Osemdesiat ßtyri percent
George Virsik
Nedávno boli uverejnené niektoré zaujímavé údaje o sçítaní ¬udu na Slovensku z 26. mája 2001.
Pod¬a neho Ωije teraz na Slovensku 5 379 455 osôb z ktor¥ch 4 521 549, teda 84,05 % uviedlo Ωe
sú veriaci, 83,89 % kres†ania, ostatní veriaci sú Ωidia (2310) a iní, çi veriaci ktorí sa neprihlásili k
Ωiadnej kres†anskej cirkvi. Pritom ku katolíckej cirkvi sa prihlásilo 3 927 951, teda 73,02 % vßetk¥ch
obçanov (z toho 68,93 % rímskokatolíkov a 4,09 % gréckokatolíkov), k evanjelikom 372 858, teda
6,93 %, k reformovanej cirkvi (kalvinisti) 109 735, teda 2,03 %, k pravoslávnym 50363, teda 0,93 %,
k svedkom Jehovovym 20 630, at∂.
Predt¥m neΩ sa pokúsime komentova† tieto, napoh¬ad povzbudzujúce çísla, uve∂me dve porovnania. Predovßetk¥m so slovenskou situáciou spred desa† rokov. Poçet obyvate¬stva sa zväçßil iba
o necelé dve percentá, poçet katolíkov vßak o 16,7 % a poçet veriacich vßetk¥ch kategórií dokonca
o 17,7 %. Toto moΩno vysvetli† t¥m, Ωe ak roku 2001 z t¥ch ço sa neprihlásili ako veriaci, 13 %
zaßkrtlo rubriku bez vyznania a iba 3 % nezodpovedalo otázku, v roku 1991 t¥ch ço sa hlásili ako
bez vyznania bolo 9,8 %, ale t¥ch ktorí nezodpovedali otázku o vierovyznaní bolo aΩ 17,4 %. Ak by
sme t¥ch, ktorí nezodpovedali otázku, v roku 2001 aj charakterizovali ako de facto neveriacich (ktorí
sa k svojej nevere nechceli çi nevedeli otvorene prizna†), v roku 1991 sem patrila zrejme ve¬ká
ças† ¬udí, ktor¥m krátkodob¥ odstup od komunistickej éry akosi bránil uvedomi† si svoj vz†ah k
náboΩenstvu, resp. sa k nemu otvorene prizna†. Ove¬a menej ich ostalo takto nerozhodn¥ch aj po
desiatich rokoch. Niektorí sa prihlásili do radov neveriacich, väçßina vßak sa rozhodla pre niektorú z
kres†ansk¥ch vyznaní, çi uΩ ako dôsledok aktívnej konverzie, çi iba v súlade s novoobjaven¥m
faktom, Ωe su vlastne pokrstení.
Tak çi tak, dôleΩité je, Ωe ßtatistiky nehovoria o tom, ko¬kí budú spasení, çi ko¬kí sú platn¥mi çlenmi
tej ktorej cirkevnej kongregácie, ale iba o tom, ko¬kí si prajú aby s nimi úrady a vládna moc
poçítali ako s veriacimi a pod¬a toho aj riadila svoju politiku, kultúrnu, ßkolskú, ale aj finançnú. A
t¥ch je teda na Slovensku 84 percent! A to napriek odhováracej kampani niektor¥ch politick¥ch a
ideologick¥ch subjektov — çi práve preto? — ktoré argumentovali t¥m, Ωe çím viac ¬udí neuvedie
Ωiadne naboΩenské vyznanie, o to menej peµazí dostane cirkev zo ßtátneho rozpoçtu. Napríklad na
domovskej stránke “Bratislavského klubu Spoloçnosti Prometheus” çítame mimo iné:
Aj ¬udia bez náboΩenského vyznania, ¬udia s vedeck¥m svetov¥m názorom majú svoju hierarchiu hodnôt, majú svoje zásady, sú pracovití, çestní, mnohí z nich dosahujú prvotriedne
v¥sledky vo svojej profesii. Nehanbime sa za to, Ωe to dosahujeme bez viery vo vßemohúceho,
ale na základe svojej vnútornej sily, presvedçenia, vnútorn¥ch etick¥ch a morálnych hodnôt.
Nebojme sa do rubriky ç. 12 vo formulároch o sçítaní obyvate¬stva napísa†, Ωe sme bez náboΩenského vierovyznania. Nebojme sa hovori† aj in¥m, Ωe to nie je hanba. ... aj Váß hlas je dôleΩit¥ a bude spolurozhodova† v príprave závaΩn¥ch právnych dokumentov a toho, kam pôjde
ças† Vaßich daní v naßej spoloçnosti.
A v¥sledok? Ak roku 1991 by ich poslúchlo najviac 27,2 % obyvate¬ov, po tak¥chto “exhortáciach”
ich ostalo sotva 16 %. MoΩno aj preto, Ωe pojem “vedeck¥ svetov¥ názor” mnohí asociujú so
skúsenos†ami spred 1989, a takisto s µou spojenú “hierarchiou hodnôt”. Ide vßak aj o nieço iné. Aj v
tomto citáte, ale aj inde na Slovensku, je zameµovaná viera v Boha s podporou niektorej
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kres†anskej, najçastejßie katolíckej, cirkvi. To je ßpecifikum, ktoré je myslím dediçstvom po
Çeskoslovensku, kde sa zauΩíval termín “bez vyznania” temer totoΩn¥ s postojom t¥ch, ktorí po r.
1918 na Masarykovu v¥zvu, hlavne teda v Çechách, vystupovali z cirkvi, najçastejßie katolíckej.1 Na
druhej strane, napríklad v USA pod¬a rôznych prieskumov verejnej mienky aΩ 95 % ¬udí povie, Ωe
verí v Boha, zatia¬ço t¥ch, ço aktívne podporujú nejakú cirkev je predsa len menej. Ke∂Ωe tam je
rozluka cirkvi od ßtátu, do vidite¬nej aktívnej podpory sa ráta predovßetk¥m podpora finançná .
Podobne v Austrálii. V Nemecku, kde nie je odluka cirkvi od ßtátu, existuje ve¬mi poçetná kategória
¬udí, ktorí sú pokrstení, ale z cirkvi vystúpili, çiastoçne z protestu proti niektor¥m jej postojom, ktoré
sa im ne¬úbia, ale çasto iba preto, aby nemuseli plati† cirkevnú daµ. Hoci mnohí z nich na otázku çi
veria v Boha odpovedia kladne a na sçítacom hárku by sa asi prihlásili k cirkvi v ktorej boli
pokrstení. Pre nemecké úrady je ale rozhodujúcejßie to çi sú oficiálne prihlásení ako príslußníci
niektorej cirkvi, aby im mohli strháva† cirkevnú daµ. Preto tam nie je tak dôleΩité ako na Slovensku
to, aká rubrika sa vyplní na sçítacom hárku. Samozrejme tak isto to nie je dôleΩité v krajinách, ako
USA çi Austrália, kde je uΩ zavedená odzluka cirkvi od ßtátu a preto ßtát v podstate nezaujíma ako
cirkev svoju dußpastiersku çinnos† financuje (nieço iné je ich charitatívna çinnos†, ktorú ßtát çasto aj
podporí, alebo aspoµ povzbudí).
KedΩe pojem “bez vyznania” kamufluje rozdiel medzi t¥mi ço veria v Boha a t¥mi, ktorí podporujú —
aktívne çi iba prihlásením sa na sçítacom hárku — niektorú cirkev, moΩno iba háda†, Ωe na
Slovensku “veriaci v Boha, ktorí sa nehlásia k Ωiadnej cirkvi” sú zahrnutí medzi t¥mi ço nezodpovedali otázku o vierovyznaní, prípadne i medzi t¥mi, ço napísali “bez vyznania”. Pozoruhodné
preto na v¥sledkoch sçítania ¬udu na Slovensku je nie nato¬ko ani vysoké percento veriacich ako
tak¥ch, ale vysok¥ch 83,89 percent t¥ch, ktorí svojím hlasom chcú podpori† niektorú z kres†ansk¥ch
cirkví, teda presne to, proti çomu ich nabádali nepolepßite¬ní vyznavaçi “vedeckého svetového
názoru”.
Máme samozrejme eßte jeden ßtát kde pojem “bez vyznania” je zauΩívan¥ v presne rovnakom slova
zmysle ako na Slovensku. Prí sçítaní ¬udu v Çeskej republike 1. marca 2001 sa pod rubriku “bez
vyznání” podpísalo 58,3 % obyvate¬ov, a k rôznym vierovyznaniam 31,7 %. Vysoké je tu percento
t¥ch, ktorí sú uvádzaní pod hlaviçkou “nezjißt£no”, teda aΩ 10 %. U nich moΩno ßpekulova† —
podobne ako v slovenskom prípade, ibaΩe tam tak¥ch boli iba tri percentá — Ωe sa jedná bu∂ o
ateistov, agnostikov, alebo o ‘súkromn¥ch’ veriacich, ktorí nechcú by† asociovaní so Ωiadnou
cirkvou. Ço sa t¥ka katolíkov, tvoria 26,3 %, konkrétne 2 709 953 dußí, ço je aj absolútne ove¬a
menej ako 3 927 951 katolíkov na Slovensku. Nemal by to by† ve¬mi prekvapiv¥ v¥sledok, hoci
mnoΩstvo, a hlavne úroveµ, náboΩensky relevantnej literatúry (preklady), ktorú moΩno nájs† v bratislavsk¥ch kníhkupectvách, by mal svedçi† skôr o opaku. Vydavate¬ská politika a publikaçné
moΩnosti sa vßak neriadia nato¬ko potrebami veriacich ako skôr financiami a in¥mi podporami
neduchovného rázu, vrátane t¥ch zo zahraniçia, a tu Slováci, podobne ako v in¥ch veciach,
bohuΩia¬ musia taha† za kratßí koniec.
K pojmu “bez vyznania” je najbliΩsie termín “no religion”. Tak to stálo napr. na austrálskom sçítacom
hárku (v USA je zákonom zakazané p¥ta† sa pri sçítaní ¬udu na náboΩenskú príslußnos†), preto
moΩe by† vari zaujímavé porovna† tieto v¥sledky so slovensk¥mi a çesk¥mi. V austrálskom prípade
1

Reakciou na túto novinku napríklad brat môjho starého otca nevyplnil pri sçítaní ¬udu rubriku o národnostnej
príslußnosti s odôvodnením “ak vy môΩete by† bez vyznania, ja môΩem ako kµaz by† bez národnosti”. (Bol totiΩ
najprv farárom v Devínskej Novej Vsi, kde bol oznaçovan¥ ma∂arsk¥mi úradmi za pansláva lebo kázal po slovensky, preloΩen¥ na Ûitn¥ ostrov, kde kázal po ma∂arsky zaço ho zasa çechoslováci oznaçovali za ma∂aróna.)
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Percent z
cekového poçtu
obyvate¬ov

katolíkov

kres†anov

bez vyznania/no
religion

neodpovedali

Slovensko

73,0

84,0

13,0

3,0

Austrália

27,0

70,9

16,6

8,7

USA

25

85

9

—

Çesko

26,3

31,7

58,3

10,0

mám k dispozícii iba údaje z roku 1996, ke∂Ωe v¥sledky z nedávneho sçítania eßte neboli uverejnené. Tie vßak sú ve¬mi jednoznaçné a ¬ahko porovnate¬né so slovensk¥mi. Preto som ich tu
uviedol a nie iba preto, Ωe som s tamojßou situáciou osobne oboznámen¥. V prípade USA ide len o
ve¬mi hrubé odhady çerpané z rôznych prieskumov verejnej mienky (a z Encyclopaedia Britannica
98, ktorá má údaje z roku 1995). T¥ch 9 % Ameriçanov, ço pri prieskume verejnej mienky
odpovedali “no religion” nie je v rozpore s v¥sledkom — potvrden¥m nieko¬k¥mi prieskumami — Ωe
95 % Ameriçanov verí v Boha, lebo zrejme mnohí chápu “no religion” iba ako neafiliáciu so Ωiadnou
cirkvou, zatia¬ço u Slovákov a Çechov “bez vyznania” znamená asi vΩdy úplnú neveru.
Nemeckú situáciu som si netrúfol do tejto tabulky zahrnú†, lebo v¥sledky, ku ktor¥m som sa cez
internet dostal, si navzájom protireçia (okrem toho temer vΩdy sú uvádzané osve pre západné a
osve pre v¥chodné Nemecko). Je to zrejme dané t¥m, Ωe nieço iné je poçet pokrsten¥ch, nieço iné
t¥ch, ktorí eßte z cirkvi nevystúpili a zasa nieço iné poçet t¥ch, ktorí sa na sçítacom hárku k cirkvi v
ktorej boli pokrstení aj priznali. Eßte otrasnejßie sú údaje o percentách ¬udí, ktorí pri prieskumoch
verejnej mienky odpovedali negatívne na otázku çi veria v Boha, o in¥ch základn¥ch çlánkoch kres†anskej viery ani nehovoriac. Napr. pod¬a “Observatory of Cults and Ideologies” (citované na stránke http://msnhomepages.talkcity.com/spiritst/yebisannu/statamer1.htm) iba 45% nemeck¥ch obçanov (dokonca len 20 % v¥chodonemeck¥ch) odpovedalo, Ωe verí v Boha. Najpozitívnejßia bola skupina (pokrsten¥ch) katolíkov z ktor¥ch v Boha verí 63%! Ateizmus medzi mlad¥mi je vraj aΩ na 66%.
Na druhej strane myslím nie je prioptimistické predpoklada†, Ωe praktick¥ kaΩd¥ z t¥ch 84 %
Slovákov, ktorí sa prihlásili k niektorej cirkvi, by na otázku çi verí v Boha odpovedal kladne. Aj ke∂,
pravda, dôsledky, ktoré z toho bude vyvodzova† budú rôzne. V tomto zmysle by sme teda mali by†
vari v∂açní agitátorom, ktorí svojím argumentovaním, Ωe podpora cirkvi a viera v Boha je jedno a to
isté, majú zásluhu na tom, Ωe náboΩenská situácia na Slovensku, hociako sa na µu moΩno díva†,
nie je tak neurotická ako v Nemecku kde je pod¬a vßetkého ve¬a tak¥ch, ço sa trebárz na sçítacom
papieri oznaçia za kres†anov, ale pritom neveria v Boha ani v iné základné çlánky viery.
Azda tu stojí za to eßte spomenú† perliçku, ktorú som naßiel v Národnej obrode z 5. 11. 2001 v komentári “Boh ochraµuj Slovensko” od istého Petra Vavra. HromΩí nad “nárastom poçtu veriacich v
otvorenej spoloçnosti” a vysvet¬uje to rôzne, najviac kritikou cirkevn¥ch predstavite¬ov. TieΩ si pri
tom veselo pletie pohnútky, ktoré niekoho vedú k viere v Boha, s pohnútkami, ktoré ho vedú k tomu,
aby sa rozhodol podpori† cirkev svojím zaßkrtnutím na sçítacom hárku. Perliçka spoçíva v tom, Ωe v
tejto plejáde aΩ dva razy uvádza (nemôΩe teda ís† o tlaçovú chybu), Ωe “viac ako kaΩd¥ ôsmy Slovák teda verí v Boha...” ço je samozrejme neodßkriepite¬ná pravda, ke∂Ωe 84 je viac ako 12,5.
Lebo — ako kaΩd¥ gymnazista vie — “kaΩd¥ ôsmy Slovák” znamená to isté ako 12,5 percenta
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Slovákov.
Porovnanie v¥sledkov slovenského a çeského sçítania ¬udu, ktoré sa konali temer súçasne, by vßak
malo vyvráti† jeden m¥tus. TotiΩ, Ωe náboΩenskú situáciu vo v¥chodnej Európe po 1989 moΩno vysvetli† iba vyße ßtyridsa†roçnou vládou marx-leninského socializmu s jeho oficiálne pretlaçovan¥m
“vedeck¥m svetov¥m názorom”. Lebo aj napriek problémom spojen¥m s porovnávaním v¥sledkov
so západn¥mi, niet pochyby, Ωe Slovensko patrí k najreligióznejßím — aj v kres†anskom, aj v uΩßom
katolíckom slova zmysle — krajinám Európy, zatia¬ço Çesko k najmenej religióznym. A ak sa pod
58,3 % “bez vyznání” (v Prahe 65,4 %, v Sudetách dokonca vßade vyße 70 %) má naozaj rozumie†
nie iba nepríslußnos† k Ωiadnej cirkvi, ale nevera v Boha (v akejko¬vek forme), tak je to aj kuriózum,
ktoré asi nemá obdoby medzi národmi európskeho kultúrneho pôvodu. T¥ch 84 percent na Slovensku nemoΩno teda vysvet¬ova† iba ako reakciu na komunistick¥ útlak, muselo tam hra† rolu aj nieço
ßpecificky slovenské, nieço ço je zapísané v slovenskej kultúrnej identite, ak mám pouΩi† tento
okrídlen¥ novotvar.
Peter Vavro vidí príçiny pre túto skutoçnos†
(a)
(b)
(c)

vo “verejnej legitimácii komunistickou propagandou potláçaného náboΩenstva”,
vo “verejnom pritakaní aktuálnej oficiálnej línii, ktorá sa hlási ku kres†ansk¥m a národn¥m
hodnotám”,
v poklese Ωivotnej úrovne.

Ço sa t¥ka poslednej príçiny, o tomto, dúfajme doçasnom, zjave moΩno hovori† vari vo vßetk¥ch
v¥chodoeurópskych ßtátoch, napriek tomu tam nebada† tak¥ nárast religiozity, skôr naopak ako
napríklad v Çechách. A tie prvé dve hovoria, ak im správne rozumiem, Ωe zatia¬ço oficiálna protináboΩenská propaganda nenaßla v národe Ωivnú pôdu, oficiálna pro-kres†anská ‘propaganda’ túto
Ωivnú pôdu nachádza. NuΩ ako lepßie vyjadri† fakt, Ωe kres†anské preferencie sú u Slovákov hlbßie
zakorenené v ich kultúrnej tradícii neΩ ako by sa na prv¥ poh¬ad zdalo. A zrejme tieΩ hlbßie ako u
mnoh¥ch in¥ch európskych národov. Tak hlboko, Ωe ani ßtyridsa†ßtyri roçná doba komunistického a
pred-komunistickeho temna, ani post-komunistick¥ch dvanás† rokov ekonomick¥ch neistôt touto
typicky slovenskou vlastnos†ou — stá† nohami pevne na zemi, zakorenení v tradíciach, ale zrak
pritom upiera† hore, k Transcendentnu — nevedeli ve¬mi otrias†. Pravda, urçitú rolu to zohrali aj relatívne lepßie skúsenosti národa s duchovn¥mi a cirkevn¥mi predstavite¬mi, neΩ s predstavite¬mi politickej moci, komunistickej i post-komunistickej, a s ideologick¥mi apologetmi “vedeckého svetového
názoru”.
My z emigrácie, ktorí sme si svoje náboΩenské, kultúrne i svetonázorové, korene eßte neprestali
váΩi†, môΩeme tentoraz by† na Slovensko hrdí. A modli† sa, aby slovenskí cirkevní predstavitelia,
ktorí t¥mito v¥sledkami dostali od národa tak¥ jednoznaçn¥ mandát — duchovn¥, ale v istom
zmysle aj politicko-morálny — si boli vedomí tejto zodpovednosti a tento mandát aj vedeli vyuΩi†.
Samozrejme ad majorem Dei gloriam, ale aj pre dobro národa. A tieΩ, aby toto kolektívne
vyznanie viery neostalo iba nádejnou ßtatistikou, ale sa aj odrazilo v hodnote duchovného kapitálu,
ktor¥m Slovensko, viac neΩ mnohé iné krajiny, bude môc† prispie† do nemateriálnej pokladnice
budúcej zjednotenej Európy.
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