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Spoločnosť a náboženstvo – revolúcia za Teodócia I. – štátocirkvi a odluka štátu od cirkvi – dnes upadáme do 
náboženskej despocie znova... 

„Slovenská republika je zvrchovaný, demokratický a právny 
štát. Neviaže sa na nijakú ideológiu ani náboženstvo.“ (Ústava 
SR, 1,1). Je teda, ako to zvykneme hovoriť, „sekulárnym 
štátom“. Čo by bolo úplne super – ak by ním aj naozaj bola. 
Časom sa ale pod tlakom Západu stáva niečím iným: sekularis-
tickým štátom, viazaným na sekularistické náboženstvo. Ale 
pekne po poriadku. 

Ako nám prezradia odborníci, v okamihu, keď skupina ľudí 
presiahne rádovo stovky členov a smeruje k tisíckam a viac a 
teda jej členovia sa už nepoznajú osobne, ani medzi sebou 
nemajú nejaké úzke pokrvné vzťahy ako klany, tlupy a kmene, 
začína spoločnosť potrebovať niečo, čo vytvorí pre týchto ľudí 
spoločnú identitu, s ktorou sa môžu identifikovať. V praxi je to 
náboženstvo a je jedno, či je to mytológia, riadne náboženstvo, 
náboženstvo bez Boha, či bohov (napr. budhizmus), alebo 
nejaká ideológia, ako keď osvietenci skúšali vytvoriť nábožen-
stvo uctievajúce Rozum, alebo nacisti uctievali Rasu a Národ, 
komunisti Dejinnú nevyhnutnosť a Triedny boj a podobne. 

Je preto normálnym zjavom, že štát bol vždy veľmi úzko 
spojený až stotožnený s náboženstvom, vládcovia boli priamo 
bohmi (faraón ako boh Hórus), alebo najvyššími kňazmi (v 
Ríme cisár vlastnil titul Pontifex Maximus) a pod. 

A potom, za cisára Teodócia I. v 4. storočí, došlo k niečomu 
revolučnému: Štát sa definitívne oddelil od náboženstva a od 
Katolíckej Cirkvi. Titul Pontifex Maximus prešiel na pápežov, 
prvý raz ho vidíme u pápeža Leva Veľkého v 5. storočí. Táto 
odluka štátu od Cirkvi a náboženstva je jedným z najväčších a 
najzásadnejších výdobytkov Západu a jedným z najväčších 
darov kresťanstva profánnej spoločnosti. 

Všetko sa zmenilo reformáciou, ktorej ovocím bolo opätovné 
spojenie, ba až stotožnenie štátu a cirkvi. O vyznaní viery 
rozhodovali mestské rady, vznikali nakrátko rôzne teokracie, 
ako v prípade Zwingliho, či Kalvína. Nakoniec vznikli štátne 
cirkvi v Anglicku, či vo Švédsku a s nimi obrovská vlna netole-
rancie, vojen, prenasledovania,... 

Preto sa nečudujeme tomu, že vysťahovalci do Ameriky – ktorí 
do veľkej miery práve pred týmto prenasledovaním utekali – 
rozhodli, že vo svojej novej vlasti, USA, bude štát znova dô-
sledne oddelený od Cirkvi. Cirkev a náboženstvo hralo podstat-
nú úlohu v spoločnosti a o tom, že to tak má byť, nikto nijako 
nepochyboval. Ale samotná štátna moc ako taká bola od cirkvi a 
od náboženstva dôsledne oddelená a nemohla viac zasahovať z 
titulu svojej moci do vecí, týkajúcich sa náboženstva a cirkví. 

V tom istom čase ale začíname vidieť aj prvé náznaky sekula-
ristických náboženstiev – a asi prvým je práve osvietenecký 
pokus za Francúzskej revolúcie. Výsledkom je na jednej strane 
štátny kult Rozumu, na druhej strane krvavé a brutálne prena-
sledovanie všetkých konkurenčných náboženstiev a neštátnych 

cirkví, v praxi hlavne Cirkvi Katolíckej. 

Dnes sme svedkami niečoho podobného. Americký model 
odluky štátu od cirkvi a náboženstva je nahradený modelom, 
v ktorom je štát stotožnený so sekularistickým náboženstvom 
a to sa stáva náboženstvom štátnym a štát jeho cirkvou. V 
jeho základe je dogma relativizmu. Viera v to, že minimálne 
vo filozofickej a existenciálnej rovine je Pravda nepoznateľ-
ná – preto, ako hovorí Vattimo, neexistujú fakty, ale len 
interpretácie. Namiesto dogiem a objektívnosti tu vyvstali 
rôzne interpretácie, ktoré sa prostredníctvom dialógu snaží-
me doviesť ku konsenzu. (porov. Tomáš Kříž, Impulz revue). 
To znamená, že neexistuje ani objektívna morálka. Dobro a 
zlo sú pojmy relatívne. Ako hovorí Vitalij Ginzburg: „Dobro 
je to, na čom sa dohodneme a čo uzákoníme ako legálne. Čo 
je legálne, je aj správne a dobré.“ A tým sa dostávame k 
sekularistickému bohu a tým je štát. Štát je najvyšším bytím, 
najvyššou autoritou, ktorú musí absolútne a vo všetkom 
poslúchať úplne každý pod hrozbou trestov a prenasledova-
nia. On určuje, čo je Dobro a čo je Zlo a čo je Cieľ a Zmysel 
národa a spoločnosti a tak.  

Všetky ostatné „konkurenčné náboženstvá“ musia byť 
tomuto sekularistickému náboženstvu plne podriadené. Smú 
existovať z akejsi „benevolentnej dobroprajnosti“ niekde na 
samom okraji spoločnosti, dokonca za jej okrajom, čisto v 
súkromnej sfére, ako nejaké kultúrne a folklórne ustanoviz-
ne, vítané sú na poli charity a sociálnej starostlivosti, kde z 
láskavého dovolenia štátu smú „poupratovať“ sociálny 
bordel, ktorý štát po sebe necháva, áno, to všetko smú – ale 
nič viac. Svet, v ktorom žijú, patrí jedinému bohu, ktorým je 
štát, jedinej štátocirkvi, ktorou je republika, jedinému zboru 
kňazov, ktorými je parlament a veľkňzom v podobe vlády a 
jedinej náboženskej viere, ktorá je cez rôzne občianske 
výchovy povinne a pod hrozbou sankcií vtĺkaná do hláv 
všetkým deťom v povinných školách a na základe povinnej 
školskej dochádzky. 

A toto už ani náhodou nie je odluka štátu od cirkvi a od 
náboženstva. Nie, je to jej presný opak, presne to, proti čomu 
Otcovia zakladatelia v USA bojovali, keď túto odluku vo 
svojej krajine uzákonili. 

Takže áno, bolo by pekné, keby platila oná veta z Ústavy SR: 
„Slovenská republika je zvrchovaný, demokratický a právny 
štát. Neviaže sa na nijakú ideológiu ani náboženstvo.“ 
Bohužiaľ, v praxi platí stále menej a pomaly a plazivo sa SR, 
ale aj EÚ a USA menia na netolerantnú, fanatickú, neznášan-
livú a násilnú štátocirkev... A to je naozaj tragédia aj pre štát 
a Západnú spoločnosť samotnú! 
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