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Moja nová Ileskall
sú všade chodníky pre cyklistov, priechody
aj svetelná signalizácia. Faktom je, že sa už
vonku riadne ochladilo, takže temo výlet urcite
odložíme až na najbližšiu jar.
Moja zreparovaná eska nemá prednú
brzdu, odmontoval som ju, pretože bola
pokazená. Ale pri eske to nie je problém, lebo
ak chcem zabrzdii, stací wbrai mi pedál proti
smeru jazdy. Neviem, ci chýbajúca predná
brzda nie je v rozpore s pravidlami cestnej
premávky. V Japonsku bicykle musia mai
brzdy. Inak dostanete pokutu. Polícia to teraz
prísne kontroluje, pretože mnohí mladí ludia
nariadenie nerešpektujú. V trende sú totiž
bicykle, ktorým hovoríme "Piste bike" (cítaj
"pist bajk"). Používajú sa na pretekoch na
cyklistických ováloch. Mohli ste ich vidiei aj
na olympiáde. V Japonsku sa na nich jazdia
aj preteky, v ktorých diváci stavia na vítaza,
presne ako pri konských dostihoch. Mladí
ludia sú fascinovaní týmito konštrukcne
jednoduchými bicyklami a chcú ich používai
aj na jazdenie po verejných komunikáciách.
"Piste bike" vpredu nemá brzdy, presne ako
teraz moja eska. Ale na rozdiel od esky ak
na "Piste biku" prestanete šliapai, kolesá sa
netocia, pricom na eske idete stále dalej.
Jazdii na verejných komunikáciách na "Piste
biku", povedzme dolu kopcom, je mimoriadne
nebezpecné a v Japonsku v poslednom case
zaznamenali vela vážnych nehôd.
Aj ja mám na svojej eske rád práve jej
jednoduchosi. Mojím cielom však nie je
zvyšovanie adrenalín u rýchlou jazdou na
pretekárskom bicykli, skôr pôžitok z jazdy
príjemnou krajinou. Neviem sa už dockai
novej cyklistickej sezóny.

je môj milovaný bicykel. Je
to "eska" w sedemdesiatych
rokov. Máme také dve. Jedna sa
sa naz cias,
temo ked
obrázok.
To
zachovala
sa na nej
moja manželka ako malá únedžerka prehánala
s kamarátkou po sídlisku takmer každý den.
A v rodine bola ešte jedna. Obe sme mali
dlho odstavené v zabudnutom kúte garáže.
Vlani sme si kúpili nové bicykle, na staré esky
sa celkom zabudlo. No toto leto sme v garáži
upratovali a moja žena navrhla, nech staré
bicykle niekomu darujeme alebo dáme do
zberu železa. Najprv som súhlasil, ale ked som
ich vytiahol a poobzeral- zmenil som názor.
Uvedomil som si, že skladacia eska je velmi
milý a praktický bicykel. Podobné máme
aj v Japonsku, ale tam majú väcšinou ovela
menšie kolesá. Eska je velmi jednoduchá,
ale hodnotná. Rozhodol som sa, že naše dva

Pozrite

staré bicyklíky opravím. Najprv som ich
do poslednej skrutky rowbral. Vycistil som
súciastky a kostry nanovo nafarbil. Moja
žena si želala zachovai na svojej eske zelenú
farbu ako spomienku na detstvo. Druhú som
nastriekal na cierno. Vynoril sa však problém
s náhradnými súciastkami. Vymenii staré
sedadlá, pedále a dalšie drobnosti za nové
nebolo iažké. No whnai prednú vidlicu
rovnakej velkosti, ako je tá dnes už historická,
sa mi nepodarilo v žiadnom novodobom
obchode. Možno by som sa mohol po
náhradných súciastkach poobzerai v bazároch.
Zatial som teda zreparoval iba jednu esku.
Mojím snom je opravii obe, potom si ich
poskladané naložíme do auta a vyberieme sa
na výlet. Úžasné by to mohlo byt' napríklad
v cemre Viedne. Auto zaparkujeme na okraji
mesta a do centra sa odvezieme na našich

o sa týka vztahu
k Bohu, sú veriaci,
neveriaci a ateisti.
Veriaci veria v Boha
a uznávajú cirkev.
Neveriacim je cirkev lahostajná
a otázku Boha neriešia. Obcas
sú ochotní pripustit, že n'áš
svet riadi nejaká metafYz.ika ci
mimozemšiania, do kostola však
preto chodii nebudú. A napokon
sú tu ateisti. Je ich vraj päi percent
a ateizmus je ich svetonázorom.
Podla nich žiadny boh neexistuje
a rôzne cirkvi sú .vyložene škodlivé
organizácie. Svoje argumenty majú
zväcša dobre podložené a neboja
sa polemiwvat ani spodkutými
teológmi. Ateistov aj neveriacich
máme i na tradicne katolíckom
Slovensku, len ich akosi menej
vidiei. Preco je to tak a preco sa na
ateistóv pozerá ako na podozrivých,
zisioval Miloš Krekovic a jeho
clánok si urcite s chuiou precítate,
pricom je jedno, ci ste veriaci,
neveriaci, alebo ateista.

Prajem vám príjemné cítanie.
Dušan Taragel, editor TV OKO

dvojkolesových veteránoch. V cemre Viedne
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Neverit v Bohaje na Slovensku normálne,
k ateistom.

len sa (preboha)

Pre väcšinu I'udí zostáva ateizmus

neprihláste

podozrivou nálepkou,

na ktorú sú alergickí.

I(

nebol spokojný. Jedného dna sa
rozhodol vystúpit z náboženskej
edysi
katolíkom,
s cirkvou
obce, bol
narazil
však na ale
problém
ako presne postupovat? "Internet neponúkal
jednoznacnú odpoved, ako zrušit formálne
väzby s rímskokatolíckou cirkvou," spomína
Milan Novota. "Dokonca, na stránkach
istého predstavitela cirkvi som si precítal,
že také nieco nie je možné, co mi pripadalo

4

l\ oko

absurdné." Novota pOStup napokon
objavil a úspešne z cirkvi vystúpil.
Pamätal však na ostatných a vymyslel
zlepšovák, ktorý veci zjednoduší a obíde

Bezbolestné
vystúpenie z cirkvi
ponúka webstránka

byrokraciu. "Bezbolestné vystúpenie
z katolíckej cirkvi" ponúka webstránka
Zbohom. sk, ktorá všetku potrebnú
dokumentáciu vygeneruje jediným
kliknutím. "Od mája 2010 už službu
využilo 3500 ludí," hovorí Novota
inšpirovaný podobným webom v Írsku.
"Drvivá väcšina reakcií je pozitívnych,
dôvodom asi je, že stránku navštevujú iba tí,
co ju hladajú."

nieco iné - väcšina ludí bez náboženskej
viery nie sú ateisti, ale ,iba' neveriaci. V
com ten rozdiel spocíva, vysvetluje sociológ
Miroslav Tížik: ,,Ateista, na rozdiel od
bežného neveriaceho, má vytvorený jasný, v
modernej dobe najcastejšie materialistický
svetonázor a dokáže ho vysvetlit. Takýchto
presvedcených ateistov je v spolocnosti
málo, napríklad podla prieskumov sa
na Slovensku za ateistu považuje len tri
až pät percent ludí." Zvyšní neveriaci
sú jednoducho ludia, ktorí sa nehlásia
k náboženstvu, otázka Boha ich necháva
lahostajnými, neprikladajú jej význam vo
svojom každ~dennom živote. Co je cosi,
co sa, napodiv, týka mnohých veriacich.
"V prieskumoch sa deklarujú ako veriaci,
pricom zároven v živote neprikladajú dôležité
miesto Bohu. Znie to trochu paradoxne?
Možno, ale hovoríme o oby6tjných ludoch,"
vraví Tížik. "Kým spory o Božej existencii
sú záležitostou intelektuálov a teológov,
v bežnom živote také veci ludia neriešia.

Zakázat
Požadujú

pápeža! Aktivisti
sekulárnu

s takýmto

motívom

Slovo ateista znie
podozrivo veriacim
aj neveriacim
Výnimkou býva zlomová živorná udalost.
Vtedy sa stáva, že cítime potrebu udalosti
vysvetlit, a clovek sa prikloní na stranu vedy
ci náboženstva. Napríklad je konfrontovaný
so smrrou blízkeho pri autonehode, a tú si
vyloží bud ako nešt'asmú náhodu, alebo ako
Boží zásah. Mimo takých výnimocných chvíl
však väcšina ludí nejako zásadne nerozmýšla
·0 Bohu, nešpekuluje o jeho existencii. Necíti
tú potrebu."

Podozrivá nálepka
Napriek tomu ateizmus na Slovensku živorí
na okraji a slovo ateista znie podozrivo
veriacim aj neveriacim. Špeciálne záhadne
to pôsobí vo svetle výskumov o všeobecne
rozšírenej nechuti Slovákov ku katolíckej
na tricku pochodujú

v Londýne vždy najar.

Európu

Co je ateizmus
Reakcie by asi boli menej pozitívne, ak by
túto webstránku namiesto návštevníkov
hodnotila široká verejnost. Ateizmus totiž
nemá dobrú povest. Zbohom.sk je spolu
s webom Ateisti.sk ci obcianskym združením
sekulárnych humanistov Prometheus jednou
z hrstky iniciatív ateistov, ktorí tvoria
na Slovensku predsudkami opradenú
menšinu. Situáciu navyše komplikuje,
že tieto predsudky nachádzame na obidvoch
stranách. Co presne ateizmus znamená,
totiž nevedia mnohí jeho odporcovia a casto
ani prívrženci.
Základným nedorozumením je
predstava areistu ako každého, kto neverí
v Boha. Skutocnost je zložitejšia a vraví
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Ateistov je stále rovnako
Sociológ MIROSLAV TíŽll<je autorom
vo verejnom živote na Slovensku.
Pribúda na Slovensku
ateistov?
Nie podl'a výskumov.
Presvedcenými ateistami sa
zaciatom devätdesiatych rokov
deklarovali 3,4 percenta I'udí a do .
roku 2008 ich pocet stúpol na
štyri percentá. To je, vzhl'adom na
možnú štatistickú chybu, takmer
rovnako.
Povest ateistickej
spolocnosti má Cesko.
Oprávnene?
Cesko je sekularizovaná, ale nie
ateistická spolocnost. Za ateistu
sa v Cesku v súcasnosti deklaruje
väcšie percento I'udí ako na
Slovensku, ale aj tam sú ateisti

Len málo rudi vie. že Milan Rastislav
Štefánik bol silný ateista. Vieru v Boha
z neho vyhnal bigotný otec a štúdiá v Prahe
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knihy Náboženstvo

v menšine, ak ich porovnáme
s veriacimi a obycajnými
neveriacimi. Kým na zaciatku
devätdesiatych rokov ich bolo
pät percent, v súcasnosti je to
pätnást percent, no je to stále
asi o dvadsat percent menej ako
neveriacich. Napokon, ateizmus
nikdy nebol v žiadnej spolocnosti
dominantný.
Kto z našich elít sa verejne
hlásil k ateizmu?
Nezabúdajme, že v minulosti
mohli mat tieto výrazy trochu
iný význam, ako majú dnes.
Móda ateizmu medzi elitami
u nás zavládla po vojne. Bola
to reakcia na slovenský štát,
ktorý náboženstvo sprofanoval príkladom by mohol byt Dominik
Tatarka a jeho demonštratívne
gesto, ked vystúpil z cirkvi. Ich
ateizmus však spocíval najmä
v tom, že sa chceli dištancovat
od cirkvi, neznamenalo to
automaticky, že by vyznávali
materialistický svetonázor.
V komunizme videli lepšiu víziu
spolocnosti založenú na vede.
Vtých casoch sa bežne vravelo,
že spolocnost nepotrebuje
knazov, ale skôr lekárov, vedcov,
fungujúci sociálny systém.
Vtom spocíval vtedajší I'udový
ateizmus.
Kedy sa stal ateizmus
negatívnou nálepkou?
Ateista bol skôr výraz používaný
veriacimi, ktorí ním castovali
odporcov. Už za prvej republiky
cirkev strašila pred bol'ševikmi
s tým, že sú to ateisti,
neznabohovia - tí, ktorí búrajú

kostoly, prenasledujú veriacich ci
pestujú mnohoženstvo.
Co na tom zmenil
socializmus?
Komunisti v povojnovom
období proti náboženstvu tak
jednoznacne nevystupovali.
Ešte zaciatkom pätdesiatych
rokov sa väcšina obyvatel'ov na
Slovensku a aj v Cesku hlásila
ku krestanstvu, co sa týkalo aj
väcšiny obycajných komunistov.
Zásadná zmena prišla po roku
1949. Vtedajší pápež vydal dekrét,
ktorým odmietol komunistický
svetonázor a komunistov
exkomunikoval z cirkvi. Reakciou
komunistov bola nedôvera
a neskôr aj represie proti veriacim
a cirkvám ako nespol'ahlivým.
Co bolo dalej?
Negatívny obraz ateizmu
posilnila v sedemdesiatych
rokoch normalizácia. Vtedy si
staršie I'udové predstavy veriacich
osvojila aj širšia nenáboženská
verej nost.
Dôvod?
Po roku 1968 stratil komunizmus
v Ceskoslovensku legitimitu,
v normalizácii už bol založený
predovšetkým na ideologickej
represi i. Prestal byt súcastou
širšieho I'udového hnutia, ako tos výnimkou krátkej éry stalinizmu
- bývalo predtým, najmä pocas
Pražskej jari. Ludia sa proti
komunizmu zacali výraznejšie
vymedzovat a ateista získal
význam byrokrata, aparátcika
šikanujúceho I'udí. Co je obraz,
aký vlastne pretrváva dodnes.

cirkvi. Miroslav Tížik vraví, že Slovensko je krestanská a zároven
antiklerikálna krajina: "Ve1'aludí, aj ked sa deklarujú ako veriaci,
cíti k cirkvi vážne výhrady. Dôvodom môže byt' úloha cirkvi v
živote komunity, u nás je totiž cirkev omnoho menej zapojená
do udržiavania bežnej solidarity a pomoci, ako je to napríklad
v Polsku." Otázkou však wstáva, preco potom pretrváva nechut
k cirkvi spolocne s nechutou k ateizmu. Inými slovami, preco
jedno neživí to druhé? Preco sa Slováci bez viery v Boha a s
odporom k cirkvi tak velmi zdráhajú oznacit za ateistov?

Ateista·

komunista

Historické dôvody môžeme hladat v minulom storocí.
Negatívny obraz ateizmu je dôsledkom najmä obdobia
socializmu a jeho oficiálnej šrátnej doktríny - marxizmuleninizmu. Ludia sa proti tomu dodnes vymedzujú bez ohladu
to, ci majú, alebo nemajú skúsenost s reálnym ateizmom.
,,Ateista sa ludom bežne spája s komunistom," hovorí sociológ
TíŽik. "Vidia v nom militantného zadubenca, kohosi, kto
druhým berie nárok na vieru a spochybnuje ju. A ludia
nemajú radi spochybnovacov." ZO socializmu si mnohí veriaci
pamätajú ucitelov ci okresných tajomníkov, ktorí mali za
úlohu kontrolovat a postihovat veriacich za návštevy kostolov.
Po novembri 1989 sa u nás ustálil obraz katolíckej cirkvi ako
obete komunistického režimu a ateisti automaticky dostali
nálepku prenasledovatelov. "Dôsledkom toho je, že vyhlásit sa za
ateistu môže byt' - v istých kruhoch - spolocensky nepríjemné.
Kritizovat cirkev je na Slovensku bežné, ale nie je jedno, kto to
robí. Ak si obycajný veriaci aj neveriaci utahuje z cirkvi, berie
sa to obligátne, ako ked sa vysmievame politikom.
o ak to
robí ateista, ludia v tom vidia nieco podozrivé a neprimerane
bojovné," dodáva TíŽik.

Božíblud
Celkom iné postavenie má organizovaný ateizmus v zahranicí.
V USA silnie hnutie takzvaného nového ateizmu spojené
s osobnostami, ako sú autor knihy Boží blud (The Cod Delusion)
Richard Dawkins, neurológ Sam Harris ci filozof Daniel
Dennett. Celosvetovo populárne filmové dokumenty Religulous
(2008) ci Jesus Camp (2007) si berú na mušku deti poznacené
americkým krestanským fundamentalizmom. Internetovými
fenoménmi s tisíckami prívržencov sú recesistická sekta
Neviditelný

ružový jednorožec

ci Cirkev Velkého špagetového

monštra, ktOré sa snažia ironiwvat a podvracat náboženskú vieru

v rozlicné nadprirodzené bytosti. Osamelé iniciatívy slovenských
ateistov sa casto zahranicím inšpirujú. V našom prostredí však
vzbudzujú len malú pozornost.

Viera a fakty
Inšpiráciu zahranicím priznáva Metod Rybár z ateistov okolo
webu Ateisti.sk. Neziskový ponál, ktorý funguje od jari, zatial'
prevádzkujú piati. "Väcšina ludí, ktorí v Boha neveria, dalej
náboženstvo nerieši," vysvetluje Rybár, preco sa chceli združovat.

Doma je doma:

1,3

ilió a z kazník
IT

si s nami stále užíva teplo domova.
Vedia preco.
U nás každý dostane férovú ponuku.
Radi privítame medzi nami aj vás. Navyše vám teraz
vieme dat ponuku bez chytá kov aj na dodávku elektriny.
Zákaznícka linka SPP: 0850 111363

Ateista sa ."ud"ombežne
spája s komunistom
www.spp.sk
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"Boh pravdepodobne neexistuje - tak sa prestante strachovat a užívajte si života." Kampan na londýnskych autobusoch v roku 2008 reagovala na
reklamu anglikánskej cirkvi a propagovala ateizmus

"Niektorí však vidia, kolko zla nábožensrvá
spôsobujú, a rozhodli sa angažovat'." Ich
agendou je ,nedotknutel'nost" cirkví a vier
neprístupných kritike, odluka cirkvi od
štátu a podla nich pre štát jednostranne
nevýhodná Vatikánska zmluva. Najviac
im prekáža náboženská viera, ak býva
argumentom v debate o spolocenských
otázkach. "Homosexuáli, eutanázia,
interrupcie ci plánované roclicovsrvo to sú témy, kde treba argumentovat'
racionálne a na základe faktov. Akákol'vek
viera faktom - podla nás - nie je." Okrem
tých náboženských sa mnohí ateisti
vyjadrujú aj k širším otázkam, ako sú
práva žien, rasizmus, sexizmus a sociálne
otázky. Ako vysvetluje Rybár, pre
takýto postoj sa v poslednom case vžilo
pomenovanie Ateizmus+. "To chce ukázat',
že ateisti by sa nemali zameriavat' výhradne
na nábožensrvo, ale aj na širšiu agendu

Môžu si slovenskí
ateisti za svoje
postavenie samil
a týmto propagovat' ateistický pohl'ad
na sver."

Toto nieje Amerika
Otázkou wstáva, do akej miery si
organiwvaní ateisti za svoje postavenie
na Slovensku môžu aj sami. Popularite
im urcite nepridajú detinské argumenty
("dospelý clovek nemôže uverit' historke
o hovoriacom hadovi"), militantné
výroky z 18. storocia (Ludsrvo nebude
slobodné, kým posledný král' nebude
zaškrrený crevami posledného knaza.) alebo
špeciálne správy pre ateistov s bulvárnymi
titulkami Farár na smrt' dobil starostu,

Vwr zbožnosti znásilnoval chlapcov ci a
príkaz Boha ub il mamu tÍcikom na mäso
(odkazy na zahranicné správy na webe
A teisti. sk) .

Inšpirovat' sa americkým ateizmom
môže byt' podla sociológa Miroslava
Tížika na Slovensku zradné. V USA má
ateizmus celkom inú históriu, vychádza
z odlišnej tradície a spravidla rieši odlišné
problémy. "V Spojených štátoch je
viera v Boha súcast'ou národnej kultúry,
identifikacným znakom Americana. Proti
tomu sa tamojší ateisti vymedzujú a ako
každá skupina, ktorá sa vymedzuje, sú
v istom zmysle agresívni a militantnÍ.
No Európa má úplne iný kontext ako
Amerika a ateizmus sa u nás nerieši
spôsobom ako v USA," vysvetluje TíŽik.
"Len u nás si to mnohí ateisti neuvedomia
a potom ich prekvapujú reakcie domáceho
prostredia." ()

