
7

„Mám rád svet“

Napriek tomu, že knihy rozhovorov sa 
v ostatných rokoch stali takpovediac „čitateľ-
skými hitmi“, len málo z nich je možné označiť 
aj za kvalitný intelektuálny výkon. Jedny sta-
vajú svoje ambície na atraktivite témy (najčas-
tejšie dačím pikantnej), iné zas na atraktivite 
(či hviezdnej kariére) jedného z protagonistov 
rozhovoru. Tie intelektuálne príťažlivé, a je ich 
podľa mojej mienky naozaj len zopár, ukazu-

jú na úroveň a rozhľadenosť toho, kto sa pýta, ako aj toho, kto je 
v úlohe odpovedajúceho. Som nesmierne rád, že medzi tou pozor-
nosť a čitateľský záujem priťahujúcou menšinou môžeme dnes pri-
vítať aj knižne zachytené rozhovory Matúša Demka s profesorom 
Teologickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave, jej niekdajším 
dvojnásobným dekanom a napokon aj prorektorom, jezuitom La-
dislavom Csontosom. Kniha vychádza pri príležitosti životného 
jubilea profesora Csontosa, ktorý sa v marci tohto roka dožíva se-
demdesiatky. Spomínam to najmä preto, aby bolo jasné, ako si oba-
ja protagonisti podelili úlohy: Demko sa pýta a Csontos odpovedá. 
Jedným dychom však musím povedať, že rozhovor tu vedú dvaja 
rozhľadení partneri, pričom obaja sa na túto svoju pozíciu dobre 
a precízne pripravili. Súčasne je, pravdaže, jasné, že „vo výhode“ 
bol jubilant. On má všetko to, o čom bola reč, nažité, na jeho strane 
stála životná skúsenosť, dobre fungujúca pamäť a pevný životný 
postoj. Na strane mladšieho „sparingpartnera“ zase tá poctivá prí-



8

prava a – čo pokladám za kľúčové a nie úplne samozrejmé – spoloč-
ne vyznávané a preferované životné hodnoty. Najmä preto bolo pre 
mňa čítanie prítomných rozhovorov čitateľským zážitkom.

Názov tohto môjho „uvedenia“ knihy do čitateľského života, 
ktoré si ako možnosť a príležitosť nesmierne vážim, som si nevy-
myslel. Prevzal som ho ako sumarizujúci leitmotív celého obsa-
hu knihy priamo z nej. Citujem totiž vyznanie sa profesora Cson-
tosa z lásky k životnému svetu. Keď hovorím o sumarizujúcom 
leitmotíve, signalizujem tento Csontosov výrok ako úbežník, 
do ktorého sa zbieha jeho elementárny ľudský postoj, kňazská 
služba aj akademické pôsobenie. Pozorný čitateľ rýchlo zistí, že 
kľúčovým slovom jubilantových úvah o svete je slovo spoločen-
stvo a kľúčovou hodnotou jeho praktického životného pohybu 
v ňom je existencia spoločenstva, resp. naša existencia v spoločen-
stve. A keď si čitateľ začne toto slovo takpovediac „rozmieňať na 
drobné“, zistí, že v pozadí predstavy profesora Csontosa o ľudskom 
spoločenstve stojí triáda: sloboda – dialóg – ľudská dôstojnosť. V 
súvislosti práve s týmito hodnotami potom Ladislav Csontos re-
flektuje svoje detstvo, mladosť i zrelé roky, práve s týmito hod-
notami sa mu spája predstava a existencia Boha i viera v neho, 
existencia a poslanie Cirkvi, a na týchto základoch vidí stáť aj naše 
univerzitné spoločenstvo. Od jeho historických počiatkov, cez ob-
novenie univerzity a jej pohnutú novodobú históriu až po dnešok. 
A je to predovšetkým jeho viera v Boha ako synonymum slobody, 
ľudskej dôstojnosti, obety a obetavosti, dialogickej ústretovosti 
a otvorenosti, čo ho vedie k vyznaniu, ktoré som použil v nadpise: 
„Mám rád svet!“

Tento hodnotový základ, som o tom presvedčený, je tým, čo 
z jubilanta, pre mňa neuveriteľného sedemdesiatnika, robí by-
tostného optimistu. Nech mu to dlho vydrží a pre nás, jeho čita-
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teľov a kolegov, nech je ten životný optimizmus, životná múdrosť 
a odhodlaná viera ešte dlho požehnaným zdrojom energie.

René Bílik, rektor Trnavskej univerzity v Trnave
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Vernosť je vzácna

Sedemdesiat rokov života je obdobie, keď 
už človek má právo sa obzrieť a s vďačnosťou sa 
zahľadieť na všetko, čo mu Boh pripravil a ako 
viedol každý jeho krok. S vďačnosťou hľadieť na 
odvahu rodičov, ktorí uprostred najtemnejšie-
ho obdobia totalitného režimu udupávajúceho 
každú zmienku alebo prejav viery v Boha v roku 
1952 prijali dieťa a vštepili mu najhlbšie zákla-

dy viery. Tej viery, ktorá Ladislavovi Csontosovi napomáhala rozvíjať 
jeho talenty počas štúdia odboru matematika-deskriptívna geomet-
ria na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského a prehĺbila 
sa tajným štúdiom filozofie a teológie na Teologickom inštitúte sv. 
Alojza v rokoch 1976-1982. V roku 1982 získal titul doktora prí-
rodných vied. Následne po nadstavbových štúdiách v rokoch 1983-
1987 získal licenciát z dogmatickej teológie na Pápežskej teologickej 
fakulte vo Varšave. Doktorát a neskôr docentúru v odbore katolícka 
teológia získal na Rímskokatolíckej cyrilometodskej bohosloveckej 
fakulte UK v Bratislave v roku 1995, resp. 1997. V roku 2001 mu 
bol po vymenúvacom konaní na Cyrilometodskej teologickej fakulte 
Univerzity Palackého v Olomouci priznaný titul profesor.

O svoje znalosti a dary sa páter Csontos delil od skorej mladosti. 
Na jednej strane v odbornej a akademickej oblasti v rozličných pozí-
ciách – či už počas totality ako vedecko-technický pracovník vo Vý-
počtovom laboratóriu Slovenskej plánovacej komisie, alebo ako tajný 
odborný asistent a vyučujúci v odbore kresťanská filozofia a katolíc-
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ka teológia na Inštitúte sv. Alojza. Neskôr ako tajomník tohto inšti-
tútu,  dekan Teologickej  fakulty a napokon ako prorektor Trnavskej  
univerzity. Na strane druhej v oblasti duchovnej a ľudskej formácie 
prinášal svoj vklad či už odvážnym sprevádzaním a formovaním laic-
kých spoločenstiev počas komunizmu a formáciou budúcich jezuitov, 
alebo vernou a neustálou sviatostnou službou kňaza a exercitátora.

Vieru, ktorú mu vštepili jeho rodičia, si dokázal vo svojom ži-
vote nielen udržať a rozvinúť, ale vernosťou Božím prisľúbeniam 
a povolaniu aj odovzdávať iným.

Preto sa aj ja pripájam k vďačnosti. Som vďačný Bohu za dar, 
ktorý dal Spoločnosti Ježišovej i Cirkvi na Slovensku v osobe pátra 
Csontosa a v jeho povolaní. Som vďačný za jeho život v úsilí o väč-
šiu Božiu slávu. Zároveň chcem vyjadriť vďaku za jeho vernosť 
v povolaní a za odhodlanie a odvahu, ktorými sa preukázal najmä 
počas ťažkých rokov totality, ale aj pri obnove a zveľaďovaní živo-
ta Cirkvi a Spoločnosti Ježišovej na Slovensku. Ďakujem za všetky 
obety, ktoré priniesol a stále prináša v službe zverenému poslaniu.

V tomto Jubilejnom roku, v ktorom si pripomíname päťsté výročie 
obrátenia a štvorsté výročie svätorečenia sv. Ignáca a na ktorý pripa-
dá aj životné jubileum pátra Csontosa, mu prajem milosť neustáleho 
obrátenia a život smerujúci k svätosti. Kiež sa spolu so sv. Ignácom i 
my neprestajne učíme vidieť všetky veci novým spôsobom v Kristovi.

Do ďalších rokov mu vyprosujem hojné Božie požehnanie 
a neustálu ochranu a príhovor našej Nebeskej Matky.

ICLic. Jozef Šofranko SJ, provinciál Spoločnosti Ježišovej na Slovensku
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Cirkev tvorí chrám Ducha Svätého

Majú jezuiti radu, ako začínať?
Všetko nové začína premýšľaním o tom, ako by práca a dielo 

mohli prispieť k dotvoreniu určitej koncepcie, ktorú už dlhodobo 
mám. Základná koncepcia, ktorú som si zvolil, je uvádzanie Druhého 
vatikánskeho koncilu do života Cirkvi. A to je proces, ktorý je dlhodo-
bý a v ktorom môžem urobiť niečo máličko každý deň. Mám túto ví-
ziu, do ktorej potom vkladám aj iné nápady, čo mi časom prichádzajú. 
Musím s nimi pracovať, či už sú to nápady reálne a dajú sa uskutoč-
niť, alebo nie sú reálne, a tak ich treba odložiť. Mám zásadu, že si 
nedávam príliš nereálne ciele. Mám jeden veľký cieľ, pomôcť uvádza-
niu Druhého vatikánskeho koncilu do nášho života, ale viem, že toto 
presahuje mňa, našu generáciu aj niekoľko generácií dopredu.

Čím vás oslovil práve Druhý vatikánsky koncil, že ste 
si dali za cieľ uvádzať ho do cirkevného života?
Stalo sa to, keď som v roku 1974 vstúpil do Spoločnosti Ježi-

šovej. Vtedy som začal spoznávať rozdiel, ktorý bol medzi teolo-
gickým myslením pred koncilom, a tým, ktoré sa vyvinulo na kon-
cile. Vízia, že Sväté písmo je dušou teológie, je veľmi obohacujúca. 
Prešlo sa od špekulatívnej teológie k teológii založenej na Svätom 
písme, čím sa vytvoril lepší kontakt s protestantskými cirkvami, 
ktoré si veľmi vážia Sväté písmo, ale zároveň sa s tým rozvinulo aj 
štúdium kresťanskej tradície cirkevných otcov.

V tých časoch, hoci to boli časy prenasledovania, som mal mož-
nosť stretnúť sa s dielami významných teológov ako Karla Rahnera, 
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Josepha Ratzingera, neskoršieho pápeža Benedikta XVI., Romana 
Guardiniho, Jozefa Jungmana, Émila Merscha a ďalších, ktorí boli 
určitým spôsobom protagonistami Druhého vatikánskeho koncilu.

Ich diela ma fascinovali. Neštudoval som len povinnú literatú-
ru, ale siahol som po veľkej dogmatike Mysterium salutis, v ktorej 
bola fascinujúcim spôsobom spracovaná náuka o Cirkvi – eklezio-
lógia. Tam som sa dočítal, že Cirkev je živý organizmus, že to nie je 
mechanická štruktúra, model, ktorý by predstavoval nejaký stroj, 
ale že ten život je všade. Je v každej bunke tohto organizmu, v kaž-
dom orgáne, a ten, kto zjednocuje celý tento život, je Duch Svätý. 
Rovnako pôsobí v celej Cirkvi a obohacuje ju mnohými darmi. Cir-
kev tvorí chrám Ducha Svätého a je zároveň mystickým telom Kris-
tovým. Je tým, čo hovorí koncil – Božím ľudom. V Božom ľude za 
osud viery, za svätosť nesieme všetci rovnakú zodpovednosť. Kaž-
dý pokrstený je povolaný k plnosti kresťanského života a k svedec-
tvu. Je vlastne povolaný k apoštolátu šíriť vieru vo svojom okolí. 
A toto ma naozaj oslovilo a myslím, že to naozaj ostáva mojím kľú-
čovým programom: žiť v Kristovi, byť živou bunkou, živým člán-
kom tohto organizmu.

Z toho mi vychádza, že rodina má byť taká malá cirkev, ktorá je 
živým organizmom. Rodina je základnou bunkou nielen spoločnos-
ti, ale aj Cirkvi. Potom existujú väčšie spoločenstvá, spoločenstvá 
mladých, spoločenstvá rodín a z nich vzniká živá farnosť. To bolo 
pre mňa úžasnou skúsenosťou aj ako vysokoškoláka. Stretnutia 
študentov, ktoré sa dnes nazývajú „stretká“, boli určitým základňo-
vým spoločenstvom, ktoré bolo životaschopné. Aj teologické mys-
lenie sa posúva tým, že sa určité paradigmy alebo modely tohto 
myslenia zmenili. Od modelov mechanických k modelom organic-
kým, živým.
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Keď začal Druhý vatikánsky koncil, bol to rok 1962, 
tak ste mali desať rokov. Keď skončil, mali ste tri-
násť. Skutočne ste pocítili ten dramatický rozdiel, že 
pokoncilová Cirkev je iná a vanie v nej iný duch?
Prežíval som to až od roku 1968. Dovtedy som zachytil iba to, 

že v našej farnosti v Novom Meste nad Váhom pomerne skoro ne-
skorší pán biskup Július Gábriš postavil oltár tvárou k ľudu, začali 
sa sväté omše v jazyku ľudu – v slovenčine, nie po latinsky – a pri-
pravovali sa ďalšie zmeny. Sväté omše začali bývať aj vo večerných 
hodinách, nie iba ráno. Zrazu prišlo veľa ľudí, lebo večer mali viac 
času ako skoro ráno, vtedy totiž chodili do práce skôr.

Postupne sa mi dostali do rúk prvé komentáre ku koncilovým 
dokumentom, ktoré boli vydané v Ríme v Ústave sv. Cyrila a Me-
toda. Boli vysielané aj vo Vatikánskom rádiu a dali sa bez ťažkostí 
počúvať zhruba od roku 1968 do 1970, vtedy som denne sledoval 
vysielanie Vatikánskeho rozhlasu. Z Ríma mi posielali aj knihy a tie 
boli už trošku iného ducha ako tie, čo sme mali doma spred roku 
1950. Čítal som denník pápeža Jána XXIII., zapáčila sa mi jeho ran-
ná modlitba, ktorú som si modifikoval a dodnes sa ju rád modlím, 
lebo je tam jedna milá prosba na záver: „Pane daj mi aj troška hu-
moru, ktorý je v živote taký potrebný.“

Ako sa dal vôbec počúvať Vatikánsky rozhlas na Slo-
vensku počas komunizmu?
Počas Dubčekovej éry v roku 1968 prestali rušiť zahraničné 

vysielače. Dokonca keď občas vo vysielaní povedali, že im poslu-
cháči môžu napísať, tak som sa ozval a poslali mi štyri evanjeliá, 
potom Nový zákon, knihu Za svetlom a ďalšie životopisy niektorých 
svätých, takže to chodilo v tých rokoch normálne poštou. České 
a slovenské vysielanie nerušili.
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Potom počas normalizácie, resp. neostalinizmu husákovské-
ho typu vysielanie opäť začali rušiť a bolo dosť ťažké zachytiť ho. 
Vysielalo sa na stredných vlnách na štyroch frekvenciách na krát-
kych vlnách. Museli rušiť aj ostatné stanice ako Slobodná Európa, 
Deutsche Welle, Hlas Ameriky a iné „štvavé vysielače“, ako to vtedy 
nazývali.

Ako vysokoškolák som zistil, že poľština nie je až taký ťaž-
ký jazyk a poľské vysielanie nerušia, takže som vedel, čo sa deje 
v Cirkvi. Začal som sa učiť po poľsky, aby som mohol počúvať, a bo-
lo aj nemecké vysielanie, takže kontakt so svetom som mal vďaka 
vysielaniu Vatikánskeho rozhlasu. Plus sme v rokoch 1968-69 s pá-
nom kaplánom vytvorili spoločenstvo stredoškolákov a stretávali 
sme sa u neho na fare, kde sa preberali určité témy. Zaujímavá téma 
bola manželstvo a rodina, v tom čase nás to zaujímalo, a prišlo aj na 
otázky kňazského a rehoľného povolania. Hlavné bolo, ako sa pre-
hĺbiť vo viere, učili sme sa meditovať a modliť so Svätým písmom.

Potom na vysokej škole ma jeden kamarát zo spoločenstva, 
ktorý končil prírodovedeckú fakultu, voviedol do štruktúry krúž-
kov medzi prírodovedcami. Veľmi plynule som prešiel zo stredo-
školského stretávania na „stretká“ na univerzite, kde sa mi otvo-
ril ešte ďalší svet samizdatov a kontaktov s inými rehoľníkmi. Mal 
som možnosť spoznať veľmi veľa rehoľníkov počnúc jezuitmi cez 
verbistov, dominikánov, lazaristov, kapucínov, saleziánov...

V roku 1968 ste prežili duchovné uvoľnenie. Zaují-
mala vás vtedy ako 16-ročného politika?
Úplne ma to strhlo. Sledoval som dennodenne, ako sa veci 

uvoľňujú, ako sa začínajú otvárať aj v škole témy, ktoré boli pred-
tým zakázané. Na dejepise sa začalo hovoriť o svätých Cyrilovi 
a Metodovi, na literatúre sa preberal Proglas. Odrazu sa povedalo, 
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že slovenská kultúra nezačína rokom 1918 alebo 1948, ale oveľa 
hlbšie, že tu je kontinuita.

Mali sme výborných profesorov, ktorí vedeli vytvoriť určitú 
slobodnú atmosféru. Z gymnázia sme boli v Bratislave na muzikáli 
My Fair Lady, bolo to organizované predstavenie, zájazd pre celé 
gymnázium. Konalo sa v Kine Dukla, dnes YMCA. Alebo sme celá 
škola išli do Martina a tam sme sa stretli s doktorom Martákom, 
ktorý bol v tom čase tajomníkom Matice, o čom sa v tom čase ne-
mohlo veľmi hovoriť, a on nám zrazu urobil prednášku. Potom sme 
boli na Národnom cintoríne aj v divadle, kde sme mali besedu s pa-
ni herečkou Naďou Hejnou, rovesníčkou Jozefa Kronera. Hovorilo 
sa o tom, ako bolo divadlo pokrútené socialistickým realizmom. 
Nám sa otvárali oči, čo je umenie, čo znamená sloboda pre umenie, 
čo znamená sloboda pre vedu, a tak sme sa zrazu ako študenti na-
dýchli slobody.

Aj občianska výchova sa stala celkom inou. Diskutovalo sa 
o demokracii, o tom, ako si predstavujeme študentskú mládežníc-
ku organizáciu, ja som sa do toho zapojil, bol som pokladníkom na 
celej škole, našťastie mi nič nechýbalo (smiech). Lebo to sa ľahko 
rozkotúľa, grošíky, takže ich treba strážiť. Ako študenti sme urobili 
pekné veci.

Keď v roku 1970 začala normalizácia, tak nás začali tlačiť 
do Socialistického zväzu mládeže (SZM), ale my sme už maturo-
vali, takže straníci to nechali tak. Na jeseň som sa dozvedel, že to 
priškripli a začali tlačiť týmto smerom. Ale my sme sa už medziča-
som nadýchali slobody. Počas celého vysokoškolského štúdia som 
do SZM nevstúpil a ani väčšina mojich kolegov na matematických 
disciplínach nejavila záujem o politické angažovanie. Angažovali 
sme sa radšej v športových oblastiach, v turistike, lyžovaní alebo 
sme robili tajné stretká, krúžky. Pochopili sme, že nám chce niekto 
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niečo diktovať, ale my máme svoj vlastný rozum. A chceme konať 
to, čo považujeme za dobré a podľa svojho svedomia. Niektorí za-
čali ašpirantúru, ako napríklad priateľ Peter Mach. Keď mal kon-
čiť, položili mu nôž na krk, že buď vstúpi do strany, alebo nespraví 
ašpirantúru. Poďakoval sa za túto ponuku a potom sme aj spolu-
pracovali nejaký čas v civilnom zamestnaní a po prevrate bol pred-
sedom Štatistického úradu, takže sa nezlomil, držal sa svojho. Mali 
sme aj takých profesorov, ktorí sa nedali zlomiť a nás to posilnilo, 
že naši profesori počas normalizácie neobrátili kabát. Radšej niek-
torí z univerzity odišli do Slovenskej akadémie vied.

Dubček priniesol „socializmus s ľudskou tvárou“. Ve-
deli ste si predstaviť, že komunizmus raz skončí?
Ja som až tak ďaleko neuvažoval. Za socializmu sme boli my 

a naši rodinní známi znevýhodnení. Tetu s ujom mali vyviezť z No-
vého Mesta nad Váhom za to, že ujov otec bol richtárom za ľudovú 
stranu, nie však za Slovenského štátu, ale ešte predtým. Keďže ľu-
dovci padli do nemilosti a ujovho otca Pán Boh povolal do večnosti, 
tak sa potom niektorí horliví komunisti chceli preukázať, že vyvezú 
aspoň jeho syna.

Plus sme mali známych, ktorí mali slušný majetok pri Prešove 
– dnes by sa tomu hovorilo poľnohospodársky podnik, niekoľko 
tisíc hektárov – a ich vyviezli. Naši sa s nimi priatelili. Za socializmu 
im nadávali, že to sú živly, pričom ten pán bol vyštudovaný právnik, 
skončil právo v Budapešti. Paradoxom bolo, že v Novom Meste nad 
Váhom sa mohol zamestnať iba ako špónar, ktorý iba z haly, kde 
sa vyrábali rôzne súčiastky na sústruhoch, vyvážal odpad. A keď 
súdruh riaditeľ potreboval tlmočníka z nemčiny, tak zavolali: „Pán 
Piller, príďte v obleku, budete tlmočiť.“ Bol zrazu pán a tlmočil. 
A bol to naozaj paradox, že riaditeľ tohto pomerne veľkého podni-
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ku nevedel poriadne ani po rusky, ani po nemecky, pričom podnik 
spolupracoval s NDR, v tom „dobrom“ Nemecku. Nemčina bola po-
trebná, tak bol dobrý aj tento robotník.

Už ako chlapec som počúval, že moji rodičia sa socializmom 
vonkoncom nenadchýnajú a medzi riadkami bolo jasné, že dúfajú, 
že to skončí.

Na čo si ešte spomínate z roku 1968?
Vrátil by som sa k príchodu sovietskych vojsk. Zažil som aj tan-

ky, ale najprv nie sovietske, lebo okolie Nového Mesta okupovala 
maďarská armáda. V našej rodine sa tiež používa maďarčina, takže 
aj rodičia, aj susedia sa s tými maďarskými chlapcami rozprávali. 
My sme ako chlapci chceli ísť písať protiruské heslá, bývali sme 
blízko kasární. Cez hlavnú ulicu sa valilo vojsko. A teraz to všetko 
zastalo, tanky, otočka a obkľúčili kasárne. Stáli tam konvoje náklad-
ných áut a zrazu sa s tými vojakmi začali rozprávať a oni hovorili, 
že ich povolali na manévre zo zálohy a povedali im, že v Českoslo-
vensku sa deje to, čo bolo v Maďarsku v roku 1956. Väčšinou to boli 
ženatí chlapi, ktorí sa báli, či sa vôbec vrátia domov. Hovorili: „Išli 
sme na manévre a oni nás chceli použiť ako invázne vojsko, kdesi 
do nejakého vojenského konfliktu.“ Ale nič sa tam nedialo, žiadna 
streľba nebola. Vojaci v kasárňach sa im vzdali, dostali pokyn od 
vyšších veliteľov. Sovietske vojsko sa tam natrvalo usadilo a odišlo 
až v roku 1991. Vtedy sa odtiaľ vypratali. Vo mne krv vrela až na 
150 stupňov, až som sa nespoznával, ako to môže v človeku zovrieť, 
keď vidí takúto strašnú neprávosť.

Čo sa týka roku 1989, na ten som bol určitým spôsobom pri-
pravený, lebo Gorbačovova glasnosť sa už prejavila v Literárnom 
týždenníku, ktorý som pravidelne sledoval a kde sa uverejňovalo 
množstvo dokumentov. Čo ma veľmi zarazilo, bola odtajnená teória 
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socialistického právneho systému. Stalinov hlavný teoretik práva 
profesor Višinský všetko prevrátil. Kapitalizmus poznal prezum-
pciu neviny a socializmus prezumpciu viny, čiže keď bol niekto 
zatknutý, tak najvyšším dôkazom bolo získať od neho priznanie, 
a to akýmkoľvek spôsobom. To vysvetľuje, prečo sovietska NKVD 
používala psychické a fyzické násilie. A vysvetľuje to aj fungovanie 
u nás po roku 1948, keď prišli sovietski inštruktori a tvorili štruk-
túru tajnej polície a mocenskej zložky komunistického štátu. Keď 
bol niekto obvinený, dopredu bola vypracovaná aj žaloba, aj rozsu-
dok. Úlohou vyšetrovateľov bolo obžalovaného dotlačiť akýmkoľ-
vek spôsobom do toho, aby súhlasil. Počas monsterprocesov boli 
obvinení úplne vygumovaní ako bábky, s ktorými narába niekto iný.

Takýto bol systém v Sovietskom zväze, ktorý odhaľoval náš Li-
terárny týždenník. Keďže som to sledoval, tak sa mi ukazovalo to, čo 
hovorieval náš páter Ján Dieška, že socializmus sotva môže padnúť 
krvavou revolúciou: „V Sovietskom zväze je toľko zbraní, že to by 
bolo strašné krviprelievanie.“ A práve on vyslovil ideu, že v Soviet-
skom zväze príde „Konštantín Veľký“, teda taký politik, vodca, ktorý 
príde k rozumu a povie, že nemá zmysel prenasledovať ľudí, nemá 
zmysel perzekúcia. Dajme ľuďom slobodu – aj slobodu viery. Stalo 
sa to s Gorbačovom. Keď ľudia z NDR začali utekať na západ, už do 
toho nezasahovali. Zrazu sa to všetko pekne rozsypalo ako domček 
z karát. Tento „domček“ mohol držať pohromade len tmel teroru... 
Najpodstatnejšou vlastnosťou a hodnotou človeka je jeho dôstoj-
nosť a sloboda, no tu to bolo pošliapané v samotnom základe.

Dnes viem, že Dubček bol istým spôsobom naivný, keď sa do-
mnieval, že komunizmus sa dá poľudštiť. Diktatúra sa poľudštiť 
nedá. Diktatúra jednoducho zostane diktatúrou a bude gniaviť slo-
bodu. Akonáhle bude sloboda, tak sa skončí diktatúra a musí prísť 
demokracia. Musí prísť to, že ľudia spokojne vyslovia svoj názor, 
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budú sa vzájomne možno aj obviňovať, diskutovať, ale napokon to 
všetko pomôže k tomu, že človek vydá zo seba to najlepšie. Začne 
byť tvorivý, začne byť podnikavý, začne robiť to, čo ho baví. Nie je 
otrokom nejakého systému. Toto ma fascinovalo aj v roku 1989. 
Nie som nijako sklamaný z ponovembrového vývoja, len nám ne-
bolo jasné, že sloboda je náročná. Sloboda je veľmi náročná, ale 
krásna. Ja si hovorím: Nech žije sloboda!

V našej krajine spolu s demokraciou a slobodou pri-
šiel kapitalizmus. Toto slovo znie dodnes ako nadáv-
ka. Napriek všetkým pozitívam sa čoraz väčšmi uka-
zujú aj nedostatky kapitalizmu, v súčasnosti najmä 
to, že na udržanie sa v strednej triede treba stále viac 
a tvrdšie robiť. Ste zástancom kapitalizmu?
Vyznávam sociálne trhové hospodárstvo. To hlásal Ján Pavol II. 

aj teológ Michael Novak. Je to pojem, ktorý sa v nemeckej rečovej 
oblasti uplatňuje veľmi silno. Keď vznikne tzv. socialistické hospo-
dárstvo, vznikne aj štátny monopol, ktorý je stále vystavený riziku, 
že sa uspokojí sám so sebou. Nie je nútený konkurenciou, aby sa 
inovoval. Neexistencia inovácií a nerastúca kvalita produkcie boli 
problémom celého socialistického hospodárstva. A tak často do-
chádzalo k tomu, že keď aj boli nejakí inovátori, veľmi ťažko sa pre-
sadzovali. Práve konkurencia je určitý prirodzený mechanizmus, 
ktorý pomáha rozvoju podnikania.

Druhým problémom je vzťah medzi trhom a produkciou. So-
cialistické a vôbec plánované hospodárstvo naplánuje, čo ľudia 
potrebujú. Lenže človek je slobodný a zrazu sa vyrába niečo iné, 
čo ľudia chcú alebo potrebujú. Tak to bolo v Československu za so-
cializmu. Pamätám si, že v roku 1989 bol v nepoužiteľných záso-
bách jeden ročný spoločenský produkt. Znamená to, že to, čo za 
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jeden rok vyrobilo celé hospodárstvo, išlo do skladov a rovno sa to 
mohlo zošrotovať, pretože to nikto nechcel kúpiť a nikto to nedo-
kázal predať. Hospodárstvo musí rešpektovať mechanizmus dopy-
tu a ponuky, teda že treba vyrábať to, po čom je dopyt.

Tu sa vynára aj téma sociálnej mzdy. Aby mzda nebola len pro-
porcionálna k množstvu vykonanej práce, ale aby aj umožnila urči-
tý základný životný štandard, a to aj v profesiách, ktoré sú slabšie 
platené. A tu má mať sociálne trhové hospodárstvo mechanizmy, 
ktorými doplní príjem rodín povedzme prostredníctvom prídav-
kov na deti alebo príspevku v materstve alebo nejakými sociálnymi 
výhodami. Čiže musia byť vytvorené mechanizmy na to, aby fun-
goval aj trh, aj konkurencia, a aby ľudia boli v určitom sociálnom 
zmieri.

Čo znamená sociálny zmier?
Znamená to, že ľudia sú dostatočne ekonomicky zabezpečení, 

že priemerný štandard môže dosiahnuť každá priemerná rodina 
bez väčších ťažkostí. Už tu máme nie kauzálnu, ale faktorovú sú-
vislosť. A na to je potrebná sloboda a kontrolné mechanizmy, aby 
niektoré veci neprerástli rozumné miery. Myslím si, že lepší sys-
tém ako trhové hospodárstvo, ktorému sa nadávalo kapitalizmus, 
zatiaľ nie je. Kapitalizmus je passé, už to nie je dávno to, čo o ňom 
písal Karol Marx v Kapitáli. Sú to možno pojmy, ktoré ostali v po-
litickej ekonómii, ale už neplatia. Svet je iný, celkom sa zmenil. Aj 
hospodárske elity si dnes uvedomujú, že sociálny zmier je potreb-
ný a nemôžu mzdu nastaviť tak, aby ľudia boli otrokmi. Som zá-
stancom demokracie, ktorá má mechanizmy na to, aby bola semper 
reformanda, stále sa reformujúca. Systém je dobrý vtedy, keď sa 
dokáže reformovať. Zdá sa mi, že tento systém to zatiaľ dokáže.
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Ak prijmeme sociálne trhové hospodárstvo ako ideál, 
čo nám k nemu na Slovensku ešte chýba?
Na Slovensku je toho veľa, čo sa môže a má zlepšiť. Problém, 

ktorý stále pretrváva, je šedá ekonomika, ktorá existovala ešte za 
socializmu. Bolo množstvo práce, z ktorej sa neodvádzali dane, 
napríklad pri výstavbe rodinných domov. Zavolali si remeselníka, 
tomu dali sto korún, tomu päťsto a on z toho neodvádzal dane. 
Tvorilo to zhruba dvadsať percent ekonomiky. Plus mnohé tovary 
boli nedostatkové. Tými, ktorí tento tovar veľmi chceli, sa vytvoril 
veľmi rozšírený systém podplácania, počnúc nedostatkom toalet-
ného papiera, čo si dnes nevieme ani predstaviť, cez nedostatok 
osobných áut, keď ľudia roky čakali na škodovku. Viem, že synovci 
túžili po detskom bicyklíku, v obchode ich však dostali len tri-štyri 
razy za mesiac a detí bolo kopec, tak sa to predávalo po známosti.

Naučili sme sa byť úplatkármi. Korupčné správanie je podľa 
mňa jedna veľmi ťažká choroba, z ktorej sa naša spoločnosť bude 
ešte dlhodobo uzdravovať. Stále sme ešte „chorí“ neporiadnou prá-
cou. Ostalo v nás aj to, že zo socialistického majetku sa bralo ako 
zo spoločného – a my si z toho naďalej „prikrádame“ a po troške 
sa takto „odškodňujeme“. Ešte stále sme v procese očisty od tejto 
minulosti. A učíme sa vlastne aj kultúre dialógu. Ľudia ani na vyso-
kých postoch nevedia viesť dialóg.

Prečo?
Pamätám si, ako rodičia mali priateľov židov. V Novom Meste 

nad Váhom bol dobrý vzťah medzi tromi hlavnými náboženstvami: 
katolíkmi, evanjelikmi a židmi. Keď rabín Jozef Weisse koncom 19. 
storočia prišiel s myšlienkou reálnej školy, tak ho podporil aj ka-
tolícky, aj evanjelický pán farár a spolu tam chodili deti všetkých 
vierovyznaní, vrátane môjho otca. Malo to obrovský význam preto, 



26

lebo ľudia vedeli medzi sebou komunikovať. Dokonca za prvej Čes-
koslovenskej republiky bol jedno obdobie aj richtár zo židovskej 
náboženskej obce, hoci väčšina obyvateľov, asi 60%, bola katolíkov, 
zhruba dvadsať percent evanjelikov a dvadsať percent židov. Zvo-
lili si schopného žida za richtára. Takže to dokazuje, že vedeli viesť 
dialóg. A my sa musíme znova tomuto učiť.

Katolícka cirkev je len jedna, jej priama konkurencia 
prakticky neexistuje. Kde je záruka, že po viac ako 
dvetisíc rokoch bez konkurencie je to ešte kvalitná 
inštitúcia?
Cirkev chápem nie ako inštitúciu, ale ako putujúci Boží ľud. Toto 

je pre mňa rozhodujúce z učenia Druhého vatikánskeho koncilu, kon-
krétne z konštitúcie Lumen gentium, že najprv hovorí o putujúcom 
Božom ľude, ktorý je zhromaždený Bohom, je v jednote a má hierar-
chickú štruktúru. Nie je to organizácia v zmysle firmy, akciovky. Je to 
„organizácia“, ktorá je vytvorená samotným Bohom, a v nej sú všet-
ci účastní na Kristovom kňazstve. Všetci pokrstení majú všeobecné 
kňazstvo a niektorí sú členmi služobného kňazstva a majú právomoci 
pre službu. Teda v pravom slova zmysle, keď sa pápež podpisuje sluha 
sluhov Boží, jeho poslanie je pre službu tomuto Božiemu ľudu. Takisto 
to platí potom aj o nástupcoch apoštolov, o jednotlivých biskupoch, 
a tak by to malo platiť aj o každom kňazovi, že on je ustanovený na 
službu určitému spoločenstvu. Nie na to, aby vládol nad ním, ale aby 
mu slúžil ohlasovaním Božieho slova, vysluhovaním sviatostí, svojím 
príkladom svätého života a aj tým, že napráva. Kdesi na ďalšom mieste 
sa objaví aj určitá právna štruktúra, že táto služba sa deje podľa určité-
ho poriadku, ale k tej službe ešte prichádza pôsobenie Ducha Svätého, 
ktorý spôsobuje to, že Cirkev je semper reformanda, že Cirkev sa stále 
obnovuje, čo znamená, že Duch Svätý vzbudzuje v Cirkvi charizmy.


