi, vychádzajúcimi 
z často sa vyskytujúcich trendov fundraisingových kampaní (a metód online marketingu) 
svetových rozvojových mimovládnych organizácií. Pri tejto kategórii je v rámci metodiky 
vychádzané z predpokladu, že častejšie budú používané fotografie jednotlivcov alebo 
menších skupín, ktoré vyvolávajú v návštevníkovi stránky silnejší pocit personalizácie. 
Návštevník sa potom dokáže lepšie vcítiť do situácie vyfotografovaného jednotlivca 
a s väčšou pravdepodobnosťou sa rozhodne poskytnúť finančný dar.

Všeobecne platí, že najčastejšie sú zobrazované deti a ženy (ako najviac zra-
niteľné osoby), pretože vyvolávajú silnejšie emocionálne reakcie, vedúce k väčším 
výťažkom z fundraisingových kampaní. Kategória analýzy: vek osôb má za úlohu 
zistiť, či je to tak aj v prípade tejto vybranej vzorky fotografií (viac detí v pomere 
k dospelým). Vzhľadom k obtiažnosti určenia presného veku je kategória veku delená 

99  LEEUWEN,V. T. – JEWWITT, C.: The Handbook of Visual Analysis. s. 29.
100  FORS, 2014: Výroční zpráva FoRS 2013. [online]. [cit. 20. júl 2015]. Dostupné na internete: http://www.fors.cz/

wp-content/uploads/2014/07/vyrocni-zprava-web-FINAL.pdf
101  Pre podrobnejšie informácie pozri: SVOBODOVÁ, M.: Problematika pornografie chudoby a  analýza 

obrazového PR materiálu vybraných rozvojových nestátních neziskových organizací. (Diplomová práce). 
Univerzita Palackého: Olomouc, PrF 2015. 63 s.
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na podkategóriu: dieťa (kam boli radené všetky fotografie ľudí pod vekovú kategóriu 
približne 18 rokov); podkategóriu: dospelý (kam boli zahrnutí ľudia približne medzi 18 
a 60 rokmi života), a podkategóriu: starší (pre osoby nad 60 rokov). Pokiaľ nebol vek 
jednoznačne určený v popiske k fotografii, došlo k jeho určeniu na základe pozoro-
vania a odhadu. V prípade hromadných fotografií kategória určuje, v akom pomere 
sa vekové skupiny na fotografii nachádzajú.

Ďalšími kategóriami v rámci analýzy fotografií zo záhlaví webov MVO sú: kompo-
novaná fotografia vs. fotografia pri akcii a výraz fotografovaných. Fotografie, repre-
zentujúce obyvateľov z rozvojových krajín by mali byť autentické a v ideálnom prípa-
de by mali zobrazovať ich aktívne zapojenie sa do realizácie rozvojových projektov. 
Kategória zábery pri akcii určuje, či sa jedná o spontánnu dokumentárnu fotografiu, 
zachytávajúcu tieto aktivity, alebo sú použité fotografie komponované a viac statické, 
ktoré môžu stavať fotografované osoby do pozície pasívneho príjemcu pomoci. Dô-
vodom zaznamenávania výrazu ľudí, vyskytujúcich sa na fotografiách, je zistenie, či 
prevažujú pozitívne alebo negatívne ladené fotografie. Táto kategória sama o sebe 
nemá za úlohu zistiť, či sa jedná o citové vydieranie, pretože aj pozitívne výrazy môžu 
byť v určitom kontexte zavádzajúce a nepresné. 

V tabuľke možno zaznamenať aj kategóriu: Slávna osobnosť, mala by teda zazna-
menať výskyt slávnej osobnosti. Je vychádzané z predpokladu, že využitie celebrít 
má pozitívny vplyv na fundraisingové výsledky organizácií vo svete. V prípade vý-
skytu tohto javu je ďalej skúmaný kontext danej fotografie. V ČR a SR však nebývajú 
osobnosti využívané v takom meradle, ako v zahraničí.

Výsledky: Prevládajúce portréty žien s pozitívnym výrazom
Výsledky ukázali, že vo vybranej vzorke prevažujú na 85 % individuálne fotogra-

fie a fotografie menších skupín (do desať osôb). Zaujímavá je tiež zistená nepriama 
úmernosť medzi počtom osôb a početnosťou výskytu. Čím menšie množstvo osôb, 
tým je vo vzorke fotografia zahrnutá častejšie. Individuálna fotografia sa vyskytuje 
v jednej tretine, zatiaľ čo viac ako desať-členná skupinová fotografia sa objavila vo 
vzorke len dvakrát (7 %). Z vekových skupín sú zobrazené najčastejšie iba dospelé 
osoby (41 %) a až na druhom mieste (s 30 %) samotné deti. V ostatných prípadoch 
sa na fotografiách objavovali deti v sprievode dospelých a kategória starších ľudí sa 
vyskytla len na jednej fotografii. Najčastejšie sú vo vzorke zobrazované ženy samot-
né alebo obe pohlavia naraz (po 33 %), muži samotní sa vyskytujú v 22 %.

Fotografované osoby mali z nadpolovičnej väčšiny (52 %) pozitívny, usmievavý 
výraz. Negatívny výraz je zachytený len v jednom prípade u MVO Člověk v tísni, 
a to v kontexte humanitárnej krízy v Sýrii. Celkovo absentuje väčší počet fotografií 
detí a fotografií s negatívnym výrazom tváre. Je to pravdepodobne preto, že do vý-
skumnej vzorky boli zaradené fotografie z webov organizácií, ktoré sú zamerané na 
dlhodobú rozvojovú spoluprácu, nie na humanitárnu pomoc – čomu by zodpovedal 
aj inak ladený obsah webu (okamžitá výzva na finančnú zbierku pomoci obetiam 
spoločenskej či prírodnej katastrofy, iné metódy fundraisingu a online marketingu). 
Do kategórie záberu fotografie pri akcii spadá len osem fotografií, zvyšok tvoria 
spravidla portréty alebo iné statické zábery.



39

Tabuľka: Obsah fotografie
Názov 
mimovládnej 
organizácie (MVO)

Poradie 
snímok

Počet 
osôb na 
fotografii

Vek osôb Pohlavie / Rod 
zobrazovaných

Zábery 
pri akcii

Výraz ľudí  
na fotografii

Prítomná 
slávna 
osobnosť

Dynamické záhlavie webu

ADRA 1 1 dieťa žena nie pozitívny nie

2 nad 10 deti, 
dospelí žena, muž nie pozitívny nie

3 5 Len deti muž nie pozitívny nie

4 3 Len 
dospelí žena áno pozitívny nie

CARE ČR 1 1 dospelý muž nie neutrálny nie

2 1 dieťa muž nie neutrálny nie

3a 3 Len deti žena, muž nie pozitívny nie

3b 1 Len deti žena nie pozitívny nie

4 5 Len 
dospelí žena, muž áno neutrálny nie

5 1 dospelý žena nie pozitívny nie

6 4 1 dieťa,  
3 dospelí žena, muž nie pozitívny, 

neutrálny nie

Člověk v tísni 1 1 dospelý žena nie pozitívny nie

2 1 starší než 
60 muž áno neutrálny nie

3 4 Len 
dospelí muž áno Nie je nie

4 2 Len deti muž áno neutrálny nie

5 5 2 dospelí, 
3 deti žena, muž áno negatívny nie

Fairtrade Česko 
a Slovensko

1 2 Len 
dospelí žena, muž nie pozitívny, 

neutrálny nie

2 x x x x Nie je nie

3 3 Len 
dospelí žena nie pozitívny nie

MOST 1 1 dospelý žena nie pozitívny áno

2 4 Len 
dospelí žena áno neutrálny nie

3 nad 10 Len deti žena, muž áno pozitívny nie

Statické záhlavie webu   

Centrum Dialog x 2 Len deti žena, muž nie pozitívny nie

Centrum Narovinu x 2 1 dieťa,  
1 dospelý žena nie pozitívny nie

Diakonie ČCE x 3 2 deti,  
1 dospelý žena, muž nie pozitívny nie

Charita ČR x x x x nie Nie je nie

NaZemi x 1 dospelý x nie Nie je nie
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Interpretácia výsledkov analýzy
Pri úvahách o úlohe masovo-komunikačných prostriedkov v procese zobrazovania hu-

manitárnych a rozvojových udalostí (a teda aj informovania v online priestore), je dôležité 
mať na pamäti, že nejde len prostriedok prenosu informácií; ale ide často o nezávislého 
aktéra s vlastnými predsudkami a agendou. Konkrétne novinárske redakcie, PR agentúry, 
reklamné štúdia a webové portály sú totiž vo vlastníctve jednotlivcov alebo podnikateľských 
skupín; v dôsledku toho aj ich obsah, práca a pokrytie tém otvorene odráža ich politický 
a hospodársky záujem.102

Neziskové organizácie zasa majú svoju misiu a víziu, a teda aj agendu podávania in-
formácií. Zhotovujú textový a obrazovo-zvukový materiál (fotografie, audio-nahrávky, vi-
deo-záznamy, filmy) z niekoľkých dôvodov – za účelom: informovania (vzdelávanie a zvyšo-
vanie povedomia prostredníctvom masovo-komunikačných prostriedkov); pokusu o predaj 
svojho produktu či služby, resp. získania finančných prostriedkov (marketing, PR, fundrai-
sing); presviedčania (advokácia, politika); alebo vyúčtovania dotácie či grantového projektu 
(report).103 V prípade humanitárnych, viac ako u rozvojových MVO, ide zväčša o cieľ: zvýšiť 
výťažok svojej kampane, orientovanej na boj s chudobou a na pomoc ľuďom v núdzi na 
africkom či inom kontinente. Pre tento účel sú viac či menej využívané metódy online mar-
ketingu (aj marketingu chudoby) a vyberané konkrétne fotografie.

Pri budúcom rozhodovaní sa o výbere konkrétneho sociálneho potrétu zraniteľnej oso-
by či celej skupiny do čela kampane pre svoju webovú stránku sa môžu MVO oprieť o dve 
skupiny argumentov – pre a proti využívaniu marketingu chudoby.

Argumenty PRE využívanie marketingu chudoby a fotografií zraniteľných osôb
Argumenty, obhajujúce fundraisingové praktiky marketingu chudoby, je možné rozdeliť 

do niekoľkých kategórií. V dokumente ‘Canadian Council for International Co-operation’ 
(‘CCIC’) sú rozdelené nasledovne: ‘pritiahnutie pozornosti k skutočným potrebám’; ‘budo-
vanie povedomia a mobilizácia k aktivite’; ‘účinnosť pomoci’.

Čo sa týka prvej kategórie: ‘pritiahnutie pozornosti ku skutočným potrebám’ – fotogra-
fie vystihujú situáciu, v ktorej ľudia v mnohých prípadoch naozaj žijú a nejedná sa podľa 
mimovládnych organizácií o manipuláciu ani falšovanie reality. Fotografie podľa nich „ne-
spôsobujú nedôstojné postavenie; nedôstojná je situácia, v ktorej sa ľudia nachádzajú“. 104

Ako druhý argument v prospech využívania metód marketingu chudoby ‘CCIC’ uvádza: 
‘Vzbudenie záujmu a mobilizáciu k aktivite’. Vychádza to z tvrdenia, že „ľudia z krajín glo-
bálneho Severu majú morálnu povinnosť, zodpovednosť starať sa o ľudí, trpiacich inde vo 
svete“.105 Aby sa ľudia dozvedeli o problémoch rozvojového sveta, musí byť ich pozornosť 
pripútaná niečím šokujúcim, čo v nich vyvolá potrebu finančne prispieť a o problematiku 

102  ZARQA S. Ali: Media Myths and Realities in Natural Disasters. s. 130.
103  BALUCHOVÁ, B.: Ako slovenskej verejnosti mediálne podávať informácie z rozvojových krajín. s. 83.
104  CANADIAN COUNCIL FOR INTERNATIONAL CO-OPERATION (CCIC) 2008: Focus on ethics: Advertising 

tensions in choosing fundraising images. s. 3. [online]. [cit. 20. júl 2015]. Dostupné na internete: http://www.
ccic.ca/_files/en/what_we_do/002_ethics_focus_on_ethics.pdf 

105  CANADIAN COUNCIL FOR INTERNATIONAL CO-OPERATION (CCIC) 2008: Focus on ethics: Advertising 
tensions in choosing fundraising images. s. 4. [online]. [cit. 20. júl 2015]. Dostupné na internete: http://www.
ccic.ca/_files/en/what_we_do/002_ethics_focus_on_ethics.pdf 
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sa ďalej zaujímať. Burcujúca reklama teda podľa tohto názoru poskytuje potencionálnym 
donorom iba prvotný impulz a vzbudzuje v nich záujem o ďalšie aktivity, ktoré môžu vyústiť 
do dlhodobej spolupráce s organizáciou.

Tretím argumentom pre využívanie marketingu chudoby je: ‘efektivita pomôcť’. Myslí 
sa tým fakt, že organizácie majú morálnu povinnosť, zodpovednosť byť efektívne a vy-
užívať teda stratégie, ktoré im prinesú najviac prostriedkov na ďalšie činnosti. Podľa zá-
stancov tejto stratégie: 

Výzva, ktorá sa snaží vysvetliť komplexitu situácie a ukazuje rozvojové problémy v šir-
šom kontexte, nezaujme rovnaké množstvo donorov ako zobrazenie urgentných osob-
ných potrieb. Výsledkom sú menej efektívne fundraisingové kampane, menej zdrojov 
na aktivity organizácie, a tým menej zdrojov na boj s chudobou.106

Argumenty PROTI využívaniu marketingu chudoby a tvorbe stereotypov
Hoci v súčasnosti prebieha rozmach argumentov proti využívaniu metód marketingu 

chudoby, a povedomie o problematike zobrazovania chudoby v médiách sa zvyšuje, opo-
nujúce názory stále netvoria väčšinový prístup. ‘CCIC’ delí tieto názory do nasledujúcich 
kategórií: ‘podkopávanie ľudskej dôstojnosti a podporovanie rasizmu’; ‘podporovanie exis-
tujúcich mýtov o rozvojovom svete’; ‘prispievanie k pocitu beznádeje a márnosti’.

Čo sa týka prvej kategórie argumentov – ‘podkopávanie ľudskej dôstojnosti a podporo-
vanie rasizmu’: fotografie, zobrazujúce ľudí v ich utrpení, sú bezcitné, nerešpektujúce ľud-
skú dôstojnosť a súkromie. Ľudia sú zobrazení často polonahí, vysilení, plačúci, chorí, bez 
súhlasného povolenia fotografovať. Podpora rasizmu a xenofóbie je (ako proti-argument) 
spájaný s tzv. „samaritánskym zobrazovaním“ „bielych“ ľudí, ktorí zachraňujú miestne af-
rické obyvateľstvo. Vyvoláva to delenie na dva tábory (my a tí druhí), čo nielen prehlbuje 
rozdiely medzi rozvinutými a rozvojovými krajinami, ale stavia tú „bielu“, europoidnú rasu 
do nadradeného postavenia darcov, poskytovateľov pomoci, čím neposilňuje spoluprácu 
a rovnocenné partnerské vzťahy.107

V prípade kategórie: ‘Podporovanie existujúcich mýtov o rozvojovom svete’ ide o to, 
že obrazy bezmocných ľudí z rozvojových krajín vyvolávajú názor, že im môžu pomôcť 
len charitatívne organizácie z globálneho Severu – že oni sami v rámci globálneho Juhu 
sa o seba nedokážu postarať. Týmto spôsobom sú zastierané všetky úspechy miestnych 
rozvojových organizácií aj tamojších ľudí, zapájajúcich sa aktívne do projektov organizá-
cií, fungujúcich na partnerskej báze, spolupráci.

Ďalší negatívny následok je spojený s faktom, že pre fundraisingové účely sú výnosnej-
šie individuálne fotografie (portréty zraniteľných osôb), čím sa ale často v očiach donorov 
akoby prenášala vina za súčasný zlý stav na samotné obete. 

106  CANADIAN COUNCIL FOR INTERNATIONAL CO-OPERATION (CCIC) 2008: Focus on ethics: Advertising 
tensions in choosing fundraising images. s. 6. [online]. [cit. 20. júl 2015]. Dostupné na internete: http://www.
ccic.ca/_files/en/what_we_do/002_ethics_focus_on_ethics.pdf 

107  CANADIAN COUNCIL FOR INTERNATIONAL CO-OPERATION (CCIC) 2008: Focus on ethics: Advertising 
tensions in choosing fundraising images. s. 3. [online]. [cit. 20. júl 2015]. Dostupné na internete: http://www.
ccic.ca/_files/en/what_we_do/002_ethics_focus_on_ethics.pdf 
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Keď je chudoba prezentovaná v podobe individuálnych obetí a je ignorovaný kon-
text, sú chudobní vnímaní ako osoby, zodpovedné za svoju situáciu. V prípade, že 
je vysvetlené pozadie problému, spôsobí to prenesenie zodpovednosti na spolo-
čenské faktory.108 

Campbell109 v tejto súvislosti zmieňuje Feaginovu (1972) prácu, v ktorej vytvoril 
tri kategórie, podľa ktorých si Američania vysvetľujú chudobu. Prvú skupinu nazval 
individualistickou, kde je vina kladená na správanie chudobných; druhú nazval štruk-
turálnou, kde je zodpovednosť prenesená na sociálne a ekonomické faktory, a tretiu 
pomenoval ako fatalistickú, podľa ktorej je chudoba ovplyvnená šťastím a osudom. 
Prieskum ukázal, že individualistické faktory prevažovali nad všetkými ostatnými. 
Z tohto princípu benefitujú aj kampane „adopcie na diaľku“. Ak darcovia poskytujú 
prostriedky konkrétnemu dieťaťu, ktoré považujú za svoje a vytvoria si k nemu určitý 
vzťah (podporený pravidelnými informáciami o adoptovanom dieťati či študijnými vý-
sledkami), sú ochotnejší investovať pravidelne.

Posledný argument proti využívaniu metód marketingu chudoby je: ‘Prispievanie 
k pocitu beznádeje a márnosti’. Práve vyvolávanie pocitu, že sa situácia v rozvojových 
krajinách nijako nelepší, je ďalším negatívnym dôsledkom. Aj keď už je zobrazený nejaký 
úspešný projekt, ide často len o lokálny úspech v podobe postavenej školy či vykopanej 
studne, ale nie je vidieť zlepšenie v národnom alebo nadnárodnom meradle. Tento fakt 
môže vyvolávať v darcoch pocity márnosti, zbytočnosti a viesť k postupnej strate dôvery 
v rozvojovú pomoc, resp. spoluprácu, a tým pádom aj k znižovaniu finančných príspev-
kov. Problém nie je v tom, že by vyobrazené podvýživené a hladujúce deti neexistovali, 
ale že fotografie takýchto detí, opakované v dlhodobom horizonte zatienia realitu a stane 
sa z nich umelo vytvorená realita.

Odporúčania pre prax
Etika je samostatná a komplexná disciplína, ktorá sa zaoberá otázkami morálky a ve-

nuje sa normám ľudského správania, konania. Aplikovaná etika rieši etické dilemy v prak-
tickom živote so zameraním na určitú oblasť skúmania. Aplikovanou etikou je aj etika no-
vinárska. V žurnalistike sa pojem objavuje v druhej polovici 19. storočia spolu s vnímaním 
novinárstva ako profesie.110 Ako už bolo načrtnuté, väčšina organizácií používa obrazy 
a príbehy zraniteľných skupín (predovšetkým sociálne portréty detí), ich rodín a konkrét-
nych lokálnych komunít v rámci propagácie svojej humanitárnej či rozvojovej práce, ako aj 
v rámci výzvy pre potenciálnych darcov a priaznivcov – zapojiť sa do aktivít organizácie. 
V každej MVO či redakcii novín prebieha vyhodnocovanie etických dilem a argumentov 
pre a proti využívaniu metód marketingu chudoby odlišne. Je však nevyhnutné, aby sa 
minimalizovalo riziko nevhodného použitia informácií, príbehov a vizuálnych posolstiev 
detí (prostredníctvom fotografií, bannerov na internete, videí alebo sociálnych médií).

108  CANADIAN COUNCIL FOR INTERNATIONAL CO-OPERATION (CCIC) 2008: Focus on ethics: Advertising 
tensions in choosing fundraising images. s. 5. [online]. [cit. 20. júl 2015]. Dostupné na internete: http://www.
ccic.ca/_files/en/what_we_do/002_ethics_focus_on_ethics.pdf 

109  CAMPBELL, D. – CARR, S. – MACLACHLAN, M.: Attributing ‘Third World Poverty’ in Australia and Malawi: 
A Case of Donor Bias? s. 410.

110  KOPECKÝ, M.: Média a jejich úloha v souvislosti s neštěstími. s. 205.
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‘Zodpovedne a eticky zobrazovať obrazy zraniteľných skupín’
V rámci odporúčaní pre prax nielen pre konkrétne mimovládne organizácie (ich 

mediálnych a PR manažérov), ale aj pre ľudí z mediálneho prostredia a foto-žurnalistov 
možno spomenúť niekoľko tipov z oblasti zodpovednej foto-žurnalistiky, ktoré by mohli 
napomôcť k správnemu postupu zhotovovania a používania obrazových materiálov, 
zobrazujúcich zraniteľné skupiny:

1)  Foto a video-materiál zraniteľných skupín (predovšetkým detí) nesmie ukazovať zobra-
zované osoby v stave nahoty alebo v nevhodných pózach. Konkrétne obrazy a s nimi 
súvisiace správy by mali byť zhotovené na základe rešpektu, rovnosti, solidarity a spra-
vodlivosti. Niekoľko zahraničných novinárskych organizácií, napríklad Poynter institute 
alebo Ethical Journalism Network (EJN) sa zaoberá výhradne problematikou  etiky vo 
foto-žurnalistike (nielen manipuláciou111 verejnej mienky prostredníctvom fotografií, ale 
taktiež aj pravidlami112 etického fotografovania). 

2)  Podrobnosti, pripojené k obrázkom (popisky) zahrnuté v príbehoch, nesmú dovoliť, aby 
zobrazovaná osoba: dieťa (napríklad vystavené násiliu či smrteľnej chorobe) bolo vys-
topovateľné až k nemu domov, k jeho komunite.

3)  Výrazné budovy, názvy ulíc alebo sociálnych stredísk by nemali byť zahrnuté do foto, 
audio-video záznamu v prípade, že z nich možno určiť, kde zobrazovaná osoba žije 
alebo pôsobí.

4)  Mimovládna organizácia by mala konkrétneho fotografa či novinára, ktorý chce zobraziť 
príbeh konkrétneho človeka či rodiny z ich projektu, vopred poznať, prípadne si jeho 
prácu a mediálnu produkciu preveriť.

5)  Organizácia, ako aj samotný fotograf/novinár by sa mali uistiť, že dostali povolenie detí 
a najmä ich rodičov/opatrovníkov na zhotovenie fotografie, video-záznamu, či audio-roz-
hovoru. Rodina zobrazovaného dieťaťa by mala dostať aj informáciu a zároveň poro-
zumieť, akým spôsobom a na aký účel bude konkrétny mediálny záznam použitý. Viac 
informácií k problematike zobrazovania zraniteľných skupín – detí v médiách možno 
nájsť online napríklad  na stránkach a v dokumentoch  sietí organizácií ‘Keeping Children 
Safe’,113 ktorá vydala aj príručku  ‘Child Safeguarding Guidance for Journalists’.114 

‘Používať a dodržiavať Kódex používania obrazov a podávania správ’
Mediálnym a PR pracovníkom konkrétnych mimovládnych rozvojových a humanitárnych 

organizácií, ako aj samotným novinárom je potrebné taktiež komplexne predstaviť etický 
kódex (a presvedčiť ich, aby ho aj v praxi používali). Ide o súhrn pravidiel, ktorými je žiaduce 

111  Podrobnejšie informácie možno nájsť na: http://journalismethics.info/online_journalism_ethics/photojour-
nalism.htm

112  Pre podrobnejšie informácie pozri: Photography Code of Ethics. dostupný na: https://giantrangkong.
wordpress.com/2008/04/08/photography-code-of-ethics/

113  Podrobnejšie informácie na: www.keepingchildrensafe.org.uk 
114  Kompletné znenie príručky je k  dispozícii na: http://destination-unknown.org/wp-content/uploads/DU_

guide_journalists_long_.pdf
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sa riadiť pri mediálnom zobrazovaní udalostí, situácií a ľudí z krajín s nižšími príjmami. Tento 
kódex už desať rokov existuje. Kódex používania obrazov a podávania správ zostavili v roku 
2006 mimovládne organizácie, ktoré pracujú v oblasti humanitárnej pomoci, rozvoja a roz-
vojového vzdelávania – združené v Európskej konfederácii mimovládnych rozvojových a hu-
manitárnych organizácií CONCORD. V nasledujúcich rokoch podobné kódexy na národnej 
úrovni prijali aj jednotlivé členské organizácie CONCORDu. Jedného z prvých ucelených 
sprievodcov115 k tejto téme (najmä o výbere a použití obrazového materiálu z rozvojových 
krajín v európskych podmienkach) spracovala írska platforma mimovládnych rozvojových 
organizácií Dóchas.116 O niekoľko rokov neskôr bol opäť v dielni Dóchas vytvorený ilustrova-
ný sprievodca117, ktorého úlohou je jednotlivé body kódexu, analyzovať, špecifikovať a uviesť 
názorné príklady pre lepšiu implementáciu.

Tento kódex napomáha neziskovým rozvojovým organizáciám vyhýbať sa vytváraniu 
a prehlbovaniu existujúcich stereotypov o rozvojových krajinách pri plánovaní a implemen-
tovaní svojich PR stratégií. Pravidlá nefungujú ako pevne dané a nemenné, pretože pracujú 
s ťažko definovateľnými pojmami – slúžia teda len ako súhrn základných princípov, ktorými 
by sa signatárske organizácie mali riadiť. Revidovaná verzia berie napríklad do úvahy fakt, 
že fotografie žien a detí sú pre účely neziskových organizácií vyberané najčastejšie a je 
teda značne ovplyvnená Dohovorom o právach dieťaťa118 (uvedený do platnosti v roku 1989) 
a Dohovorom o odstránení všetkých foriem diskriminácie žien z roku 1979. 

V českom aj v slovenskom kontexte existuje súbor pravidiel (vďaka iniciatíve slovenskej 
Platformy mimovládnych rozvojových organizácií a českej FoRS), ktoré je potrebné rešpek-
tovať pri informovaní o zažitej skúsenosti či situácii z roz vojovej krajiny v masovo-komuni-
kačných prostriedkoch. Prvým pravidlom Kódexu používania obrazov a podávania správ119 je: 
„Vyberať textový i obrazový materiál, založený na úcte, dôstojnosti a dodržiavaní ľudských 
práv“, keďže v prvom rade by malo ísť o rešpek tovanie práva na súkromie a dodržanie dôs-
tojnosti zobrazovaných osôb. No opak je pravdou a často možno v médiách vidieť fotografie, 
zobrazujúce utrpenie, najmä podvýživené deti na pokraji smrti. Často sa nerešpektuje ich 
dôstojnosť, nie je získaný súhlas so zverejnením takejto fotografie. Je potrebné vyhýbať sa 
aj fotografiám, kde je prezentovaný mesiášsky prístup (tzv. biely záchranca či záchrankyňa, 
ktorý/á „zachraňuje chudobné africké deti“).120  Druhým pravidlom je: „Zobrazenú situáciu 
ukázať v užšom aj širšom kontexte“, čo znamená, že pri spracovaní mediálneho výstupu 
z rozvojovej krajiny si treba položiť otázku: Čo potrebuje vedieť príjemca správy, aby pocho-
pil jej výpovednú hodnotu? Vhodnou voľbou fotografie a dôslednou popiskou s dostatkom 

115  CONCORD 2006: Code of Conduct: Guide to the Code of Conduct. [online]. [cit. 20. júl 2015]. Dostupné na 
internete: http://www.ideas-forum.org.uk

116  BALUCHOVÁ, B.: Zobrazovanie situácií z rozvojových krajín v médiách. s. 146.
117  DÓCHAS 2014: The Illustrative Guide to the Dóchas Code of Conduct on Images and Messages. [online]. [cit. 

20. júl 2015]. Dostupné na internete: http://www.dochas.ie/sites/default/files/Illustrative_Guide_to_the_
Dochas_Code_of_Conduct_on_Images_and_Messages.pdf

118  UNICEF 2015: Dohovor o právach dieťaťa. In UNICEF Česká republika. [online]. [cit. 20. júl 2015]. Dostupné na 
internete: http://www.unicef.cz/aktualne/82292-umluva-o-pravech-ditete 

119  PLATFORMA MVRO 2010: Kódex používania obrazov a podávania správ. [online]. [cit. 20. júl 2015]. Dostupné 
na internete: http://mvro.sk/sk/kodexy/kodex

120  PLATFORMA MVRO 2011: Slovenský sprievodca rozvojovým dobrovoľníctvom. [online]. [cit. 20. júl 2015]. 
Dostupné na internete: http://www.mvro.sk/sk/rozvojove-dobrovolnictvo/301-slovensky-sprievodca-
rozvojovym-dobrovolnictvom
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informácií, kontextu autor či autorka nemusí posilňovať zaužívané stereotypy.121 Ešte jedno 
z pravidiel je obzvlášť relevantné pre tento príspevok a analýzu webov MVO, a to: „Vyhýbať 
sa obrazom a správam, ktoré podporujú stereotypy, vyvolávajú senzácie a diskriminujú ľudí, 
situácie či miesta“. Pri uverejňovaní obrazového materiálu z rozvojovej krajiny často hrozí, 
že na základe jednej jedinej fotografie alebo odpublikovaného konkrétneho ľudského prí-
behu si divácka či čitateľská obec urobí obraz celej spoločnosti či krajiny. Napríklad jedna 
fotografia detských vojakov v Ugande bez vysvetľujúceho opisu by mohla v prijímateľovi 
mediálneho obsahu vytvoriť stereotyp, že celá Afrika (pozostávajúca z viac ako piatich 
desiatok štátov) je vo vojnovom stave a zneužíva na masívne ozbrojené boje maloleté deti. 

Záver
Cieľom príspevku bolo predstaviť aktuálny fenomén marketingu chudoby a zanalyzovať 

niektoré z jeho zaužívaných metód v praxi (fundraisingu a online marketingu) na malej 
vzorke mimovládnych rozvojových organizacií, pôsobiacich predovšetkým v ČR, ale i v SR. 
Na analýzu bola použitá jednoduchá obsahová analýza, zameraná na úvodné fotografie zo 
záhlaví desiatich webových stránok MVO. Účelom analýzy nebolo označiť fotografie za cito-
vo vydierajúce či nevhodné, ale pootvoriť dvere ku kritickému mysleniu a otvorenej verejnej 
diskusii na tému zobrazovania zraniteľných skupín obyvateľstva z krajín globálneho Juhu 
v médiách, ako aj využívania fotografií z rozvojových krajín s cieľom napomôcť fundraisingu 
a propagácii aktivít konkrétnych aktérov v oblasti rozvojovej spolupráce. 

Z analýzy vzorky fotografií vyplýva, že v rámci vekových skupín sú zobrazení najčas-
tejšie len dospelí (41 %) a až na druhom mieste (s 30 %) sú zobrazené samotné deti. Na 
ostatných fotografiách sa objavovali deti v sprievode dospelých a kategória starších sa vy-
skytla len na jednej fotografii. Pozitívne teda je, že na fotografiách neprevládali samotné deti 
(v porovnaní so situáciou v medzinárodnom meradle). Najčastejšie sú vo vzorke zobrazova-
né ženy samotné alebo obe pohlavia naraz (po 33 %), muži samotní sa vyskytovali len v 22 
%. Fotografované osoby mali v nadpolovičnej väčšine (52 %) pozitívny, usmievavý výraz. Pri 
zhodnocovaní vytýčených kategórií išlo o zvýrazňovanie jednotlivých úkazov a podávanie 
podnetov, ktoré by mohli neziskovým organizáciám ukázať možné nedostatky vo výbere 
fotografického materiálu či v prístupe k fundraisingovým metódam. 

Napriek tomu, že sú si jednotlivé rozvojové organizácie väčšinou vedomé etických 
dilem, ktorým v súvislosti s používaním fotografického materiálu z rozvojových krajín mu-
sia čeliť, nie vždy sa im darí naplniť všetky kritériá a pravidlá z etických kódexov (napr. 
Kódexu používania obrazov a podávania správ). Veľkým limitom je napríklad prevládajúci 
nedostatok popisiek pri uverejnených fotografiách v záhlaviach analyzovaných webov, 
ktoré by podávali o situáciách či ľuďoch z fotografií potrebné informácie a obmedzili by 
tak ich skreslenú interpretáciu.

V štruktúre konkrétnych MVO začína mať čoraz väčšiu váhu, dôležitosť a zodpovednosť 
práve pozícia mediálnych a PR koordinátorov, ktorí by mali byť pre svoju prácu interdiscipli-
nárne vyškolení a kontinuálne vzdelávaní. Mali by ovládať nielen princípy novinárskej práce, 
efektívnej komunikácie, princípy PR a marketingu, ale aj základy psychológie a etiky médií, 
pričom skúsenosti z práce so zraniteľnými skupinami či terénnej sociálnej práce je výhodou. 
S dobre nastaveným kritickým myslením a zhodnocovaním svojej činnosti (nielen v oblasti 
poskytovania humanitárnej či rozvojovej pomoci, ale aj v oblasti komunikácie svojich aktivít 

121  BALUCHOVÁ, B.: Ako slovenskej verejnosti mediálne podávať informácie z rozvojových krajín. s. 79 – 80.
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navonok) a následným dodržiavaním pravidiel z etického kódexu národnej platformy FoRS 
v ČR (a Platformy MVRO v SR), možno očakávať v zobrazovaní humanitárnych a rozvojo-
vých tém v online priestore zlepšenie. 
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DRUHÝ VATIKÁNSKY KONCIL: REFLEXIA VYBRANÝCH OTÁZOK KONCILO-
VEJ EKLEZIOLÓGIE Z POHĽADU MISIOLÓGIE

THE SECOND VATICAN COUNCIL: REFLECTIONS ON SELECTED MATTERS 
OF COUNCIL ECCLESIOLOGY FROM THE PERSPECTIVE OF MISSIOLOGY
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Abstrakt
Autori sa v tomto článku zameriavajú na ekleziologický význam koncilu reflektova-
ný vo svetle vybraných pokoncilových misiologických dokumentov Katolíckej cirkvi. 
Orientujú sa predovšetkým na koncilovú koinonickú ekleziológiu a trojičný pôvod mi-
sijnej dimenzie Cirkvi, na univerzálny rozmer Cirkvi a jej jednotu, v ktorej však existu-
je napätie vo vzťahu k miestnym cirkvám, a poukazujú na funkciu Cirkvi ako znamenie 
a nástroj spásy. Autori tiež zdôrazňujú význam miestnych cirkví vo vzťahu ku kultú-
ram, poukazujú na otázku inkulturácie a posunu jej významu v súčasnosti.

Kľúčové slová: Cirkev. Koinonia. Univerzálna jednota. Znamenie spásy. Inkulturácia.

Abstract
In this article, the authors focus on the ecclesiological significance of the Council 
reflected in the light of selected post-Council missiology documents of the Catholic 
Church. Special attention is given to Council koinonia ecclesiology and the Trinity 
origin of the mission dimension of the Church, as well as to the universal dimension 
of the Church and its unity, which includes tensions in relation to local churches and 
the role of the Church as a sign and tool of salvation. Furthermore, the authors stress 
the significance of local churches in relation to cultures and reflect on the matter of 
inculturation and the current shift in its meaning.

Keywords: The Church. Koinonia. Universal unity. Sign of salvation. Inculturation.

Úvod
Po päťdesiatich rokoch od Druhého vatikánskeho koncilu opätovne hodnotíme jeho 

význam a s údivom objavujeme obrovskú inšpiráciu, ktorú koncil priniesol v mnohých 
oblastiach misiológie. Nanovo objavujeme skutočnosť, že Druhý vatikánsky koncil bol 
prelomovou udalosťou v živote Cirkvi a jeho hlboký dosah vnímame aj v súčasnosti. 
Cirkevný snem zvolal pápež Ján XXIII. a trval s prestávkami tri roky. Koncil nastolil 
viaceré otázky a požiadavky moderného sveta, ktorými sa Cirkev musela zaoberať 
a priniesol hneď niekoľko reforiem. Koncilu išlo o reflexiu života Cirkvi a prispôsobenia 
nástrojov na realizáciu jej poslania vo svete. Otázky ako ekumenizmus, vzťah Kato-
líckej cirkvi k judaizmu a svetovým náboženstvám, dialóg so svetom, kultúrne tradície 
a misijné poslanie Cirkvi, otázky osobného svedomia a náboženskej slobody rezo-
novali Druhým vatikánskym koncilom. Reformou koncilu bolo zavedenie národných 
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jazykov do liturgie a jej prispôsobenie sa miestnym kultúram, ustanovenie biskupských 
konferencií, prístup k Svätému písmu, postavenie laikov v Cirkvi a ich intenzívnejšia 
účasť v misijných dielach. 

Koncil priniesol posun aj v otázkach ekleziológie, keď každú miestnu cirkev začal 
chápať ako vysielajúcu i prijímajúcu zároveň, teda misionársku, ktorá sama potrebuje 
misiu. Misia je tak vecou miestnej i univerzálnej Cirkvi. Koncilové učenie posunu-
lo ponímanie Cirkvi zo statickej predstavy ako hierarchicky štruktúrovanej inštitúcie 
k dynamickej predstave Božieho ľudu ako spoločenstva putujúceho v dejinách; od 
Cirkvi, ktorá „vlastní“ pravdu a spásu, k Cirkvi, ktorá je znamením spásy a ktorá musí 
rozpoznávať „znamenia čias“ (porov. Mt 16,3). 

Koncilová ekleziológia ako východisko pokoncilovej misiológie
Koncil zaujal k otázke Cirkvi nový prístup, čo malo výrazný vplyv aj na pokoncilovú 

misiológiu. Miesto sústredenia sa na viditeľnú a hierarchickú podobu Cirkvi, koncil 
zdôraznil jej tajomstvo, ktoré spočíva v tom, že všetci ľudia majú skrze Krista v Duchu 
prístup k Otcovi, aby sa stali účastní na Božom živote. Koncil chápe Cirkev ako „ľud 
zhromaždený v jednote Otca a Syna a Ducha Svätého“.122 Konciloví otcovia sa tak 
vrátili k biblickému obrazu Cirkvi ako Božieho ľudu, ktorý rozpracovali cirkevní otcovia 
v období patristiky a považovali Cirkev za ‘ľud Boha Otca’, ‘telo Ježiša Krista’ a ‘chrám 
Ducha Svätého’. Druhý vatikánsky koncil obraz Cirkvi ako Božieho ľudu opravil zúže-
nú a jednostranne hierarchicky orientovanú predstavu o Cirkvi, ktorá vyrástla z liturgie 
a prevládala v myslení ľudí v období pred jeho konaním. 

Koncil chápal pojem „Boží ľud“ ako celú Cirkev, jednu veľkú jednotu – ‘koinoniu’. 
Koinonia je starodávny kresťanský koncept zjednoteného spoločenstva veriacich 
s Bohom a medzi sebou navzájom, ktorého cieľom je uskutočňovať Božiu vôľu na ze-
mi. Grécke slovo κοινωνια (‘koinonia’) pôvodne znamená ‘mať účasť, podieľať sa’, do 
latinčiny sa zvyčajne prekladá termínom ‘communio’ a slovenský ekvivalent je výraz 
‘spoločenstvo’. O koinonii píše najmä apoštol Pavol, ktorý ju chápe nielen v rovine 
vertikálnej ako spoločenstvo s Kristom v Duchu Svätom, ale aj horizontálnej ako vzá-
jomné spoločenstvo medzi veriacimi (porov. 1 Kor 10,16 – 17). Koinonia má aktívnu 
dimenziu v zmysle „robme veci spolu podľa Božej vôle“.123 Cirkev v očiach koncilu má 
byť budovaná predovšetkým na vzťahoch svojich príslušníkov k Bohu, k sebe navzá-
jom, k ostatným ľuďom a k svetu. Takáto Cirkev podľa učenia Druhého vatikánskeho 
koncilu je znamením a nástrojom spásy vo svete.

V otázke misionárskej podstaty Cirkvi sa koncil pokúsil nazrieť do Božieho trojičné-
ho života a spojiť misijné poslanie Cirkvi s misiou Svätej Trojice. V dekréte ‘Ad gentes’ 
hovorí, že pôvod Cirkvi je v láske Boha Otca, ktorý plodí Syna a skrze neho posiela 
Ducha Svätého, aby všetci ľudia mali účasť na Božom živote nielen ako jednotlivci, 
ale aj v zjednotenom spoločenstve, spájajúcom ľudí vzájomnými vzťahmi medzi se-

122  Lumen gentium. 4. 
123  BUČKO, L.: Teologická koinonia a Božie kráľovstvo v spoločnosti. s. 67.
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bou a s Bohom. Koncilová konštitúcia ‘Lumen gentium’ poukazuje na skutočnosť, že 
Kristova Cirkev je viditeľnou sviatosťou spásy pre všetkých.124 Cirkev teda nie je cieľom 
misijnej činnosti, ale prostriedkom na dosiahnutie plnosti života pre všetkých ľudí.

Pred cirkevným snemom sa pod pojmom „Cirkev“ rozumeli len predstavitelia 
hierarchie – biskupi na čele s pápežom, ostatní kňazi a rehoľníci. „Veriaci“ boli tá 
„pasívna“ časť Božieho ľudu (laici), ktorá mala iba počúvať a poslúchať hierarchiu. 
Takéto predstavy však viedli ku klerikalizmu, ktorý znamená pozerať sa na Cirkev iba 
z pohľadu kléru. Vyhlásenia Druhého vatikánskeho koncilu odstránili takéto chápanie 
Cirkvi a zásadne ho zmenili. Aj súčasný pápež František vo svojej exhortácii o ohlaso-
vaní evanjelia v dnešnom svete ‘Evangelii gaudium’ pripomína, že povedomie o služ-
be laikov v Cirkvi vzrástlo. Avšak ich angažovanosť v evanjelizačnom či sociálnom 
apoštoláte sa v niektorých prípadoch dostatočne nerozvinula pre silný klerikalizmus 
v miestnych cirkvách, kde nenašli priestor na vyjadrenie svojej mienky a konanie. 
Formáciu laikov pre evanjelizačné poslanie v spoločnosti súčasný pápež radí medzi 
dôležité pastoračné výzvy.125 

Boží ľud pre všetkých
Cirkev predstavujúca jeden celok je plná rôznych napätí, súčasne je však obdivu-

hodne zjednocujúca. Pôsobí aj v tom najmenšom spoločenstve a zároveň sa usiluje 
objať celý svet. V Cirkvi preto musí existovať istý stupeň plurality, a to jednak pre 
obsažnosť zjavenia, ako aj pre rozdielnosť jednotlivcov, skupín a národov, ktorým sa 
odovzdáva zjavenie. Pluralitu v Cirkvi teda utvárajú aj miestne cirkvi. Pluralita v Cirkvi 
však nesmie rozbíjať jej jednotu. Takto existuje napätie medzi jednotou celého spolo-
čenstva a samostatnosťou miestnych cirkevných spoločenstiev. 

Podoba miestnej cirkvi je poznačená špecifickosťou dejinnej epochy a svojrázom 
určitej krajiny či národa. V tomto sa zračí bohatstvo života Cirkvi. S jednotou Cirkvi 
úzko súvisí jej univerzálnosť, čiže katolíckosť, ktorá predstavuje schopnosť Cirkvi 
zachytiť všetkých ľudí zo všetkých národov s ich rozdielnymi individuálnymi či ko-
lektívnymi zvláštnosťami a sprostredkovať pokoj s Bohom a medzi sebou navzájom, 
teda spásu. 

Cirkev sa v západnom kresťanstve v stredoveku predstavovala ako gigantická 
jednoliata a centralizovaná inštitúcia. Podľa Otta H. Pescha pravdepodobne toto 
ponímanie Cirkvi bolo najhlbším dôvodom rozdelenia východnej a západnej cirkvi 
v roku 1054.126 Koncilové učenie o Cirkvi sa priblížilo k pohľadu východnej kresťan-
skej ekleziológie: 

Kristova Cirkev je skutočne prítomná vo všetkých zákonitých miestnych zhromažde-
niach veriacich, ktoré – spojené so svojimi pastiermi – sa v Novom zákone tiež nazý-
vajú cirkvami... V miestnych cirkvách sa hlásaním Kristovho evanjelia zhromažďujú 

124  Lumen gentium. 48. 
125  Evangelii gaudium. 102. 
126  PESCH, O. H.: Druhý vatikánsky koncil 1962 – 1965. Příprava, průběh, odkaz. s. 184.
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veriaci a slávi sa tajomstvo Pánovej večere... V týchto spoločenstvách, hoci sú neraz 
maličké a chudobné alebo roztratené, je prítomný Kristus, ktorého mocou sa združuje 
jedna, svätá, katolícka a apoštolská Cirkev.127

Koncilový a pokoncilový teológ Walter Kasper hovorí, že univerzálna Cirkev 
a miestne cirkvi sa navzájom prenikajú, pričom prebývajú spolu. Podstatnú štruktúru 
Cirkvi možno porovnať s dvoma ohniskami elipsy: je súčasne pápežská aj episkopál-
na, pričom ani jedno z ohnísk nemožno previesť na druhé. Táto jednota rozpätia je 
základom jednoty spoločenstva. Spoločenstvo súčasne episkopálne a pápežské je zá-
kladným organizačným vyjadrením podstatnej štruktúry Cirkvi, jej jednoty v katolicite 
a katolicity v jednote.128 Úrad Petrovho nástupcu môžeme v tomto zmysle chápať ako 
spoluprincíp jednoty univerzálnej Cirkvi, ktorá existuje v miestnych cirkvách. Biskup 
zastupuje miestnu cirkev voči celej univerzálnej Cirkvi a univerzálnu Cirkev voči miest-
nej cirkvi, preto by nemal pripustiť, aby sa miestna cirkev uzavrela sama do seba, ale 
mal by ju otvárať voči univerzálnej Cirkvi. Takto v univerzálnej Cirkvi zaznieva špeci-
fický hlas tej či onej diecézy. Ide o pluralitu miestnych cirkví, ktoré tvoria organizmus 
jednej všeobecnej Cirkvi.129 Hugo Rahner svojho času tvrdil, že Cirkev ako udalosť je 
nevyhnutne miestnym spoločenstvom.130 Možno zhrnúť, že všeobecná Cirkev žije vo 
svojich miestnych spoločenstvách. 

Koncil sa tiež zaoberal otázkou príslušnosti ku Katolíckej cirkvi. V tejto súvislosti 
vieroučná konštitúcia koncilu ‘Lumen gentium’ hovorí:

Do katolíckej jednoty Božieho ľudu ... sú povolaní všetci ľudia. Rozličným spô-
sobom do nej patria alebo sú na ňu zameraní tak katolícki veriaci, ako aj ostatní 
kresťania, a napokon vo všeobecnosti všetci ľudia, ktorí sú povolaní Božou milos-
ťou ku spáse.131

Koncil rozoberá aj otázkou plnosti začlenenia do všeobecnej cirkvi,132 zaoberá sa 
spoločenstvom Cirkvi s nekatolíckymi kresťanmi ako aj vzťahom Cirkvi k nekresťa-
nom, ktorí sú podľa učenia koncilu „rozličným spôsobom zameraní na Boží ľud“.133 
Cirkev uznáva, že aj iné náboženstvá hľadajú neznámeho, ale blízkeho Boha, lebo 
„on dáva všetkým život, dych a všetko“ (Sk 17,25). Boh chce, aby boli všetci ľudia 
spasení. Preto Otec poslal na svet svojho Syna, preto Syn vo svete založil a do sveta 
poslal Cirkev, ktorú neprestajne oživuje a pobáda Duch Svätý, aby v nej neochablo 
misijné poslanie pretvárať ľudstvo na všeobecný Boží ľud. K pokladu, ktorého je Cirkev 
strážkyňou, majú svojím podielom prispieť všetky rasy, všetky národy a všetky kultúry.

127  Lumen gentium. 26.
128  KASPER, W.: Theologie – součást naší doby. s. 73.
129  RATZINGER, J.: Církev jako společenství. s. 67.
130  RAHNER, H.: The Parish: from Theology to Practice. s. 29
131  Lumen gentium. 13. 
132  Lumen gentium. 14.
133  Lumen gentium. 16.
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Cirkev ako prostriedok spásy
Druhý vatikánsky koncil naznačil možnosť spásy mimo viditeľnej Cirkvi, keď po-

vedal, že večnú spásu môžu dosiahnuť všetci, čo „bez vlastnej viny nepoznajú Kris-
tovo evanjelium a jeho Cirkev, ale s úprimným srdcom hľadajú Boha a usilujú sa pod 
vplyvom milosti plniť jeho vôľu, ktorú poznávajú z hlasu svedomia“.134 Boh neodopiera 
prostriedky potrebné na spásu ani tým, ktorí bez vlastnej viny ešte síce neprišli k vý-
slovnému poznaniu Boha, ale sa usilujú s pomocou Božej milosti žiť správne. „Lebo 
všetko, čo je u nich dobré a pravdivé, Cirkev pokladá za prípravu na evanjelium a za 
dar od toho, ktorý osvecuje každého človeka, aby mal život,“135 hovoria závery cir-
kevného snemu. Koncil prináša veľmi hlbokú a zaujímavú myšlienku: Keďže Kristus 
zomrel za všetkých ľudí a konečným povolaním človeka je prísť k Bohu, Duch Svätý 
dáva všetkým ľuďom možnosť mať podiel na Kristovom veľkonočnom tajomstve spô-
sobom, ktorý pozná jedine Boh.136 

V tejto línii pokračuje aj pokoncilová misionárska encyklika Jána Pavla II. ‘Re-
demptoris missio’, keď hovorí, že univerzálnosť spásy sa nevzťahuje len na tých, ktorí 
výslovne veria v Krista a sú členmi Cirkvi, lebo mnohí ľudia nemajú možnosť spoznať 
Kristovo evanjelium a pripojiť sa k Cirkvi. Žijú napríklad v spoločenských a kultúrnych 
podmienkach, ktoré to neumožňujú, alebo vyrástli v iných náboženských tradíciách. 
Týmto ľuďom je spása v Kristovi prístupná skrze milosť, ktorá ich síce nezačleňuje 
formálne do Cirkvi, ale im prináša „vnútorné a vonkajšie svetlo“. Túto milosť, ktorá 
pochádza od Krista a jeho obety, daruje Duch Svätý. Každému človeku umožňuje 
dosiahnuť spásu vlastnou slobodnou spoluprácou.137 

Ani pápež František neobišiel túto citlivú tému. Pripomína, že „nekresťania vďaka 
nezištnej Božej iniciatíve a vo vernosti vlastnému svedomiu môžu žiť ospravedlnení 
prostredníctvom Božej milosti a takýmto spôsobom pripojení ku Kristovmu veľkonoč-
nému tajomstvu“. Pápež dokonca hovorí, že aj kresťania môžu mať osoh z duchov-
ného a kultúrneho bohatstva nekresťanských národov, ktoré im môže pomôcť lepšie 
žiť ich vlastnú vieru.138 

Cieľom spásno-dejinného pohybu je Božie kráľovstvo, ktoré sa zavŕši na konci ve-
kov, a nie Cirkev. Teraz sa síce všetci pokrstení počítajú k Cirkvi, avšak nie všetci po-
krstení sú ochotní podrobiť sa poriadku Božieho kráľovstva a naplno prijať Božiu vôľu. 
Navonok patria Cirkvi, ale vnútorne nie sú spojení s Božím kráľovstvom. Na druhej stra-
ne sú mnohí, čo nie vlastnou vinou nepatria k Cirkvi, ale úprimne hľadajú Božiu vôľu. 
„Sú mnohí vnútri, čo sú vonku, a mnohí sú vonku, čo sú vnútri,“ vyslovil sv. Augustín.

134  Lumen gentium. 16.
135  Lumen gentium. 16.
136  Gaudium et spes. 22.
137  Redemptoris missio. 10.
138  Evangelii gaudium. 254.
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Boh vyšiel človeku v ústrety a poslal ľuďom svojho Syna, aby ľudstvu zjavil plnú 
pravdu o Bohu a o človeku a o ich vzájomnom vzťahu, zmieril hriešne ľudstvo s Bo-
hom Otcom, založil Cirkev ako počiatok Božieho kráľovstva a zveril jej prostriedky, 
ktoré slúžia ľuďom, na spásu. Napokon poveril Cirkev, aby pokračovala v jeho misij-
nom diele: „Choďte teda, učte všetky národy a krstite ich v mene Otca i Syna i Ducha 
Svätého a naučte ich zachovávať všetko, čo som vám prikázal. A hľa, ja som s vami 
po všetky dni až do skončenia sveta“ (Mt 28,19 – 20). Je to teda Kristova vôľa, aby 
Cirkev objala všetky národy. Cirkev je privilegovaným miestom pre všetkých ľudí, aby 
sa stretli s Kristom a aby spolu s ním mali večnú účasť na živote v Božom kráľovstve. 
Aby však Cirkev dobre plnila svoje poslanie, jej členovia by na Božiu veľkodušnosť 
mali odpovedať svojou veľkodušnosťou. Len tak môžu byť soľou zeme a svetlom sveta, 
ako si to želal Kristus. 

Miestna cirkev a jej význam
Koncil naznačil akúsi decentralizáciu univerzálnej Cirkvi a zvýraznil misijný význam 

miestnych cirkví. Miestne cirkvi by mali vždy byť otvorené voči potrebám univerzálnej 
Cirkvi a mali by potláčať svoj sklon k provincionalizmu. Takto prispievajú k budovaniu 
autentickej univerzálnej, čiže katolíckej vzájomnosti vnútri Cirkvi. Po päťdesiatich ro-
koch od koncilu dnes vidíme mnohé mladé cirkvi, ktoré vysielajú misionárov zo svojich 
radov ako odpoveď na misijné volanie Ducha Svätého.

Podľa kánonického práva sa pod pojmom „miestna cirkev“ myslí skôr na cirkevné 
spoločenstvo, ktoré je všeobecne väčšie ako diecéza a vyznačuje sa nejakým roz-
lišovacím znakom napríklad historickej, geografickej, etnickej, kultúrnej či politickej 
povahy. Miestna cirkev v tomto zmysle zvyčajne zahŕňa viacero diecéz alebo provincií 
a máva svoju konferenciu biskupov.139 Miestnu cirkev charakterizuje sociálno-kultúrny 
a kresťansko-náboženský aspekt.

V roku 1969 pápež Pavol VI. povedal kresťanom v Ugande: „Vy ste misionári sami 
sebe!“140 Z toho vyplýva, že miestna cirkev musí začať svoju misijnú činnosť najprv 
dovnútra. Keď už je dostatočne pevná, môže vysielať misionárov aj von. Veď každá 
miestna cirkev je zo svojej prirodzenosti misionárska; prijala evanjelium a rozširuje 
ho ďalej.141 Táto vonkajšia misia pomáha zakladať nové cirkevné komunity, ktoré po-
tom pokračujú v hlásaní evanjelia. Pritom sa Cirkev usiluje o to, aby všetky hodnoty 
a všetko to dobré, 

čo sa nachádza v mysliach a v srdciach ľudí alebo v náboženských obradoch a ná-
rodných kultúrach, nielenže nezahynulo, ale aj ozdravelo, povznieslo sa a dozrelo 
na Božiu slávu, na zahanbenie zlého ducha a na šťastie človeka.142 

139  Kódex kánonického práva. 368, 447, 448.
140  BOSCH, D. J.: Transforming Mission. s. 380.
141  Redemptoris missio. 49.
142  Lumen gentium. 17; Lumen gentium. 13.
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K postaveniu miestnych cirkví zaujal postoj aj významný pokoncilový dokument 
‘Evangelii nuntiandi’, ktorý ako svoje apoštolské povzbudenie k ohlasovaniu evanjelia 
vo svete vydal desať rokov od skončenia koncilu pápež Pavol VI. Univerzálnosť Cirkvi 
a spoločenstvá miestnych cirkví vidí ako dva póly, ktoré sú v istom napätí, no zároveň 
utvárajú jednotu, pluralitu i bohatstvo celej Kristovej Cirkvi.143

Inkulturácia ako dôsledok koncilovej ekleziológie 
Druhý vatikánsky koncil síce termín ‘inkulturácia’ ešte nepoužíval, avšak na jeho 

uvedenie do praxe pripravil všetky podmienky vo svojej ekleziologickej náuke. Pojem 
inkulturácie sa stal populárnym koncom sedemdesiatych rokov po tom, čo ho pred-
stavil na biskupskej synode generálny predstavený jezuitov Pedro Arrupe a použil ho 
na označenie zložitého vzťahu medzi miestnou kultúrou a evanjeliom v procese evan-
jelizácie. Tento termín na všeobecné použitie zaviedla v roku 1979 apoštolská exhor-
tácia pápeža Jána Pavla II. ‘Catechesi tradende’. Problematiku inkulturácie neskôr 
Ján Pavol II. rozvinul v dvoch misiologických encyklikách ‘Slavorum Apostoli’ (1985) 
a ‘Redemptoris missio’ (1990). Cirkev sa musí udomácniť a zakoreniť v miestnych 
kultúrach, aby mohla tajomstvo Ježiša Krista sprítomňovať v miestnom sociálno-kul-
túrnom kontexte, čo je predpoklad pre účinné vykonávanie jej misijného poslania. 
Miestna cirkev musí prijať lokálnu kultúru, pričom niektoré jej prvky v istých prípadoch 
treba pomôcť transformovať vo svetle evanjelia.

Vo svojej apoštolskej exhortácii o ohlasovaní evanjelia v súčasnom svete sa pápež 
František nielenže prihlásil k inkulturácii, ale priznáva jej dôležité miesto v odovzdáva-
ní evanjelia miestnym skupinám zasadeným do ich kultúry.144 Potvrdzuje celostnosť in-
kulturácie a jej obojsmernosť: evanjelizácia kultúry a inkulturácia evanjelia.145 František 
podobne ako jeho predchodca Ján Pavol II. upozorňuje, že každá kultúra potrebuje 
očistenie a dozrievanie. Spozoroval, že evanjelium má silu premieňať a zúrodniť kul-
túry, ktoré sa otvorili radostnej zvesti o spáse. Táto premena sa deje pod pôsobením 
Ducha Svätého.146

V súčasnej situácii globalizácie možno uvažovať o posune významu inkulturácie, 
a to napríklad v situácii stierania hraníc medzi kultúrami a utvárania akejsi globálnej 
kultúry, či v stave koexistencie rozličných kultúr vo svetových megapolisoch alebo 
vzhľadom na posun v myslení ľudí. V niektorých špecifických sociálnych situáciách, 
napríklad v prípadoch živorenia celých komunít ľudí v najchudobnejších štvrtiach veľ-
komiest – slumoch, sme vyzývaní k takému misijnému prístupu, ktorý má na zreteli 
predovšetkým spoluprácu pri zabezpečení základných životných podmienok pre cie-
ľové skupiny a až následne sa pokúša o evanjelizáciu. Najmä vtedy, keď miestna ko-
munita ani sama nedokáže identifikovať svoje vlastné potreby, cesty rozvoja a hlavné 
faktory svojej deprivácie. Za takýmito príkladmi nemusíme chodiť ani veľmi ďaleko, ide 

143  Evangelii nuntiadi. 62.
144  Evangelii gaudium. 116, 122, 126, 129.
145  Evangelii gaudium. 69.
146  Evangelii gaudium. 116.
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napríklad aj o niektoré rómske osady na východnom Slovensku. Podobné prípady mi-
sijnej práce podnecujú misiológov k úvahám o rozličných alternatívach transformácie 
inkulturačného misijného modelu, aplikovateľného pre súčasný svet.147

Záver
Po päťdesiatich rokoch od Druhého vatikánskeho koncilu sa ľudská spoločnosť 

veľmi zmenila: po stránke kultúrnej, sociálnej, ekonomickej, politickej i duchovnej. 
Koncil však má na misiológiu a misionársku prax Cirkvi podstatný vplyv aj dnes. 
Veď pripravil východiská pre mnohé témy na roky dopredu. Sú však aj otázky, ktoré 
koncil nechal otvorené. Medzi také patrí napríklad postoj k ľuďom, ktorí sa síce cítia 
byť Ježišovými priateľmi a nasledovníkmi, prijali evanjelium do svojho života, avšak 
majú zdráhavý postoj k prijatiu sviatosti krstu, pretože cítia silnú bariéru a strach zo 
straty kultúrnej identity. 

V období konania Druhého vatikánskeho koncilu sa o globalizácii iba začínalo ho-
voriť, no v súčasnosti je už proces globalizácie v plnom prúde, so všetkými svojimi 
pozitívami i negatívnymi javmi. Univerzálna Cirkev preto musí nachádzať nové misijné 
metódy a formy, v ktorých sa uplatní najmä svedectvo, prorocký dialóg, evanjelizácia 
a inkulturácia, pričom musí brať do úvahy kultúrne špecifiká globalizujúceho sa sveta 
a očistnú dimenziu evanjelizačno-inkulturačného pôsobenia. 

Po koncile sa paradoxne objavil pokles zápalu pre misijnú činnosť, ako aj pre vieru 
i duchovný život všeobecne. Napriek ťažkostiam ľudia však stále hľadajú nové hodno-
ty. Jedni sú unavení z konzumného spôsobu života, iní sú ubíjaní ťarchou biedy. Všetci 
potrebujú novú nádej. Toto je moment, keď Cirkev môže znovu priniesť a sprítomniť 
víziu Božieho vládnutia v globálnom svete, nie však kdesi vysoko „nad oblakmi“, ale 
ako realitu, ktorá vrhá svoje lúče do našej prítomnosti, osvecuje ju a dáva jej zmysel. 
Misionárska Cirkev je aj dnes nositeľkou nádeje, ktorú ponúka vo svojej misijnej službe 
svetu. Deliť sa s touto nádejou je obrovská radosť. Nenechajme si ju ukradnúť.

Prof. PhDr. Ing. Ladislav Bučko, PhD. pôsobí ako dekan Inštitútu misijnej práce a tro-
pického zdravotníctva Jána Pavla II. a vedúci Katedry misiológie na VŠZSP sv. Alžbe-
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Kontakt: mail: misia@vssvalzbety.sk

147  Úvahami o  transformácii inkulturačného modelu sa zaoberá napríklad štúdia: BUČKO, L.: Vývoj misijných 
modelov: od etnocentrizmu k pluralite. s. 87 – 110. In Studia Theologica. roč. XVI, č. 3, 2014. ISSN 1212-8570.  
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KRESŤANSKÁ SOCIÁLNA NÁUKA, EKUMENIZMUS A EUCHARISTIA 

CHRISTIAN SOCIAL STUDY, ECUMENISM AND THE EUCHARIST

Daniel Dian 

Abstrakt
Podstatou príspevku je poukázať na súvzťažnosť medzi sociálnou náukou Cirkvi, 
ekumenizmom a slávením Eucharistie. Autor príspevku poukazuje na skutočnosť, 
že spojivom na riešenie problémov sociálneho charakteru je dialóg, ktorý je podstat-
ným znakom ekumenizmu a vzťah lásky, ktorej najdokonalejším obrazom je Eucha-
ristia – Kristus, ktorý sa obetoval za všetkých, ale zároveň aj poukázanie, že nič nie 
je možné násilne urýchľovať, ale postupnosťou krokov vytvárať spoločenstvo jednej 
Cirkvi, ktorá prostredníctvom angažovaných členov – tak kňazskej triedy ako aj an-
gažovaných laikov – bude najlepším základom pre spravodlivé riešenie všetkých 
konfliktov a vzťahov. Istým spôsobom napomáhania ekumenizmu je aj vzájomné 
rešpektovanie rozdielností, kým sa ich v dialógu nepodarí cirkvám odstrániť, a ne-
vyvolávanie ducha nepriateľstva práve nerešpektovaním kohokoľvek z ktorejkoľvek 
strany. A to je aj nemalým príspevkom pre riešenie problémov v spoločnosti.

Kľúčové slová: Sociálna náuka. Ekumenizmus. Eucharistia. Dialóg. Spoločnosť. 

Abstract 
The aim of this contribution is to demonstrate that there is a correlation between the 
social study of the Church, ecumenism and celebration of the Eucharist. The author 
of this article highlights the fact that the link to solving problems of a social nature 
is dialogue, which is also an important trait of ecumenism, and the relation of love, 
which is perfectly portrayed by the Eucharist – Jesus Christ, who sacrificed himself 
for us all. Furthermore, the author wishes to show that nothing can be accelera-
ted forcibly and only progressive steps can create a community of a single Church 
that will become – with the help of committed members, both priests and laymen – 
the optimum basis for a fair solution to all conflicts and relations. Respecting each 
other’s differences is certainly a great way to aid ecumenism. Unless churches and 
clergies understand this and start showing it in their dialogue, along with a demon-
stration of a peaceful and friendly spirit towards each of their own and everyone else 
as well, I am afraid that all of the ecumenical efforts will be lost. Let us not forget how 
beneficial this would be in the solving of all of society’s problems.

Keywords: Social study. Ecumenism. Eucharist. Dialogue. Society.
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Úvod
Celkom iste môže čitateľa nasledujúceho príspevku prekvapiť nielen samotný 

názov tohto príspevku, ale aj fakt, ako je možné spájať sociálnu náuku – praktickú, 
normatívnu vednú disciplínu s ekumenizmom, ktorý je praktickým riešením rozde-
lenia cirkví a Eucharistiou, ktorá je teologickou témou viery a zakomponovať to do 
modernej spoločnosti. 

História rozdelenia Cirkvi – prvý rozkol
Výstižnú odpoveď na prvú časť otázky – sociálna náuka a ekumenizmus – môže 

dať memorandum, ktoré v Havane na Kube podpísali v piatok 12. februára 2016 pred-
stavitelia dvoch kresťanských cirkví148, ktoré sa v histórii rozdelenia kresťanstva stretli 
po prvý raz, pápež Katolíckej cirkvi František a pravoslávny moskovský patriarcha 
Kirill. Po rozdelení Cirkvi na východnú a západnú, ktorú spôsobil veľký rozkol, ktorý 
prerástol až do vzájomnej exkomunikácie. V polovici 11. storočia došlo k zhoršeniu 
vzťahov medzi Konštantínopolom a Rímom. Po priateľskom liste, ktorý na nátlak ci-
sára podpísal aj konštantínopolský patriarcha Michal Kerullarios, vyslal rímsky pápež 
na jar roku 1054 posolstvo, aby sa pokúsilo nájsť riešenie nedobrých vzťahov. Jeho 
členmi boli kardinál Humbert da Silva Candida, pápežov kancelár diakon Fridrich Lot-
rinský (ktorý sa neskôr stal pápežom pod menom Štefan IX.) a amalfský arcibiskup 
Peter. 14. apríla 1054 však rímsky pápež Lev IX. zomrel a z právneho hľadiska sa 
pápežovi vyslanci stali len súkromnými osobami. Na túto skutočnosť však rímskoka-
tolícky kardinál nebral ohľad, hoci o smrti Leva IX. vedel. Keďže patriarcha dlhodobo 
ignoroval západné posolstvo, položili „delegáti“ na oltár v Chráme sv. Múdrosti (Agia 
Sofia) bulu, ktorou exkomunikovali patriarchu a jeho stúpencov. Stalo sa tak 16. júla 
1054. Pápežovi „vyslanci“ hneď na to opustili cisárske mesto. O charaktere doku-
mentu svedčí aj fakt, že keď bol cisárovi predložený grécky preklad exkomunikácie, 
neveril jeho autentickosti; myslel si, že patriarcha ho dal úmyselne prekrútiť, aby 
roztržka bola nezvratná. Keď sa však presvedčil o pravom stave vecí, ani on nemohol 
nezaujať jednoznačné stanovisko, a to tým skôr, že verejná mienka bola úplne na 
patriarchovej strane. 24. júla synoda zvolaná do Konštantínopolu exkomunikovala 
pápežových vyslancov a Humbertova bula bola slávnostne spálená. Roztržka však 
nemusela mať trvalý charakter, lebo vzájomné exkomunikácie sa týkali len určitých 
osôb, nie spoločenstiev či inštitúcií ako celku a bol teda priestor pre prípadné no-
vé vyjednávania. Ďalší vývoj to však znemožnil. Na Západe bola udalosť chápaná 
ako definitívny rozkol a jeho hlavný protagonista, kardinál Humbert, bol v najbližších 
rokoch rozhodujúcim činiteľom v pápežovom okolí. Ako už bolo spomenuté, jeden 
z vyslancov, Fridrich Lotrinský sa stal pápežom pod menom Štefan IX. Neskôr ani 
politické okolnosti, žiaľ, neboli naklonené pokusom o zmierenie.149

148  Slovenský preklad úplného znenia memoranda (deklarácie) s názvom: Plné znenie spoločnej deklarácie pápeža 
Františka a patriarchu Kirilla je k dispozícii na: https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20160212042 

149  EXKOMUNIKAČNÁ BULA Z R. 1054. [online] [cit. 12. február 2016]. Dostupné na internete: http://www.grkat.
nfo.sk/Texty/exkomunikacna-bula-1054.html 
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Druhé delenie cirkví 
Rozkol však pokračoval. V Západnej cirkvi nastalo v roku 1517 veľké štiepenie.150 

V roku 1534 došlo k odtrhnutiu Anglicka od Ríma kráľom Henrichom VIII. (1491 – 1547). 
Musíme taktiež pripomenúť vznik Husitskej cirkvi v Čechách vplyvom kázania Majstra 
Jána Husa (približne v roku 1370 – 6. júl 1415), ako aj Reformovanej – kalvínskej cirkvi, 
či niekoľko menších spoločenstiev.151 Ortodoxná cirkev, ktorá vznikla v roku 1054 sa 
začala štiepiť oveľa rýchlejšie a príčinou boli najmä politické vplyvy. Najzávažnejším 
rozštiepením tejto cirkvi bolo však vytvorenie Ruskej pravoslávnej cirkvi.152 

Rozdelenie cirkví a sociálna problematika
Samozrejme, že každé štiepenie cirkví so sebou okrem vzniku osobných nevraži-

vostí znamenalo aj zlom v systéme sociálnej činnosti. Najtragickejšie sa to prejavilo 
v západnej cirkvi, kde boli zničené kláštory, ktoré svojim spôsobom celé stáročia mali 
jedinečnú úlohu v sociálnej činnosti. Popri nich boli zriadené sirotince, hospice, špitály, 
starobince, alebo sa podieľali na vykupovaní zajatcov, najmä z moslimského otroctva. 
Môžeme konštatovať, že sociálna činnosť bola a je súčasťou života Cirkvi, ktorej sa ne-
môže vzdať. Rozštiepenie Cirkví malo a má negatívny vplyv nielen na vzájomné vzťahy 
medzi cirkvami, ale aj na riešenie sociálnej otázky, preto je nesmierne dôležité v takomto 
kontexte chápať aj ekumenický dialóg, ktorý ukazuje, aké je dôležité dokázať vzájomne 
komunikovať pre sociálnu činnosť. 

150  Reformácia, ktorá začala vystúpením Martina Luthera 1483 –1546 a  vznik iných protestantských cirkví – 
Reformovanej kalvínskej cirkvi.

151  Vznik anglikánskej cirkvi sa datuje rokom 1543, keď kráľ Henrich VIII. ‘Supremačným aktom’ (‘Act of 
Supremacy’) vyhlásil odtrhnutie cirkvi od spoločenstva so Svätým stolcom a  menoval sa hlavou štátnej 
cirkvi. Anglikánska cirkev sa tak stala štátnou cirkvou vo Veľkej Británii. Jej podstatou je popretie autority 
rímskeho pápeža ako hlavy cirkvi, no z katolíckej tradície si ponechala hneď niekoľko znakov, ako apoštolskú 
postupnosť, sviatosti, hierarchické usporiadanie, aj väčšinu bodov vierouky. 

  Kalvinizmus predstavuje protestantské učenie, ktoré bolo založené v  16. storočí Jánom Kalvínom a  jeho 
najpodstatnejšou črtou je téza o predurčenosti. Kalvíni veria, že ľudia sa delia na vyvolených a zavrhnutých, 
a toto rozdelenie majú už pred samotným narodením. Veria, že Boh už pred ich narodením rozhodol, komu 
prejaví svoju milosť a  získa si jeho srdce, a  preto pozná každého po mene skôr, ako sa narodí. V  časoch 
reformácie a  úpadku spoločnosti je Boh ten, ktorý sa rozhodol hľadať človeka, volá k  sebe vyvolených 
k nebeskej blaženosti, dobyje a získa si ich srdcia. Vyvolení odpovedajú vierou v Pána Ježiša. Kalivnizmus 
vznikol v  období reformácie a  jeho kolískou bola Ženeva, no rýchlo nadobudol celoeurópsky význam 
a prenikol do Francúzska, Škótska, Anglicka, Uhorska, Čiech či Nemecka. Ohniskom reformácie bola vzbura 
kňazov, keď sa Martin Lulher, Ulrich Zwingli, Martin Bucer a mnoho ďalších postavilo proti autorite Katolíckej 
cirkvi a svoju reformu založili na autorite Biblie. Ich myšlienky boli preložené do mnohých národných jazykov 
a oslovili hlavy panovníckych dvorov, ktoré sa s nimi stotožnili. Druhú protestantskú vlnu viedol Ján Kalvín, 
ktorý založil protestantské učenie kalvinizmu.

152  Ruská pravoslávna cirkev predstavuje najväčšiu pravoslávnu cirkev na svete a  jej hlavou je v  súčasnosti 
Kirill I., patriarcha Moskvy a  celej Rusi. Táto cirkev má približne 150 miliónov stúpencov a  pôsobí najmä 
v Rusku, ale medzi jej eparchie patrí Ukrajina, aj Bielorusko. Oblasť Kyjevskej Rusi bola kresťanská od čias 
kňažnej Oľgy, no za čias jej vnuka Vladimíra sa Kujevská Rus stala kresťanským štátom, keď v roku 988 bolo 
kresťanstvo byzantského obradu ustanovené za oficiálne náboženstvo. Pôvodné sídlo cirkvi bolo v Kyjeve, 
v 14. storočí sa premiestnilo do Moskvy. Neskôr sa toto náboženstvo zmietalo v kríze, až v roku 1917 bol 
obnovený moskovský patriarchát. Náboženský život sa však naplno obnovil až po páde komunizmu na konci 
minulého storočia.
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Sociálna náuka Cirkvi – nástroj k vytváraniu jednoty
Autor príspevku v skripte pre poslucháčov VŠZSP sv. Alžbety píše: 

Aby sme mohli správne pochopiť, čo je sociálna náuka Cirkvi, musíme dobre poznať 
kresťanstvo, z ktorého sa odvíja sociálna náuka Cirkvi. Preto je nemožné, aby sme 
sa bez poznania náuky Ježiša Krista mohli venovať štúdiu sociálnej náuky Cirkvi. Zá-
kladom každej činnosti v rámci Cirkvi je skutočnosť, že vychádza z princípov evanje-
lizačnej činnosti Ježiša Krista, Božieho Syna. Tu sa uplatňuje zásada sv. Hieronyma: 
„Kto nepozná Písmo, nepozná Krista.153 

Uvedený výrok sv. Hieronyma môžeme vzhľadom na sociálnu náuku Cirkvi parafrázovať 
nasledovne: „Kto nepozná Krista, nepozná sociálnu náuku Cirkvi“. Stotožnenie sa Krista so 
všetkými ľuďmi je východiskovým bodom pre konanie každého človeka. Práve skutočnosť, 
že Kristus jasne hovorí: „Kto vás prijíma, mňa prijíma. A kto prijíma mňa, prijíma toho, ktorý 
ma poslal“ (Mt 10, 40), deklaruje, že Kristus je fundamentom, z ktorého sa všetko odvíja. 
Preto je nesmierne dôležité poznanie Kristovej náuky – kresťanstva. Láska v pravde, ktorej 
svedkom sa Kristus stal svojím pozemským životom a predovšetkým svojou smrťou a zmŕt-
vychvstaním, je základnou hybnou silou opravdivého rozvoja každého človeka a celého 
ľudstva.154 A Benedikt XVI. pokračuje: 

Láska je zlatou niťou celej sociálnej náuky Cirkvi. Každá zodpovednosť a angažova-
nosť vytýčená v tejto náuke, čerpá z lásky, ktorá je podľa Ježišovho učenia syntézou 
celého Zákona (porov. Mt 22, 36 – 40). Láska je opravdivou podstatou osobného 
vzťahu s Bohom a s blížnym. Je princípom nielen bezprostredných vzťahov medzi 
priateľmi, príbuznými a v malých skupinách, ale aj princípom sociálnych, ekono-
mických a politických vzťahov v ich najširších dimenziách. Pre Cirkev – formovanú 
náukou evanjelia – je láska všetkým.155 

A ako sa k definovaniu sociálnej náuky stavia ‘Kompendium sociálnej náuky Cirkvi’? Aby 
sme správne pochopili, čo je sociálna otázka, musíme najskôr poznať význam tohto spo-
jenia, preto si otvorme ‘Kompendium sociálnej náuky Cirkvi’, kde sa píše: Názov ‘sociálna 
náuka’ pochádza od Pia XI.156 a formuluje pravé učenie, čiže ‘korpus’ náuky týkajúcej sa tém, 
ktoré majú sociálny význam. Počnúc Levom XIII. a jeho encyklikou ‘Rerum novarum’157 sa 
sociálna náuka v Cirkvi rozvinula prostredníctvom magistéria rímskeho pápeža a biskupov 
v spoločenstve s ním.158 Sociálna starostlivosť však určite nezačala týmto dokumentom, 
pretože Cirkev vždy prejavovala záujem o spoločnosť, čo dokazujú aj texty encykliky ‘Re-

153  DIAN, D.: Kresťanská sociálna náuka Cirkvi. rkp. s. 6. 
154  BENEDIKT XVI.: Caritas in veritate. 1. 
155  BENEDIKT XVI.: Caritas in veritate. 2.
156  PIUS XI.: Encyklika Quadragesimo anno: AAS 23 (1931) 179; PIUS XII.: Rozhlasové posolstvo k  50. výročiu 

encykliky „Rerum novarum“: AAS 33 (1941) 197, hovorí o  ‘katolíckej sociálnej náuke’ a  v  Exhortácii Menti 
nostrae. z 23. septembra 1950: AAS 42 (1950) 657 o ‘sociálnej náuke Cirkvi’.     

  JÁN XXIII. zachováva termín ‘sociálna náuka Cirkvi’ (List Mater et magistra: AAS 53 1961]
157   LEV XIII.: Encyklika Rerum novarum: Acta Leonis XIII. 11 (1892) 97 – 144.
158   JÁN PAVOL II.: Encyklika Laborem exercens. 3: AAS 73 (1981) 583 – 584; ID., Encykl. Sollicitudo rei socialis. 1: 

AAS 80 (1988) 513 – 514.
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rum novarum’, ktorá predznamenáva nový začiatok a podnecuje rozvoj náuky v sociálnej 
oblasti.159 Kresťanstvo je náboženstvo a všetky jeho ciele ako aj celá náuka sa sústreďuje 
na to, čo tvorí podstatu Kristovho poslania a príčinu jeho príchodu na tento svet. Skúma to, 
čo odovzdal Cirkvi, ktorú ustanovil, a aké je jej hlavné poslanie. Kresťanstvo sa teda sústre-
ďuje na problematiku vykúpenia každého človeka. Toto vykúpenie nie je len oslobodenie 
človeka od dočasných ťažkostí a útlakov, ale je to predovšetkým vyslobodenie z hriechu, 
obnova priateľstva s Bohom a zaistenie účasti človeka na jeho prirodzenosti. Vykúpenie 
má teda nielen náboženský charakter, ale predovšetkým nadprirodzený a eschatologický. 
Nadprirodzené je nielen vo svojej podstate, ale aj prostriedkami, pomocou ktorých má byť 
dosiahnuté. Kresťanstvo je teda definované ako náboženstvo založené na Božom zjavení, 
zjavení Božej pravdy a života. Je teda náboženským posolstvom, výzvou a darom nového 
života.160 Tak ‘evanjeliová dokonalosť, ktorej vzor dal Kristus, zahŕňa celého človeka. Nemô-
že byť dosiahnutá inak ako v spojení s Kristom a v zjednotení s bratmi’. Podstatu vykúpenia 
tvorí Kristova milosť, ale prejavuje sa aj v činnej a viditeľnej účasti na dobre, ktoré vzniká, 
zveľaďuje sa a rozvíja sa cez spoluprácu mnohých v spoločenstve Cirkvi. ‘Prostredníctvom 
tejto spolupráce Kristových učeníkov, v spoločenstve s ním a s jeho pomocou sa Cirkev 
realizuje v živote ľudí, ktorí žijú v konkrétnych podmienkach, potvrdzuje tak svoju prítomnosť 
v historicko-sociálnej skutočnosti a stáva sa jedným z vážnych činiteľov, ktoré danú realitu 
formujú. Preto, aj keď má Cirkev nadčasové ciele musí zaujať svoje stanovisko k časným zá-
ležitostiam, lebo si je vedomá svojho ďalšieho poslania – robiť svet lepším, kresťanskejším’. 
Ak niekto opravdivo uveril v Krista, nevyhnutne sa to prejaví – nielen v jeho novom vzťahu 
k Bohu, ale zmení to aj jeho postoj k ľuďom a k svetu. Opravdivo kresťanský znamená aj so-
ciálny.161 Preto je celé kresťanské učenie založené na sociálnej a spoločenskej problematike. 
Na jednej strane možno hovoriť o jej úzkom prepojení s evanjeliom, na druhej je súčasťou 
historického a kultúrneho vývoja.162 

Memorandum výsledok dialógu a zintenzívnenie sociálnej činnosti
A práve tu sa dostávame k tomu, čo má spoločné Kresťanská sociálna náuka 

a ekumenizmus. Azda najvhodnejším spôsobom nám na to odpovedá už spomínané 
memorandum. V ňom nám obaja predstavitelia ukazujú na význam vzájomnej komu-
nikácie v duchu ekumenizmu vo vzťahu k sociálnym problémom. Spájajú sa a ich hlas 
sa stáva silnejším, ako keby to hovorili samostatne. Jedným z posolstiev ich historicky 
prvého spoločného stretnutia bola potreba upozorniť na oblasti, v ktorých dochádza 
ku kresťanskému prenasledovaniu, najmä v krajinách Blízkeho východu a Severnej 
Afriky, tiež upozornili na hromadný exodus kresťanov zo Sýrie a Iraku.

Pozdvihujeme naše modlitby ku Kristovi, Spasiteľovi sveta, za obnovu mieru na 
Blízkom východe, ktorý je „ovocím spravodlivosti“ (porov. Iz 32,17), aby sa posilnilo 
bratské spolunažívanie medzi rôznymi zložkami obyvateľstva, cirkvami a nábožen-
stvami, ktoré sú tam prítomné, za návrat utečencov do svojich domovov, uzdravenie 
zranených a za večný odpočinok pre nevinne zavraždených (Memorandum b. 11).

159  PÁPEŽSKÁ RADA PRE SPRAVODLIVOSŤ A POKOJ: Kompendium sociálnej náuky Cirkvi. b. 87.
160  SPIAZZI, R.: Sociálny kódex Cirkvi. s. 12.
161  ZONTÁK, V.: Sociálna náuka Cirkvi. rkp. 
162  DIAN, D.: Kresťanská sociálna náuka Cirkvi. rkp. s. 9 – 10.
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Otvorene poukázali na obete a chaos občianskych vojen, násilia a terorizmu a vyslovili 
potrebu nastolenia opätovného mieru a humanitárnej pomoci, vyzývajú ukončiť terorizmus 
a aj prostredníctvom svojho stretnutia vyjadrili silu a podporu kresťanom, ktorí sa ani v naj-
krajnejších situáciách nevzdávajú viery v Boha. 

Vyzývame všetky krajiny zapojené do boja proti terorizmu, aby konali zodpovedným 
a rozvážnym spôsobom. Povzbudzujeme všetkých kresťanov a všetkých veriacich 
v Boha, aby so zápalom v modlitbe prosili prozreteľného Tvorcu sveta, aby chránil 
svoje stvorenie pred zničením a aby nedovolil novú svetovú vojnu. Aby bol mier tr-
valý a spoľahlivý, sú potrebné špecifické snahy obrátené na znovuobjavenie spoloč-
ných hodnôt, ktoré nás spájajú založených na Evanjeliu nášho Pána Ježiša Krista 
(Memorandum b. 11).

Pápež a patriarcha Moskvy a celej Rusi taktiež upozorňujú na potreby medzinábo-
ženského dialógu a odmietajú ospravedlňovať násilné činy pod heslom náboženstva.

V tejto znepokojujúcej dobe je medzináboženský dialóg nevyhnutne potrebný. Roz-
diely v chápaní náboženských právd nesmú zabrániť osobám rôznych vierovyznaní 
žiť v mieri a harmónii. Za súčasných okolností majú náboženskí vodcovia zvláštnu 
zodpovednosť viesť svojich veriacich k duchu úctivosti voči presvedčeniam tých, 
ktorí patria do iných náboženských tradícií. Absolútne neakceptovateľné sú snahy 
ospravedlňovať kriminálne činy pod heslom náboženstva. Žiaden zločin nemôže byť 
vykonaný v Božom mene, «veď Boh nie je Bohom neporiadku, ale pokoja» (1 Kor 
14,33) (Memorandum b. 13).

Sú vďační za obnovenie a rozkvet kresťanskej viery v Rusku a krajinách východ-
nej Európy, výstavbu niekoľko tisíc chrámov, kláštorov a teologických škôl, podporujú-
cich charitatívne a sociálne aktivity kresťanských komunít. Hlavy cirkví počas svojho 
stretnutia vyslovili znepokojenie nad obmedzovaním náboženskej slobody v  rôznych 
častiach sveta, pohoršenie nad diskrimináciou kresťanov a pripomenuli potrebu ostra-
žitosti pred všetkými, ktorí by sa snažili roztrieštiť kresťanské hodnoty a korene, ktoré 
sú hlboko zakotvené v Európe. 

Zároveň nás znepokojuje situácia v toľkých krajinách, v ktorých kresťania stále čas-
tejšie narážajú na obmedzovanie náboženskej slobody, práva dosvedčovať vlastné 
presvedčenia a možnosti žiť v súlade s nimi. Obzvlášť konštatujeme, že premena 
niektorých krajín na sekularizované spoločnosti, ktorým je cudzí každý odkaz na 
Boha a na jeho pravdu, predstavuje vážnu hrozbu pre náboženskú slobodu. Je pre 
nás zdrojom znepokojenia súčasné obmedzovanie práv kresťanov, ba dokonca ich 
diskriminácia, keď sa ich niektoré politické sily vedené ideológiou sekularizmu, neraz 
značne agresívneho, snažia vytlačiť na okraj verejného života (Memorandum b. 15).

Hlavy cirkví vo svojom vyhlásení riešia taktiež otázku migrácie a utečeneckej vlny, 
poukazujú na veľké materiálne rozdiely jednotlivých skupín obyvateľstva a jednotlivých 
krajín, vedúce ku konfrontáciám.



63

Náš pohľad sa obracia na osoby, ktoré sa nachádzajú v ťažkých životných situáci-
ách, ktoré žijú v podmienkach extrémnej núdze a chudoby zatiaľ čo sa vzmáhajú ma-
teriálne bohatstvá ľudstva. Nemôžeme ostať ľahostajní k osudu miliónov migrantov 
a utečencov, ktorí klopú na dvere bohatých krajín. Kresťanské cirkvi sú povolané, 
aby obhajovali požiadavky spravodlivosti, úctu voči tradíciám národov a autentickú 
solidaritu so všetkými tými, ktorí trpia. (Memorandum b. 17 – 18).

Pápež František a patriarcha Kirill I. zdieľajú rovnaký koncept rodiny ako prirodze-
ného centra ľudského života a spoločnosti a otvorene podporujú len verné spojenie 
lásky muža a ženy a apelujú na rešpektovanie práva na život, aj nenarodených detí, 
pričom zároveň vyjadrujú svoje znepokojnenie nad rozvojom techník lekársky asistova-
nej reprodukcie. Uvedomujú si silnú potrebu podpory viery, vďaka ktorej bude ľudstvo 
schopné odolávať ťažkým časom.

Dôležitosť prepojenia ekumenizmu a sociálnej otázky
Memorandum nám ukazuje aké je dôležité ekumenické hnutie v súvislosti so soci-

álnou otázkou. V ekumenickom dialógu zosilnieva sila sociálnej činnosti. Sila, napriek 
rozličnému ponímaniu v tomto spojení je sila, ktorá predovšetkým chráni slabého jed-
notlivca. Je veľmi dobré, že okrem Katolíckej cirkvi má vytvorenú komplexnú sociálnu 
náuku práve aj Ruská pravoslávna cirkev. Čo chýba je však stále pevne koncipovaná 
sociálna náuka v protestantských cirkvách. Nijako nechceme tvrdiť, že protestantské 
cirkvi nemajú sociálnu činnosť, ale chýba ucelená sociálna náuka, ktorá by výrazne 
pomohla aj v ekumenickom hnutí. Práve memorandum podpísané pápežom Františkom 
a ruským pravoslávnym patriarchom Kirillom je dôkazom toho, že ak budú vystupovať 
v jednote, napriek viacerým teologickým problémom medzi týmito cirkvami, výsledkom 
bude oveľa silnejší postoj k jednotlivcovi a spoločenstvu práve v sociálnej otázke. Za-
znieva tu oveľa silnejšie hlas ohlasovateľov blahozvesti evanjelia, ktorý nebude môcť 
sekulárna spoločnosť ignorovať, lebo aj ona si je vedomá, že bez cirkví nie je možné 
riešenie sociálnych problémov. 

Eucharistia, ekumenizmus a sociálna otázka
Aký je vzájomný vzťah Eucharistie, ekumenizmu a sociálnej otázky nám pomôže 

pochopiť definícia Eucharistie.163

Eucharistia stelesňuje vrchol a stredobod v Katolíckej aj Ortodoxnej Cirkvi, je vzdá-
vaním vďaky Bohu, v preklade „vďakyvzdanie“. Grécke slová eucharistein – ευηαριστειν 
(Lk 22, 19; 1 Kor 11, 24) a eulogein – ευλογειν (Mt 26,26; Mk 14,22). Je synonymom pre 
Pánovu večeru, Baránkovu svadobnú hostinu, nazýva sa Eucharistickým zhromažde-
ním, lebo združuje veriacich, je Pamiatkou či Svätou obetou. Eucharistia je Lámanie 
chleba, keďže Ježiš v úlohe hostiteľa rozdával chlieb a dobrorečil. Eucharistia má mno-
ho pomenovaní, medzi inými aj slávenie svätých tajomstiev. Prijímanie (latinsky ‘commu-

163  Eucharistia je nadprirodzený pokrm v spôsobe chleba a vína symbolizujúc Kristovo telo a krv, pri ktorej je 
prítomný sám Ježiš Kristus, jeho telo a  jeho krv spoločne s  jeho dušou a božstvom. Predstavuje sviatosť, 
stelesňuje umučeného a vzkrieseného Ježiša Krista.

  (ČO JE EUCHARISTIA? [online] [cit. 12. február 2016]. Dostupné na internete: http://zapotocky.sk/index.php/
pastoracia/vysluhovanie-sviatosti/eucharistia)
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nio’ – spoločenstvo, spojenie), pretože sa počas nej spájame s Kristom alebo aj Svätá 
omša (latinsky Sancta Missa), ktorá sa končí poslaním veriacich (missio – „iďte...“), aby 
plnili Božiu vôľu vo svojom každodennom živote.164

Eucharistia je láska Ježiša Krista 
Práve pod vplyvom týchto definícii a skutočností naozaj zaznievajú nasledovné otázky: 

‘Ako je možné chápať ekumenizmus a či je samotné ekumenické dianie podporou hlá-
sania, že môžeme kdekoľvek, v ktorejkoľvek cirkvi pristupovať ku sviatostiam, keď 
dobre vieme, že Katolícka a Pravoslávne cirkvi majú sedem sviatosti, čo však v iných 
cirkvách najmä protestantských a rôznych náboženských spoločnostiach nie je zrejmé.’ 
‘Aký je postoj Druhého vatikánskeho koncilu, Kódexu kánonického práva, encykliky 
Jána Pavla II. Ut unum sint a náuky pápežov Benedikta XVI. či Františka a iných vati-
kánskych úradov v tejto otázke?’ 

V úvode príspevku autor zdôrazňuje, že ekumenizmus, ako hnutie usilujúce za jed-
notu kresťanov, vznikalo postupne, neformálne, po uvedomení si, že autentickému hlá-
saniu evanjelia bráni rozdrobenosť. ‘Ekumenická rada cirkví’, ktorá vznikla po druhej 
svetovej vojne, spojila viaceré prúdy165, no až ‘Druhý vatikánsky ekumenický koncil’ ko-
najúci sa v roku 1959 ukázal naplno túžbu jednoty kresťanského sveta. 

Pápež Ján XXIII. očakával od koncilu vnútornú obnovu (‘zreformovanie’) Cirkvi 
a vyjadril to výrazom ‘aggiornamento’ (aktualizácia, zdnešnenie). Čo v Cirkvi ustanovil 
človek, môže sa, aj musí podľa tradičného katolíckeho chápania prispôsobiť dobe. 
Pre zameranie tohto koncilu použil výraz ‘ekumenický koncil’ v zmysle vtedajšieho 
kanonického práva. Keďže pojem ‘ekumenický’ prešiel v 20. storočí historickým vý-
vojom, veľa nekatolíkov si myslelo, že pôjde o snem spoločný pre všetky cirkvi. Pra-
voslávni podmienili svoju účasť na koncile tým, že rímsky biskup by mal predsedať 
len ako prvý medzi rovnými (‘primus inter pares’) a očakávali, že Katolícka cirkev 
odvolá všetky dogmy vyhlásené po roku 1054. Evanjelickí teológovia nevedeli zasa 
zladiť požiadavky autonómie ich zborov s realizáciou jednoty na koncile. Keď sa vy-
svetlilo nedorozumenie, nastalo veľké rozčarovanie. Avšak malo to aj kladnú stránku, 
pretože vzájomný vzťah kresťanských spoločenstiev nadobudol odvtedy úplne iný 
charakter. V tom istom roku vydáva pápež encykliku ‘Ad Petri cathedram’, v ktorej 
vyjadruje nádej, že z vytúženej svornosti, živenej bratskou láskou, vzíde pokoj, ktorý 
prevyšuje každú chápavosť.166 V súčasnosti je už mnoho ďalších dokumentov, či už 
celocirkevného, alebo lokálneho charakteru. ‘Direktórium na vykonávanie princípov 
a noriem o ekumenizme’ hovorí: dialóg predstavuje podstatu ekumenickej spolupráce 
a vyžaduje schopnosť vedieť vypočuť a odpovedať, rovnako aj klásť otázky, snažiť sa 
a vedieť pochopiť, podeliť sa a veriť tomu, čo o sebe tvrdia druhí. Ekumenický dialóg 
má priniesť vzájomné poznanie, pomôcť definovať prvky viery a praxe a určiť vzájom-
né rozdiely.167 Jednoznačne možno konštatovať, že ‘dialóg neznamená vôbec úplné 

164  ČO JE EUCHARISTIA? [online] [cit. 12. február 2016]. Dostupné na internete: http://zapotocky.sk/index.php/
pastoracia/vysluhovanie-sviatosti/eucharistia

165  Pius XI. videl v týchto snahách „vyjednávanie o Bohom zjavenej pravde“ (Pre podrobnejšie informácie pozri: 
Encyklika Mortalium animos 1928).

166  TOMEK, P.: Unitatis redintegratio dekrét o ekumenizme. s. 520.
167  STANČEK, L.: Cirkvi na Slovensku a ekumenizmus. s. 12.
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zjednotenie cirkví a teda je dôležité, kde veriaci pristupujú ku sviatostiam.’ Dialóg je 
cesta k jednote, ale nie jednota! Aj v oblasti ekumenizmu platia normy v jednotlivých 
cirkvách ako ich ony príjmu. Tieto skutočnosti je nutné brať do úvahy a pozorne štu-
dovať. ‘Rešpektovať normy Katolíckej cirkvi o ekumenizme a spoločných sláveniach 
ich musia členovia Katolíckej cirkvi rešpektovať a dodržiavať a členovia nekatolíckych 
cirkví by ich mali poznať a rešpektovať, pokiaľ sa zúčastňujú na bohoslužbách Kato-
líckej cirkvi’. ‘Ekumenické direktórium’, vydané Sekretariátom pre jednotu kresťanov, 
schválené Pavlom VI., zo dňa 14. 5. 1967, obsahuje podrobné smernice pre ekume-
nickú prácu. Pápež Ján Pavol II. schválil 25. marca 1993 ‘Direktórium na vykonávanie 
princípov a noriem o ekumenizme’, a z moci svojho úradu ho potvrdil a dal príkaz na 
jeho vydanie bez ohľadu na všetky protirečivé skutočnosti. Výsledkom Druhého vati-
kánskeho koncilu bolo založenie ‘Sekretariátu pre zjednotenie kresťanov’, ktorý do-
stal väčšiu právomoc ako komisie. Druhý vatikánsky koncil ocenil účasť nekatolíkov, 
s ktorými viacerí biskupi diskutovali vôbec po prvý raz. Študovali rovnaké materiály, 
viedli spolu búrlivé diskusie. Jedným z výsledkov Druhého vatikánskeho koncilu bol 
dekrét ‘Katolícke princípy ekumenizmu’, ktorý priniesol určitý dogmatický základ ho-
voriaci o tom, že jednota Cirkvi nemôže byť predmetom diplomatického kompromisu 
a že Boží ľud predstavujú všetci kresťania. Dekrét sa zámerne vyhýba formulácii 
o návrate katolíkov do rímskokatolíckej cirkvi. ‘Všetko, čo je v Cirkvi ľudský prvok, 
podlieha trvalej reforme’.168 

Spôsob ‘interpretácie’ náuky je potrebné rozlišovať od samotného pokladu vie-
ry a musí sa reformovať, ak vytvára bariéry medzi oddelenými cirkvami... Pre 
praktický ekumenizmus si zasluhujú pozornosť niektoré úpravy. Katolíkom sa 
napríklad odporúča určitá spoločná účasť na ‘communicatio in sacris’ s nezjed-
notenými cirkvami na Východe, pretože obe vetvy sú spojené úzkymi zväzkami. 
Katolícka cirkev rešpektuje vlastné tradície týchto sesterských cirkví. Krst vytvára 
sviatostné puto jednoty so všetkými kresťanmi, teda aj so spoločenstvami, ktoré 
vznikli z reformácie.169 

Tu si musíme všimnúť fakt, ktorý je istým spôsobom precedensom: Počas náv-
štev ekumenického patriarchu Bartolomeja I., aj jeho predchodcu Demetriosa v Rí-
me a účasti na liturgických slávnostiach celebrovaných sv. Jánom Pavlom II., alebo 
emeritným pápežom Benediktom XVI., či súčasným pápežom Františkom ‘nikdy’ 
k eucharistickému stolu nepristúpil, teda nekoncelebroval – ‘nespoluslávil sv. omšu 
ani nemal účasť na sv. prijímaní rovnako ani spomínaní pápeži, ktorí sa zúčastnili 
slávení v ortodoxnej katedrále’ pravoslávneho ekumenického patriarchu v Istanbule. 
Napriek najbližšiemu vzťahu medzi obomi cirkvami, ktorý je nazývaný sesterský 
týmto gestom naznačili obaja predstavitelia, že vzťah cirkví ešte nemá úplnú jednotu. 

Aj už spomínané memorandum, ktoré podpísali pápež František a moskovský 
patriarcha Kirill sa vyjadruje k tejto otázke. ‘Aby všetci boli jedno, ako ty, Otče vo 
mne a ja v tebe, aby aj oni boli v nás, aby svet uveril, že si ma ty poslal.’ (Jn 17,21). 
Napriek tejto modlitbe zostali katolíci a pravoslávni zbavení spoločenstva pri Eucha-

168  TOMEK, P.: Unitatis redintegratio dekrét o ekumenizme. s. 521 – 522.
169  TOMEK, P.: Unitatis redintegratio dekrét o ekumenizme. s. 521 – 522.
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ristii, rozdelili ich náboženské konflikty minulosti. (Memorandum b. 5). Veria však, že 
spoločnou modlitbou a vierou dokážu zjednotiť svoje sily a tiež svedectvá o pravde 
v tých oblastiach, v ktorých je to možné a potrebné. 

Eucharistia je aj v memorande vnímaná ako sviatosť lásky a láska je to, čo je pod-
statou vedenia dialógu a sociálnej činnosti. S istotou môžeme konštatovať, že čím 
skoršie dôjde k zjednoteniu prostredníctvom dialógu aj v oblasti slávenia Eucharistie, 
opäť to bude znamenať silnejšiu činnosť cirkví v oblasti sociálnej. Napriek tomu, 
že sme si v otázke Eucharistie najbližší práve s ortodoxnými cirkvami, spomínané 
memorandum stále pripomína bolestnosť rozdelenia a nateraz ešte nemožnosti spo-
ločného slávenia.

Konkrétne výsledky dialógu v ekumenizme
Katolícka cirkev označuje ‘oddelené cirkvi’ ako tie, ktoré si nezachovali pravú 

a neporušenú tvár a nemajú sviatosť posvätného stavu. Aj napriek tomu, že si pri-
pomínajú pamiatku Pánovej smrti a jeho zmŕtvychvstanie, nie je možná spoločná 
koncelebrácia, dokonca by mohla byť prekážkou pri dosiahnutí plného spoločen-
stva. Tu môžeme s radosťou konštatovať úspech, že 4. júna 2001 bol podpísaný text 
dohody o vzájomnom uznávaní krstu medzi Evanjelickou cirkvou a.v. na Slovensku 
a Katolíckou cirkvou.170

Evanjelická cirkev a. v. na Slovensku (ECAV), zastúpená svojim predsedníctvom 
a zborom biskupov a Katolícka cirkev obidvoch obradov, zastúpená Konferenciou 
biskupov Slovenska, v súlade so svojím učením a cirkevno-právnymi predpismi sa 
dohodli o vzájomnom uznaní krstu a to na základe týchto skutočností:

1.  Spoločne vyznávame tú istú vieru v trojjediného Boha: Otca, Syna a Ducha Svä-
tého, ako ju vyjadruje apoštolské a Nicejsko-carihradské vyznanie viery.

2.  Spoločne vyznávame vieru v sviatosť svätého krstu na základe novozákonného 
učenia. Krst ustanovil Ježiš Kristus, náš Spasiteľ a poveril Cirkev, aby ho ude-
ľovala (porov. Mt 28,19). Krst z vody a z Ducha Svätého (porov. Jn 3,5) včleňuje 
do Kristovho tela (porov. 1 Kor 12,13), ktorým je Cirkev. Krstom máme účasť na 
živote, smrti a zmŕtvychvstaní Ježiša Krista (porov. Rim 6,4). Pokrstený patrí 
Kristovi a je s Ním nerozlučne spojený (porov. Rim 6,5). Krst očisťuje pokrstené-
ho od hriechov (porov. 1 Kor 6,11) a robí ho novým stvorením (porov. 2 Kor 5,17), 
obnoveným v Duchu Svätom (porov. Tít 3,5). Milosťou krstu, ktorú pokrstený pri-
jíma vierou v Ježiša Krista, Boh, ktorý je spravodlivý, robí človeka spravodlivým 
(porov. Rim 3,26). 

170  Tú to dohodu v Bratislave 4. júna 2001 svojim podpisom ratifikovali:
  ‘za Evanjelickú cirkev’: Július Filo, generálny biskup ECAV
  Ivan Osuský, biskup západného dištriktu ECAV
  Igor Mišina, biskup Východného dištriktu ECAV
  Ján Holčík, generálny dozorca ECAV
  ‘za Katolícku cirkev’: Mons. František Tondra, predseda KBS
  Mons. Alojz Tkáč, košický arcibiskup 
  Mons. Ján Hirka, gréckokatolícky prešovský eparchiálny biskup
  Mons. Andrej Imrich, predseda Rady pre ekumenizmus
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3.  Krstný obrad vykonávame podľa týchto zásad:
  - K platnosti krstu sa vyžaduje úmysel, ktorý sa zhoduje s Kristovým zámerom. 

- Podstatnými znakmi krstu, ktorý Cirkev udeľuje podľa príkazu Kristovho sú: pono-
renie kandidáta do vody, alebo liatie vody na jeho hlavu, pričom sa hovorí: 

  ‘v rímskokatolíckom obrade’: (‘Povie sa meno kandidáta’), ja ťa krstím v mene Otca 
i Syna i Ducha Svätého.

  ‘v gréckokatolíckom obrade’: Krstí sa služobník(čka) Boží(ia) (povie sa meno kandi-
dáta) v mene Otca i Syna i Svätého Ducha. Amen.

  v evanjelickom obrade’: Z rozkazu Pána Ježiša Krista krstím ťa, povie sa meno kan-
didáta, v meno trojjediného Boha: Otca, Syna a Ducha Svätého.

  Ďalšie jednotlivosti krstného obradu si naše cirkvi upravujú samostatne.

4.  Krst detí pokladáme za teologicky opodstatnený. Krst dospelých, schopných samo-
statne o sebe rozhodovať, vyžaduje osobné priznanie sa ku Kristovi a začiatočnú 
vieru, ktorá sa má rozvíjať. V obidvoch prípadoch sprevádzajú naše cirkvi pokrste-
ného pri raste viery modlitbou, katechézou a pastoračnou starostlivosťou.

5.  Spoločne veríme, že raz udelený krst neodvolateľne spája pokrsteného s Kristom na 
celý život. Preto nekrstíme tých, ktorí už raz boli platne pokrstení.

6.  Sme presvedčení, že súhlas v uvedených otázkach je dostatočným základom pre 
vzájomné uznanie krstu. Z tohto vzájomného uznania krstu vyplýva, že sa vzájomne 
uznávame ako kresťania, bratia a sestry v Kristovi. Krst nás začleňuje do jedného 
Kristovho tela, do spoločenstva, ktoré, hoci nie je úplné, je predsa skutočné.

Autor príspevku nemá vedomosť o podobných dokumentoch s inými cirkvami ale-
bo náboženskými spoločnosťami na Slovensku. Celkom iste nejestvujú ani dokumenty 
o možnosti pristupovania k Eucharistii v katolíckych chrámoch počas bohoslužieb. Pri-
stupovanie k Eucharistii v kostoloch Katolíckej cirkvi je viazané na normy ‘o Ekumeniz-
me a Eucharistii’.

‘Odlúčení bratia, protestanti, nemôžu prijímať Eucharistiu spolu s katolíkmi. Dôvo-
dom sú závažné odlišnosti’:

 - rozdielna viera v Eucharistiu; najmä Kristova prítomnosť, premenenie, kňazská moc;
 -  rozdielna viera v Cirkev; Eucharistia je sviatosť jednoty – s Bohom i so spolo-

čenstvom; ak neexistuje so spoločenstvom, tak prijímanie z jedného oltára nie je 
pravdivé171;

Kán. 844 § 4 CIC určuje ‘podmienky dovoleného prijímania Eucharistie nekato-
líkmi (nebezpečenstvo smrti a iná vážna potreba podľa úsudku diecézneho bisku-
pa). V naliehavej nevyhnutnosti, po uvážení ordinára, môžu katolícki vysluhovatelia 
vyslúžiť aj sviatosť zmierenia a pomazanie chorých iným kresťanom, ktorí nie sú 

171  JÁN PAVOL II.: Cirkev žije z Eucharistie. 30. 
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v plnom spoločenstve s Katolíckou cirkvou, ak o ne požiadajú z úplne slobodnej 
vlastnej vôle. Vyžaduje sa, aby títo prejavili súhlas s katolíckou vierou, pokiaľ ide 
o tieto sviatosti, a aby boli patrične disponovaní’. 

Ekumenizmus a koncelebrácia
‘Katolíckym kňazom je zakázané koncelebrovať Eucharistiu spolu s kňazmi alebo 
služobníkmi cirkví alebo spoločností, ktoré nemajú plné spoločenstvo s Katolíckou 
cirkvou.’172 

Práve preto, že jednota Cirkvi – ktorú Eucharistia uskutočňuje prostredníctvom obe-
ty a účasti na Pánovom tele a krvi – si bezvýhradne vyžaduje úplné spoločenstvo vo 
zväzkoch vyznávania viery, sviatostí a cirkevnej správy, nie je možné koncelebrovať 
túto eucharistickú liturgiu, kým sa nevytvorí integrita uvedených zväzkov. Podobná 
koncelebrácia by nebola platným prostriedkom a mohla by sa naopak prejaviť ako 
prekážka pri dosahovaní plného spoločenstva, zdôrazňujúc zmysel odstupu od cieľa 
a vnášajúc nejasnosť do jednej alebo druhej pravdy viery alebo posilňujúc ju.173 

Direktórium na vykonávanie princípov a noriem o ekumenizme 
Dokument je norma pre katolíkov; spracováva štruktúru vzdelávania, vymedzuje 

duchovné aktivity medzi pokrstenými (mimosviatostné i sviatostné) a dáva smernice 
pre dialóg a spoluprácu medzi kresťanmi na všetkých úrovniach. Katolíci zaangažovaní 
v ekumenickom dianí by ho mali používať ako každodennú príručku (pre nekatolíckych 
kresťanov je to len základná informácia). Ale aj tento dokument je potrebné aktualizo-
vať podľa toho, ako napreduje ekumenický dialóg (naposledy r. 1993). Starostlivosť 
o jednotu je vecou celej Cirkvi. Všetci kresťania sú podľa svojich možností vyzvaní, aby 
podporovali rastúce spoločenstvo. V úsilí o jednotu sa vyžaduje primeraná ekumenická 
formácia, nový postoj a pružnosť v metódach. Zainteresovaní by si mali uvedomiť nie-
ktoré dimenzie ekumenického vzdelávania:
a)   dôkladnejšie poznávanie Písma a ekumenickej situácie vlastnej krajiny;
b)   znalosť dejín rozdelenia a vierouky iných kresťanských spoločenstiev;
c)   štúdium výsledkov ekumenických dialógov (riziko nesprávnych interpretácií a pred-

sudkov).
‘Direktórium’ otvára nové možnosti. Napríklad ‘katolíci podmieňujú prijímanie Eucha-
ristie plnou jednotou, preto sa zatiaľ neotvára možnosť intercommunio’. Aj miešané 
manželstvá môžu podporiť ekumenické vzťahy (spoločná modlitba ako základ duchov-
nej harmónie). Katolíci pri spoločných pobožnostiach môžu čítať liturgické texty a kázať, 
ak ich hostitelia vyzvú. ‘Ekumenické dikrektórium’ vyzýva katolíkov odpovedať na úsilia, 
ktoré vznikajú v mnohých cirkvách a cirkevných spoločenstvách, aby sa znovu dosiahla 
jednota kresťanov... Zodpovednosť za ekumenizmus na Slovensku od 1. marca 1993 
prevzala Konferencia biskupov Slovenska so svojou Komisiou pre napomáhanie jedno-
ty kresťanov. Ekumenické aktivity začali pribúdať. Ale do všetkých podujatí sa zapájajú 
vlastne iba nadšenci. Všeobecne je lepšia spolupráca medzi kresťanmi v nábožensky 
miešaných regiónoch. Ak existuje nejaká nádej na preklenutie spomienkových bariér 

172  Kódex kanonického práva. 908 CIC.
173  JÁN PAVOL II.: Cirkev žije z Eucharistie. 44.
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medzi pravoslávnymi a katolíkmi byzantského obradu, možno ju vkladať do mladej ge-
nerácie (predsudkami neskazenej)...Ekumenická senzibilizácia slovenských katolíkov je 
naďalej aktuálna; v cirkvi sa čoraz väčšmi zdôrazňuje nutnosť spolupráce s nekatolíc-
kymi cirkvami a cirkevnými spoločenstvami,174 pretože nastal čas, „aby sme pozbierali 
kamene z rozpadnutého múru a začali stavať spoločný dom“.175

Potrebujeme si uvedomiť, že srdcom života každej cirkvi je ‘Liturgia’. Ona je najdoko-
nalejšou formou Bohopocty a modlitby jednotlivca i spoločenstva. Preto ‘Európska bis-
kupská synoda’ ukazuje katolíkom návod, ako sláviť, odporúča inšpirovať sa navzájom 
východnou tradíciou, ktorej hlavným prvkom je tajomstvo, a západnou tradíciou, u ktorej 
vyzdvihuje najmä rozmer spoločenstva a misijnej činnosti. 

Odporúča:

1.   Na obnovenie jednoty kresťanov využiť aj sviatky, ktoré má Cirkev spoločné s neka-
tolíkmi, akými sú obdobie Adventu, Vianoce, Veľký pôst, Veľká noc, Turíce, Sviatok 
slovanských vierozvestov Cyrila a Metoda či Pamiatka zosnulých;

2.   Pre lepší obraz o bohatstve a spiritualite iných náboženských foriem odporúča zúčast-
ňovať sa na liturgii iných cirkví alebo cirkevných spoločenstiev;

3.   Uskutočňovať tzv. ‘výmenu ambónov’ pre nový zážitok zo spoločenstva viery;
4.   Organizovať tematické exkurzie za poznaním nekatolíckych tradícií a du chovného bo-

hatstva iných cirkví;
5.   Podporovať neformálne stretnutia mladých, spojené s modlitbou.176 

Záver
‘V ekumenickej činnosti dokážeme napredovať iba vtedy, ak sa bude viesť nielen 
dialóg, ale zachovávať aj všetky normy, ktoré platia a z úcty k tým druhým nás viažu 
ich zachovávať’. 

Iste nemôže byť lepší záver tohto príspevku, ako sú slová memoranda z Havany. 
Ak sv. Ján Pavol II. začal svoj pontifikát slovami, v ktorých sa obrátil na mladých ľudí, 
keď im povedal, ste mojou nádejou, ste nádejou Cirkvi, tak aj ekumenické hnutie môže 
veľmi silne napredovať ak sa ho zmocnia mladí ľudia. Azda nikomu inému, ako práve 
poslucháčom Katedry misiológie v tomto kontexte nemôžu byť viac privlastnené slová 
Františka a Kirilla, ktorí spoločne volajú: Dnes sa obraciame predovšetkým na vás, 
mladí kresťania, aby ste využili svoj talent na obhajobu Božej pravdy a pre svoje okolie 
sa stali svetlom na ceste k Otcovi, ktorý je na nebesiach. Kráčajte v kresťanskej viere 
a vychovávajte aj svojich potomkov v rovnakom duchu. Myslite na jednotu katolíkov 
a pravoslávnych, rešpektujte členov kresťanských spoločenstiev, buďte bratmi vo viere, 
aj vo svojich činoch. Dúfame, že evanjelium dokáže zmierniť napätie medzi gréckokato-
líkmi a pravoslávnymi a pomôže nájsť spôsob spolužitia, rovnako veríme v prekonanie 

174  BISKUPSKÁ SYNODA: Druhé mimoriadne zasadanie pre Európu (Instrumentum laboris). 60.
175  TOMEK, P.: Unitatis redintegratio dekrét o ekumenizme. s. 522 – 523.
176  TOMEK, P.: Unitatis redintegratio dekrét o ekumenizme. s. 525 – 526.
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schizmy na Ukrajine, medzi pravoslávnymi a kresťanmi. Sme presvedčení, že metóda 
„uniatizmu“ nedokáže prispieť k zjednoteniu Cirkvi, no rešpektujeme iné komunity, ktoré 
vzišli z historických okolností, a ich právo na šírenie viery. (Memorandum b. 22 – 25). 

A jediná veta ako bodka za celým príspevkom: V trpezlivosti, pokoji, rozvahe v dialó-
gu konať všetko pre rozvoj spoločnosti bez konfliktov, nenávisti či vojen, k rozvoju sveta 
a v ňom plnohodnotného jedinca so všetkými ľudskými právami.

Mgr. ThLic. Daniel Dian je katolícky kňaz a odborný publicista. Publikuje vo viacerých 
periodikách na rôzne témy a rôzne žánre. Od roku 1995 pôsobí ako šéfredaktor odbor-
ného periodika – ‘Duchovný pastier, revue pre teológiu a duchovný život’. Pôsobí tiež 
ako vysokoškolský pedagóg na VŠZSP sv. Alžbety Inštitúte misijnej práce a tropické-
ho zdravotníctva na Katedre misiológie, kde prednáša Kresťanskú sociálnu náuku, na 
Univerzite tretieho veku UK, Univerzite Tretieho veku VŠZSP sv. Alžbety. Kresťanskú 
sociálnu náuku prednášal taktiež na Trnavskej univerzite na Fakulte zdravotníctva a so-
ciálnej práce; postgraduálnych štúdiách, Združeniach kresťanských robotníkov a za-
mestnancov na Teologickej fakulte Trnavskej univerzity, ako aj na Akadémií Antona 
Neuwirtha. Je lektorom viacerých významných diel, napr. ‘Kompendia sociálnej náuky 
Cirkvi’.

Kontakt: mail: dnldian@gmail.com
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MEDZINÁRODNÁ ASOCIÁCIA MISIJNÝCH ŠTÚDIÍ (IAMS) A JEJ 14. ZASADNUTIE: 
‘KON VERZIE A TRANSFORMÁCIE: MISIOLOGICKÉ PRÍSTUPY K ZMENE NÁBO ŽEN-
STVA’ SOUL, JUŽNÁ KÓREA, 11. – 17. AUGUST 2016

INTERNATIONAL ASSOCIATION FOR MISSION STUDIES (IAMS) AND ITS 14th 
ASSEM BLY: ‘CONVERSIONS AND TRANSFORMATIONS: MISSIOLOGICAL APPROA-
CHES TO RELIGIOUS CHANGE’ SEOUL, SOUTH KOREA, AUGUST 11. – 17. 2016

Po niekoľkých predbežných stretnutiach bola činnosť ‘Medzinárodnej asociácie mi-
sijných štúdií’177 (‘IAMS – International Association for Mission Studies’) oficiálne sláv-
nostne zahájená v holandskom meste Driebergen v roku 1972.  Štyridsaťštyri rokov po 
jej založení sa stala skutočne medzinárodnou a inter-denominačnou sieťou jednotliv-
cov, organizácií, a centier, ktoré sa aktívne zapájajú do odborného skúmania kresťan-
ských misií. IAMS poskytuje vzájomnú spoluprácu, podporu, a rozširovanie informácií 
za účelom napredovania vedy a misijných štúdií a umožňuje kontakt Evanjelií s rôznymi 
svetovými náboženstvami a kultúrami. Nie je to len sprostredkovateľská alebo podpor-
ná agentúra – t.j. nie je misijná organizácia sama o sebe – ale asociácia pre štúdium 
misií. Toto bola taktiež pripomienka misiológa Davida Boscha, ktorú predniesol pri jej 
vzniku, keď povedal: „od IAMS očakávam, že poskytne priestor pre stretnutie misioló-
gov, a nie, že bude organizovať misionársku konferenciu“. Zároveň poznamenal, že „sa 
nachádzame v procese fundamentálneho preskúmavania a korekcií, a to nie len v rámci 
misiológie, ale vo všetkých vedách“.178 

Organizácia IAMS sa v priebehu uplynulých štyridsiaťštyri rokov značne vyvinu-
la.179 V oblasti misijných štúdií zohrala významnú úlohu. Jej pôsobenie napríklad vied-
lo k vzniku mnohých denominačných, národných a regionálnych asociácií. Misiológia 
sa v tomto ohľade stala celosvetovo uznávanou akademickou disciplínou. Mnoho ab-
solventov misijných štúdii v súčasnosti profesionálne pôsobí už po celom svete. Tie-
to pozitívne aspekty však zároveň tvoria aj určitú výzvu pre jej ďalšie napredovanie 
v nasledujúcich rokoch. A taktiež sa vynárajú ďalšie otázky tvarujúce budúci program 
zhromaždení tejto výnimočnej asociácie: Takouto je napríklad otázka spolupráce IAMS 
s inými misiologickými asociáciami; otázne je aj akým spôsobom sa v dôsledku elek-

177  ‘Medzinárodná asociácia misijných štúdií’ (‘IAMS –  International Association for Mission Studies’) je 
medzinárodné a medziodborové profesionálne združenie pre odborné skúmanie kresťanstva a jeho vplyvu 
vo svete, a tiež pre súvisiaci odbor medzikultúrnej teológie.

178  ANDERSON, H. G. et al.: Witnes to world Christianity. The International Association for Mission Studies, 1972–
2012. s. 127. Táto unikátna publikácia mapujúca históriu IAMS je k dispozícií aj v knižnici Katedry misiológie, 
Inštitútu misijnej práce a tropického zdravotníctva sv. Jána Pavla II. v Bratislave.

179  BARGÁR, P.: Witness to World Christianity: The International Association for Mission Studies, 1972–2012. s. 47.
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tronickej komunikácie zmenilo publikovanie výskumov a následná súvislosť s celosve-
tovou komunitou misijných odborníkov, čo pre IAMS znamená rozširovanie kresťanstva 
na južnej pologuli, aká je jej úloha v širšom ponímaní teologického učenia a iné.

Na rozvoji IAMS sa podieľa kreatívne vedenie, ktoré je diverzifikované geograficky, 
v rámci pohlaví, konfesie a teologických tradícií. Organizácii sa podarilo do značnej 
miery rozšíriť v mnohých smeroch.180 V období svojho vzniku sa skladala prevažne 
z mužov, belochov rovnakého vyznania, postupne sa však jej členmi stali aj ženy a mu-
ži rozličnej rasovej príslušnosti, národnosti, vierovyznania i  náboženských tradícií.181 
V súčasnosti je skutočne globálnou organizáciou so širokým zastúpením žien (stále 
v menšine, ale ich počet má stúpajúcu tendenciu). Zhromaždenia/zasadania IAMS 
sa konajú po celom svete: v Európe (Holandsko, Maďarsko, Taliansko, Nemecko), v  
Severnej a Južnej Amerike, v Afrike, i v Ázii. Na druhej strane, faktom zostáva, že vo 
svete je ešte niekoľko miest, na ktorých sa toto zasadnutie zatiaľ nekonalo: Východná 
Ázia, Blízky Východ, a Oceánia – dokonca ani Veľká Británia zatiaľ nebola hostiteľ-
skou krajinou. Taktiež sa rozšíril rozsah rozoberaných tém a problematík. Napríklad, 
je takmer nemožné si predstaviť, že téma, ktorá sa diskutovala na trinástom zasadaní 
v Toronte 15. – 20. augusta 2012 ‘Migrácia, vysídlenie obyvateľstva a dobrá zvesť: 
hranice ako stredobod v rámci kresťanskej misie’ (‘Migration, Human Dislocation, 
and the Good News: Margins as the Center in Christian Mission’) by sa skúmala na 
niektorých skorších zhromaždeniach. IAMS sa teší úspechom v mnohých ohľadoch 
v súčasnosti má viac ako 400 členov, odborníkov, a taktiež viac ako 50 inštitúcií, ktoré 
pôsobia ako pridružení členovia. Stále je to však zároveň veľmi zraniteľná organizácia 
z dôvodu jej častej reorganizácie administratívneho zázemia a závislosti na hostiteľ-
ských organizáciách alebo akademických inštitúciách, ktorých sídla sa taktiež rýchlo 
menia. Pre túto organizáciu však zostávajú platné štyri hlavné aspekty: medziná-
rodné zhromaždenia, študijné/pracovné skupiny, odborný časopis (‘Mission Studies’) 
a vestník, i keď ich frekvencia či formát nie sú vždy rovnaké. Avšak pri pohľade späť 
v rámci uplynulých štyridsiatychštyroch rokov môžeme s hrdosťou povedať, že IAMS 
má svoje opodstatnenie, pretože jednotliví odborníci si môžu prostredníctvom tejto 
asociácie adresovať výzvy v rámci nových objavov a možností misijných štúdií, aby 
aj takýmto spôsobom mohol byť Boh oslavovaný skrze Ježiša Krista.182

Možno zhrnúť, že medzinárodná asociácia misijných štúdií je dôkazom funkčné-
ho spojenia rôznorodosti súčasného kresťanstva, ktorého denominácie sa navzájom 
spochybňujú, ale aj obohacujú. IAMS preto možno vnímať ako priekopníka vo vytvá-
raní svetového kresťanstva.183

180  ANDERSON, H. G. et al.: Witnes to world Christianity. The International Association for Mission Studies, 1972–
2012. s. 127 – 128.

181  BARGÁR, P.: Witness to World Christianity: The International Association for Mission Studies, 1972–2012. s. 47.
182  ANDERSON, H. G. et al.: Witnes to world Christianity. The International Association for Mission Studies, 1972–

2012. s. 128 – 129. 
183  BARGÁR, P.: Witness to World Christianity: The International Association for Mission Studies, 1972–2012. s. 48.
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Ciele asociácie sú: 
●  podporovať odborné štúdie systematických, biblických, historických a praktických; 

otázok súvisiacich s misiami a medzikultúrnou teológiou;
●  zdieľať a rozširovať informácie ohľadom misijných štúdií všetkých zainteresova-

ných v súvisiacich študijných odboroch;
●  podporovať partnerstvo, spoluprácu, a vzájomnú pomoc v rámci misijných štúdií;
●  organizovať medzinárodné konferencie misiológov a medzikultúrnych teológov; 
●  podporovať vznik centier výskumu; a
●  podporovať publikovanie v oblasti misiológie a medzikultúrnej teológie.184

Medzinárodné konferencie:
Konferencie spojené s valným zhromaždením tejto organizácie sa od roku 1988 stretá-

vajú tradične každé štyri roky, vždy v rôznych častiach sveta a na rôznych kontinentoch.185 
Sú organizované za účelom intenzívneho štúdia a diskusií týkajúcich sa konkrétnych mi-
siologických tém. Ich cieľom je zaujať veľkú skupinu odborníkov, ktorí sa následne budú 
zapájať do debát, rôznych skupín, štúdií Biblie a podobne. Vďaka aktívnej účasti niekto-
rých misionárov a iných organizácii sú tieto konferencie vždy skutočne medzikultúrne 
a medzinárodne zastúpené.186

Vo všeobecnosti ide o najväčšiu a najdôležitejšiu misiologickú udalosť, ktorá sa vyjad-
ruje k zásadným témam ovplyvňujúcim misiologické myslenie na celom svete.187 O povahe 
asociácie vypovedá i samotný výber tém konferencií. Venujú sa vždy tým najaktuálnejším 
teologickým a sociologickým otázkam. Zaujímavé sú taktiež súvislosti vyskytujúce sa 
medzi miestom konania a témou konferencie.188 

Spomedzi členov IAMS sa každé štyri roky vyberá Výkonná komisia, ktorá je zodpo-
vedná za vývoj asociácie a jej úlohou je zorganizovať nasledujúcu konferenciu, ktorá sa 
bude konať o nasledujúce štyri roky. Komisia je zostavená z členov rôznych regiónov. Úlo-
hy sekretariátu asociácie väčšinou vykonáva jedna z pridružených inštitúcií. V súčasnosti 
sa sekretariát nachádza v Oxford Centre for Mission Studies (OCMS) vo Veľkej Británii.

Študijné skupiny IAMS:
Spájajú odborníkov za účelom výskumu, zaznamenávania a výmeny názorov a myšlienok. 

DABOH – Documentation, Archives, Bibliography and Oral History
Misijná študijná skupina organizácie IAMS so skratkou DABOH začala pôsobiť hneď 

pri prvom zasadnutí IAMS, teda už v roku 1972. V súčasnosti má viac ako päťdesiat stá-
lych členov po celom svete. Zhromaždené údaje počas uplynulých rokov posilnili vieru 
členov organizácie IAMS, že archívy a dokumentácie vypovedajú o živote a budúcnosti 

184  Informácie poskytnuté asociáciou IAMS.
185  BARGÁR, P.: Migrácia, vysídlenie obyvateľstva a dobrá zvesť: Správa z 13. konferencie IAMS (Toronto, 15.–19. 

augusta 2012). s. 35.
186  Informácie poskytnuté asociáciou IAMS.
187  BARGÁR, P.: Migrácia, vysídlenie obyvateľstva a dobrá zvesť: Správa z 13. konferencie IAMS (Toronto, 15.–19. 

augusta 2012). s. 35.
188  BARGÁR, P.: Witness to World Christianity: The International Association for Mission Studies, 1972–2012. s. 47.
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misií a cirkví. Misijné štúdie a misiológia majú celosvetový základ a medzikultúrne chá-
panie kresťanskej viery, preto členovia tejto študijnej skupiny hľadajú odpovede na otáz-
ky, ako „zachrániť pamäť našich ľudí“, a zároveň sa kriticky pozrieť aj na misie a cirkev 
v historických a kultúrnych skúsenostiach.

DABOH existuje preto, aby pomohla „zachrániť pamäť našich ľudí“ prostredníctvom: 

●  propagácie dokumentácie (s dôrazom na zaznamenávanie osobných memoárov 
prostredníctvom orálnej histórie a iných prostriedkov) misie kresťanskej cirkvi po 
celom svete, najmä v regiónoch, kde neexistuje dostatočná infraštruktúra pre 
takéto snahy;

●  podnecovania podpory, vývoja a využívania archívov pre misie;
●  stimulácie prípravy a distribúcie materiálu pre umožnenie misijným a iným vý-

skumníkom identifikovať, lokalizovať a sprístupniť primárny materiál pre misie 
cirkvi v ich krajine a tiež celosvetovo; a 

●  vytvárania kontaktov medzi jednotlivcami a skupinami s podobnými problémami 
a uskutočňovanie medzinárodnej, ekumenickej, medzikultúrnej a multilaterálnej 
konverzácie pre umožnenie ďalšieho porozumenia celosvetového kresťanstva.189 

Misijné štúdie sa stále zaoberajú empirickým životom cirkvi v celosvetovom meradle, 
a nie len jej teologickým chápaním. Sieť DABOH pokračuje v podnecovaní podpory ľudí 
z praxe a misionárov a misiológov  v rámci ich potreby udržať a sprístupniť empirický 
dôkaz o kresťanskej misii. Obava ohľadom pamätí a ich zaznamenávania je záležitos-
ťou záväzku a oddanosti nielen k budúcnosti, ale aj k minulosti. Stredobodom toho, čím 
DABOH je a čo ponúka, je umožnenie novým generáciám, ktoré prichádzajú s novými 
otázkami hľadať vlastnú cestu k primárnym zdrojom o misiách na celom svete. Archívy 
a dokumentácie nie sú neomylné alebo v niektorých prípadoch ani kompletné, avšak 
sú autentické. DABOH sa v tomto ohľade snaží zabezpečiť, aby existujúce záznamy 
nezanikli a aby i naďalej účinne vypovedali vlastnými slovami a spôsobmi o problémoch 
univerzálnej dôležitosti.190 

BISAM – Biblické štúdie a misie 
Ide o jednu z  najstarších študijných skupín IAMS. Sieť misiológov a odborníkov na 

Bibliu je aktívna počas zasadaní IAMS a vykonáva výskumné projekty medzi jednotlivý-
mi zasadaniami uskutočňovanými raz za štyri roky.

Od roku 1976 skupina BISAM a sieť jej odborníkov študuje prepojenie medzi Bib-
liou a misiami.

189  Informácie poskytnuté asociáciou IAMS.
190  ANDERSON, H. G. et al.: Witnes to world Christianity. The International Association for Mission Studies, 1972–

2012. s. 155 – 156.
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Študijná skupina skúma problémy prostredníctvom spolupráce v duchu skutočnej 
podstaty misie a venuje sa rôznym spôsobom vykladania Biblie v súčasných misiách 
a zaoberá sa problémami, ktoré sa objavujú medzi ľuďmi rôznych rás, pohlaví, soci-
álnej triedy, kultúry, viery alebo geografickej oblasti; skupina BISAM teda pracuje na 
medziodborovej báze. 

Sieť BISAM si je vedomá, že potrebuje prehlbovať povedomie ohľadom používa-
ných interpretačných metód; potrebuje zaistiť pokračujúce štúdie ohľadom toho, ako je 
v súčasnosti používaná Biblia v špecifických kontextoch pre rôzne komunity; potrebuje 
vyvíjať kreatívnu predstavivosť pri interpretácii rôznych verzií Ježišovho príbehu a tieto 
prepájať s príbehmi ľudí v konkrétnom kontexte. BISAM je otvorená novým myšlienkam 
a návrhom od členov a priateľov IAMS, najmä ak sú tieto návrhy spojené s reálnou prob-
lematikou každodenného života a konkrétnym sociálnym kontextom. 

Uzdravovanie/Pneumatológia
Študijná skupina IAMS ‘Uzdravovanie’ formálne začala svoje pôsobenie v roku 1988 

počas konferencie IAMS v Ríme. Skupinu od jej založenia vedie Christoffer Grundmann. 
Predtým existoval len neformálny spolok jednotlivých členov asociácie, ktorí sa za-

ujímali o tému ‘Cirkev ako komunita uzdravovania’, vedená H. – J. Beckenom. Tento 
spolok sa zaoberal predovšetkým fenoménom uzdravovania v Afrických nezávislých/
miestnych/inštitučných cirkvách (AIC). Až rímsky míting upriamil pozornosť na túto tému 
a začal sa zaoberať otázkou ´uzdravovania´ v širšom slova zmysle. Z toho dôvodu sa 
neskôr vytvorila skupina s názvom ‘Uzdravovanie/Pneumatológia’.

Študijná skupina pracuje v rámci otvoreného fóra asociácie IAMS a jej členov. Čle-
novia sa podieľajú na organizácii školení a konferencií, a prezentujú svoje príspevky na 
témy spojené s problematikou  uzdravovania a pneumatológie, najmä, nie však výhrad-
ne, počas IAMS generálnych konferencií. 

Náboženská sloboda
Deväť členov IAMS súhlasilo s vytvorením ďalšej študijnej skupiny IAMS, ktorá sa 

zaoberala témou ‘Náboženská sloboda a prenasledovanie’ počas obedného mítingu, 
v sobotu, 18. augusta 2012, počas konferencie IAMS v Toronte. Odôvodnením vzniku 
tejto študijnej skupiny je, že väčšina náboženského prenasledovania sa odohráva vo 
vzťahu ku kresťanskej misii, evanjelizácii, konverzii, atď. Navyše, pomerne veľká časť 
štúdií týkajúcich sa náboženského prenasledovania sa vykonáva v rámci misiológie.

Teológia misií
‘Teológia misií’ sa venuje používaniu kresťanských doktrín v misijných štúdiách pre 

systematický vývoj teológií, ktoré podporujú alebo informujú prax misií v rôznych kon-
textoch a v smere, v ktorom misijné štúdie môžu vytvárať vyjadrenia pre iné kresťanské 
teologické disciplíny.

Táto študijná skupina je novou skupinou, ‘ktorá sa po prvý krát stretne na zasadaní 
IAMS v Soule v roku 2016’. Vítané sú akékoľvek práce týkajúce sa vyššie uvedenej 
témy. Navyše, jedno zasadanie sa plánuje špecificky venovať diskusii o novom doku-
mente Svetovej rady Cirkví (WCC, slov. SRC) vydanom v roku 2013 s názvom ‘Spo-
ločne k Životu: Misia a evanjelizácia v meniacom sa prostredí’ (‘Together towards Life: 
Mission and Evangelism in Changing Landscapes’). Štúdie tohto dokumentu a/alebo 
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iných podobných vyhlásení misijnej teológie, ako napríklad apoštolská exhortácia pá-
peža Františka ‘Evangelii Gaudium’ (‘Radosť evanjelia’ vydaná v roku 2013) a ‘Závä-
zok z Kapského Mesta: Vyznanie viery a výzva k činu’ (‘The Cape Town Commitment: 
A  Confession of Faith and a  Call to Action’ vydaný Lausannským hnutím v roku 2011) 
sú v organizácii IAMS silne podporované.

Deti, mládež a misie
Študijná skupina IAMS ‘Deti, mládež a misie bola zorganizovaná v rámci prípravy 

štrnásteho zasadnutia IAMS, ktoré sa bude konať v Soule, v auguste 2016’. Iné študijné 
skupiny IAMS, i napriek svojej dôležitosti, vynechali zo svojich výskumov mladú generáciu 
v súvislosti s vnímaním misií cirkvi. Nová skupina sa teda zameriava na vyplnenie tejto 
„generačnej medzery“ a sústreďuje sa na rôzne problémy detí, adolescentov, a mladých 
ľudí, z pohľadu cirkvi a jej misií. 

Študijná skupina ‘Deti, mládež a misie’ sa snaží riešiť dôležité problémy charakteristic-
ké pre misie cirkvi, ktoré sú spojené i so staršou generáciou. Výsledkom má byť fakt, že 
i starí i mladí sa stanú aktívnymi participantmi na Božej misii (‘Missio Dei’) a na Ježišovom 
učení. Cieľom skupiny je prostredníctvom výskumu, praktickej misie a starostlivej práce, 
publikácií, akademických programov a seminárov a iných kresťanských teologických škôl 
napomôcť rôznym procesom a výskumom v oblasti detských a mládežníckych misií, a tým 
prispieť k celkovému misiologickému a teologickému porozumeniu významnosti „malých 
jedincov“ pre tento život – život v Ježišovi – a pre Božie kráľovstvo, ktoré nám odhaľuje 
samotný Ježiš Kristus. 

Rodová rozdielnosť a misie
Študijná skupina IAMS ‘Rodová rozdielnosť a misie’ začala svoje pôsobenie najskôr 

ako ‘Ženy a misie’ pod vedením Jocelyn Murrayovej v roku 1993, za účelom výskumu 
úlohy žien v teórii a praxi misií. Skupina prešla niekoľkými zmenami a zaujala mnohých 
členov organizácie, a následne bola schopná vytvoriť i vlastné zasadania: Hammanskraal 
2000, Port Dickson 2004 pod vedením Katjie Heidmannsovej, Balaton 2008, pod vedením 
Marthy Fredericksovej, a Toronto 2012 pod vedením Rose Uchemovej. Zmena názvu 
študijnej skupiny na ‘Rodová rozdielnosť a misie’ bola navrhnutá Výkonnej komisii IAMS 
v roku 2008 a po niekoľkých zvažovaniach bolo odporučené a následne schválené pou-
žívanie tohto názvu, ktorý je oficiálny od roku 2010.

Táto študijná skupina vytrvala vo svojej pôsobnosti a veľmi výrazne prispela k téme 
žien v misiách, rovnako v zahraničí, tak i v domovských cirkvách po celom kresťanskom 
svete, i v rámci misiológie a cirkevnej histórie. Tento uhol pohľadu je stále veľmi dôležitý 
a Výkonná komisia sa rozhodla rozšíriť základňu tejto skupiny. Preto podporuje misiológov 
a misionárov mužského i ženského pohlavia v aktívnom zapájaní sa do oblasti misijných 
štúdií a taktiež výskumov misií. 

Medzináboženské štúdie a misie
Študijná skupina IAMS s názvom Medzináboženské štúdie a misie začala fungovať 

počas zasadania IAMS v Toronte, v roku 2012. Bolo dohodnuté, že skupina sformuluje jej 
ciele a rozšíri svoje rady odborníkmi, misiológmi, teológmi i ľuďmi prakticky zapojenými 
do oblasti medzináboženských štúdií a medzináboženských vzťahov, a budú sa zaoberať 
dôležitosťou teológie a misií. 
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Študijná skupina sa snaží podporovať výskum a štúdium kresťanstva vo vzťahu 
k iným náboženským tradíciám, ich stúpencom, a k ich vyjadreniu pre rôzne kultúrne 
kontexty. Teologické i náboženské štúdie sú vítané. Ako témy sú akceptované teológia 
náboženstiev, historické a súčasné vzťahy medzi náboženskými tradíciami, komparatív-
na teológia, komparatívne náboženstvo, medzináboženský dialóg a medzináboženská 
pastorálna prax. Medzináboženské štúdie sa budú zaoberať rôznymi rozmermi toho, ako 
jednotlivci a skupiny spolupracujú a aký to má dopad na vzájomné vzťahy komunít, spo-
ločnosti a globálnej politiky.191 

14. zasadnutie IAMS – Kontroverzie a transformácie: Misiologické prístupy k zme-
ne náboženstva – Soul, Južná Kórea, 11. – 17. august 2016

Problematika konverzie – tradičný cieľ mnohých kresťanských misií – je horlivo dis-
kutovaná v rámci, i medzi jednotlivými náboženskými komunitami. Je tomu tak kvôli po-
užívaniu kontroverzných metód, ktoré uplatňujú práve kresťanské komunity. Charakter 
samotnej transformácie v rámci náboženstva je tiež veľmi diskutovanou témou: Je to 
výhradne duchovná záležitosť, alebo má táto problematika i sociálne, kultúrne, politické 
alebo iné rozmery? Sväté Písmo a rôzne iné kresťanské tradície prekypujú nápadmi, 
modelmi a impulzmi, ktoré sa majú pre zmenu náboženstva uplatňovať, ale rozoznávajú 
i také, ktoré sú odmietané. Spôsob, ktorým kresťania vnímajú charakter náboženskej 
konverzie a transformácie ovplyvňuje spôsoby vnímania ostatných kresťanov a tiež ľudí 
inej viery. V tomto smere sa zmena náboženstva, z pohľadu teoretického, teologického, 
etického a praktického, stáva stredobodom misijných štúdií. 

Pripravované 14. zasadnutie IAMS s názvom: ‘Kontroverzie a transformácie: Misio-
logické prístupy k zmene náboženstva’ konané v Soule, Južnej Kórei, v dňoch 11. – 17. 
augusta 2016 sa bude zaoberať problematikou konverzie a zmeny náboženstva z rôz-
nych uhlov pohľadu podľa súčasných misijných štúdií. Problematike konverzie a zme-
ny náboženstva sa doteraz nevenovalo príliš veľa odbornej pozornosti od misiológov 
a kresťanských teológov. V mnohých prípadoch sa však otázky ohľadom konverzie 
a transformácie rozoberali v rámci iných vedných disciplín, ako napríklad spoločenské 
vedy, všeobecná psychológia, psychológia náboženstva, filozofia, vývojové štúdiá, atď. 
Zároveň sa na tieto otázky často pokúšali odpovedať teológovia a misiológovia, ktorí 
volili ku konverzii a transformácii historický a denominačný prístup. Avšak, sústredenie 
sa výhradne len na historické prístupy alebo prístupy osvojené jednotlivými denominá-
ciami môže pri takýchto otázkach brániť teológom v rozsiahlejšej výmene názorov, ktoré 
sú dôležité pre kresťanský spôsob života.

Jeden z cieľov zasadania IAMS v roku 2016 je prispieť k vytvoreniu priestoru pre kri-
tický a konštruktívny dialóg medzi odbornými disciplínami, rôznymi kresťanskými tradí-
ciami a rôznorodými kontextovými pozadiami. Z tohto pohľadu IAMS očakáva príspevky, 
ktoré sa budú týkať misijných štúdií a i iných súvisiacich vedných oblastí, aby mohla byť 
problematika konverzie a transformácie dôkladne a kriticky analyzovaná a aby sa vypra-
covali teoretické prístupy k zmene náboženstva v rámci medzináboženského kontextu. 
Vítané budú práce a prednášky ohľadom misií, konverzie, transformácie, a rôznych mi-

191  Informácie poskytnuté asociáciou IAMS.
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siologických prístupov k zmene náboženstva z pohľadu hlavných oblastí IAMS študijnej 
skupiny, a taktiež z pohľadu odborníkov v rámci tohto vedného odboru. Prispieť je možné 
i inými prácami, ktoré umožnia širšie preskúmanie kresťanských misií a misijných štúdií. 

IAMS – 2016 študijné skupiny:
Akademický postup zasadania 2016 v Soule zahŕňa prezentácie prác a prednášok 

v rámci časového harmonogramu nasledovných siedmich študijných skupín IAMS: ‘DA-
BOH: Documentation, Archives, Bibliography and Oral History’; ‘BISAM: Biblické štúdie 
a misie’; ‘Uzdravovanie/Pneumatológia’; ‘Rodová rozdielnosť a misie’; ‘Náboženská slo-
boda a misie’; ‘Teológia misií’; ‘Medzináboženská problematika’.192

V prípade záujmu o ďalšie informácie týkajúce sa asociácie IAMS alebo pripravova-
nom zasadnutí ‘Kontroverzie a transformácie: Misiologické prístupy k zmene náboženstva’ 
prosím kontaktujte: iams@missionstudies.org

‘Acta Missiologica’ veľmi pekne ďakuje prezidentovi asociácie IAMS, prof. Mikovi 
Vähäkangasovi a generálnej tajomníčke Dr. Cathy Ross za možnosť predstaviť 
asociáciu IAMS a informovať o pripravovanom zasadnutí s názvom ‘Kontroverzie 
a transformácie: Misiologické prístupy k zmene náboženstva’ konanom v Soule, 
Južnej Kórei, v dňoch 11. – 17. augusta 2016. Špeciálne poďakovanie patrí predo-
všetkým pani doktorke Cathy Ross, ktorá nám ochotne venovala svoj čas a poskyt-
la všetky potrebné informácie.
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