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V úvode Panelovej diskusie k vysoko
školskému zákonu S R  prítomných priví
tal rektor Univerzity Komenského prot. 
MUDr. Juraj Švec, DrSc. Súčasne dodal 
je pre nás veľká česť, ž e  môžeme na tejto 
diskusii u nás privítať misiu Rady Európy, 
máme tu 4 odborníkov a mojich veľmi 
dobrých priateľov. Je to Dr Fischer Ap-
pelt, prof. Meira Soares, prof. Togrol. 
sekretár Rady Európy. Dr. Wimberley 
Včera sme veľmi diskutovali, zaoberali 
sme sa mnohými otázkami, ktoré sa týka
jú kvality nášho vysokoškolského zákona 
aj otázkami, ktoré sa týkajú zmien tohto 
zákona. Diskutovali sme v prítomnosti 
rektorov slovenských vysokých škôl, tiež 
rektorov z Českej republiky, členov le
gislatívnej komisie MŠa V SR. členovia 

legislatívnej komisie senátu UK a univer
zitnej rady. Teraz by sme vás informovali 
o tom, o čom sme hovorili v priebehu na
šej diskusie. 

Prof. Wimberley, generálny tajomník 
Rada Európy z a  niekoľko posledných ro
kov přiřadila úplne najvyššiu prioritu pos
kytnutiu pomoci posilniť demokratické 
inštitúcie v nových členských krajinách 
a u partnerov strednej a východnej Euró
py A teraz od 1 januára zahrňuje dva 
nové štáty Česku republiku a Slovensku 
republiku. Obe boli už uznané ako partne
ry európskej konvencie Jedným kompo
nentom tohto programu pomoci predsta
vuje nový projekt, ktorý zahájila konferen
cia pri Rade Európy vo forme legislatívy 
pre vyššie školstvo Sponzoruje to a ve

die D r  F Appeit ako predseda tejto kor 
ferencie. Po aobu tedneho roka tento pro
jekt poskytoval vlastne poradenskú misiu, 
myslím si u 6 našich nových členov Dú
fame. že bude reagovať na vel mi urgent
né požiadavky týchto krajín reformoval 
a aktualizovať legislatívny rámec vyššie
ho školstva v suíade s požiadavkami plne 
demokratickej spoločnosti Pritom treba 
vlastne rešpektovať jednotlive tradície 
Vlastne program je navrhnuty ako cesta 
po ktorej sa jazdí v oboch smeroch 
Problémy, o ktorých sme diskutovali pri 
jednotlivých našich misiách su veľmi váž
ne a ťažké dokonca aj v prosperujúcich 
a stabilných krajinach zapadnej Európy 

Pokračovanie na str 2 

Prijatie 
Dňa 11 2 1 993 sa na Univerzita Komenské

ho v Bratislave uskutočnia navSteva štátneho 
minstra zahraničných vec Indické repub<>> 
p Raghunandana Lal Bhatia a m rx" ' 
a splnomocneného velvyslance Indicke e-
publiky p D C Manners« so svo ' m  s r '  ev 
dom Delegáciu p' jal rektor UK  prot MUDr 
J. Švec. DrSc. Cielom oficiálnej névMevy 
Indickej republky bolo odovzdal velk\ k n f r v  
dar Indickej republiky Univerzite Komerskeho 
a pnatelsky rozhovor o možnostiach spďupra 
ce V S  Indie a Slovenska 
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ZASADNUTIE KOMISIE PRE LEGISLATÍVNU REFORMU 
strednej a východnej Európy 

Dokončenie zo str. 1 
Ide tu vlastne o spoločný program a dutá
me a snažíme sa o to, ž e  vlastne celý ten
to projekt bude prínosom pre celý systém 
vyššieho vzdelávania v Európe. 

Prof. F. Appelt - naša diskusia včera 
a dnes zahrnula množstvo skúseností, 
ktoré vyjadrili rektori z univerzít z oboch 
krajín z a  posledné 2 roky podľa zákona 
č. 172 z mája 1990 a teraz sa pripravujú 
zmeny alebo dodatky k tomuto zákonu. 
Tento zákon predstavuje typ autonóm
neho zákona, ktorý sa prijal vo všetkých 
krajinách strednej a východnej Európy 
počas prvých mesiacov po veľkých zme
nách v r. 1989. Zákon Českej a Sloven
skej republiky sa líši od iných autonóm
nych zákonov skutočnosťou, ž e  zahrňuje 
podrobnejšie úpravy aj okrem iných roz
dielov ako vo väčšine krajín strednej a vý
chodnej Európy. Nie je to len zákon, ktorý 
zaručuje univerzite autonómnosť, ale je 
to zákon, ktorý je  v určitom zmysle rám
com pre vyššie vzdelávanie, ktorý potom 
treba rozpracovať podrobnejšie na úrovni 
Štatútu univerzity, to sa pripravilo tak 
v tejto republike ako aj pre české uni
verzity Samozrejme v takomto zákone 
je veľa medzier a sú tam aj úpravy, ktoré 
nie sú dokonalé, pretože sa robili veľmi 
rýchlo a mal slúžiť účelu, aby vlastne uni
verzity sa stali organizáciami, ktoré doká
ž u  fungovať v tom čase. A môžeme po
tvrdiť, ž e  tento zákon poslúžil svojmu 
účelu. 

Národná alebo štátna legislatíva už ne
môže vychádzať len z národnej skúse
nosti a to je jeden z dôvodov, prečo sme 
tu. Je to taká fragmentálna prezencia, 
chceme sa oboznámiť s inými skúsenos
ťami v európskych krajinách, chceme sa 
poučiť aj z iných systémov, zaoberáme 
sa teraz legislatívou na Slovensku. Budú
ca práca na zákone č. 172 pôjde asi v línii 
podrobnejších úprav, ktoré sú sústrede
né okolo myšlienky autonómnosti univer
zity. V žiadnej krajine už neexistuje si
tuácia, ž e  existuje vlastne len jeden typ 
vyššieho vzdelávania. 

Systém vyššieho vzdelávania a legisla
t íva zahŕňa tie jednotlivé typy tak ako je 
to aj uvedené v slovenskom zákone. Ide 
tu o špecifické poslanie jednotlivých ty
pov inštitúcií vyššieho vzdelávania, ktoré 
treba jasne popísať v týchto zákonoch. 
Nemali by sme zabúdať, aký je rozdiel 
medzi poslaním univerzity a odbornej vy
sokej školy. Preto naša rada spočíva 
v tom, že toto špecifické poslanie pre rôz
ne typy vyššieho vzdelávania by sa mala 
jasne popísať v tomto zákone. A ďalšia 
otázka, o ktorej sme diskutovali je vnútor
ná štruktúra inštitúcie vyššieho vzdeláva
nia, hovoríme tu v tomto smere o univer
zitách. 

Je tu tiež otázka, čí slovenský právny 
systém pripúšťa možnosť definovať taký
to typ organizácie, vlastne univerzita po
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tom zabezpečuje verejné služby buď pre 
štátny alebo súkromný sektor. Ale univer
zita skutočne by mala byť inštitúciou 
s členstvom, samospráva požaduje, aby 
sa táto samospráva vykonávala jednotli
vými členmi tejto inštitúcie. 

Inštitúcia vyššieho vzdelávania je štát
na inštitúcia alebo štátom uznávaná in
štitúcia. Je to vlastne stav aký má kor
porácia podľa verejného práva, kde je 
zaručené právo na samosprávu a túto sa
mosprávu vykonávajú členovia tejto inšti
túcie. Nemožno teda z toho vybrať ani 
jeden prvok. 

Legislatívna moc, výkonná moc to ná
leží len tomu, čo nazývame demokratický 
štát, žiadna inštitúcia nemôže používať 
rovnaký systém, hovorilo sa, ž e  existuje 
určitá judikatívna moc, ktorá sa môže po
užiť voči študentom a každá univerzita 
musí samozrejme zachovávať ustanove
nie trestného zákona. 

Univerzity sú viac či menej obrovské 
podniky musia mať profesionálny mana
gement. Verejnosť vždy žiada od uni
verzity vyššiu transparentnost' a viac 
informácií. Ak to vezmeme diplomaticky 
vlastne rektor reprezentuje a musí to byt' 
dôveryhodná osoba, aby ľudia tomu ro
zumeli tak, že táto inštitúcia je skutočne 
inštitúcia, o ktorú by sa mali zaujímať. Je 
potrebné, aby sa univerzita stala oveľa 
silnejšie integrovanou inštitúciou ako 
to bolo v minulosti, a aby vlastne dokáza
la riešiť vysoké požiadavky. 

Legislatíva o univerzite vlastne odráža 
sociálny a ekonomický poriadok spoloč
nosti. Ak nastali veľké zmeny sociálneho 
a ekonomického poriadku tieto zmeny 
treba určite zahrnúť aj do legislatívy, kto
rá sa týka univerzít. Keď hovoríme o de
mokracii, o ľudských právach a ľudských 
hodnotách a o trhovom hospodárstve to 

treba zahrnúť do zákona o univerzitách 
A chcel by som povedať par slov k posta
veniu rektora Myslím si. že všeobecne 
rektor by mal plniť dve funkcie ako mana
ger a ako právnu pozíciu Pretože rektor 
predstavuje akademického a administra
tívneho riadiaceho pracovníka univerzity 
hoci tieto dve funkcie možno rozdeliť, ako 
sme to už videli v niektorých krajinách, 
ale je lepšie ak máte takéhoto autoritatív
neho predstaviteľa, ktorý vlastne sleduje 
víziu a vedie dobre aj administratívu. 

Treba definovať kategórie ako napr. 
senát, vedecká rada, akademická komu
nita, akademické slobody, autonómia 
a pod. Pochopili sme, ž e  v porovnaní 
s inými univerzitami vo vyspelých európ
skych krajinách náš systém je fragmento-
vaný. Mám na mysli samosprávny systém 
V západných krajinách, na západných 
univerzitách senát predstavuje niečo 
úplne iné ako my chápeme pod senátom 
Preto sú to niektoré otázne body, keď 
uvažujeme o našom ďalšom postupe 
v súvislosti so zlepšením legislatívy 
v školstve. 

Panelová diskusia k novému zneniu 
vysokoškolského zákona, ktorá nasledo
vala sa niesla v duchu otvorenosti Prí
tomní predkladali otázky, ktoré sa týkali 
hlavne postavenia akademického sená
tu, subjektivít fakúlt a poslaniu univerzít 
a vysokých škôl v budúcnosti. 

Nesporne najdôležitejším bodom dis
kusie bola kategória akademická slobo
da, ktorá bola v predchádzajúcom polrtíc-
kom totalitnom systéme potláčaná Len 
čas ukáže, či nové znenie vysokoškol
ského zákona na ňu bude pamätať, pre
tože bez nej akademická obec nebude 
môcť dýchať tobôž nie samostatne rozho
dovať. 

I n g .  S .  K a r l í k o v a  
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EVANJELICKÁ BOHOSLOVECKÁ FAKULTA 
Univerzity Komenského 

Fakulta je v Bratislave, v budove na Svoradovej ul. č. 1. Veľkú 
poslucháreň má na Konventnej ul. č. 11. Na slávnostné konvo-
kácie používa Malý chrám na Panenskej ul. Fakulta vykonáva 
vedecký výskum v oblasti evanjelickej teológie s ekumenickým 
zameraním. Poskytuje možnosť bakalárskeho a magisterského 
štúdia. 

Zameranie práce na EBF UK 
Na EBF UK sa sústreďuje príprava farárov evanjelických a.v. církví 

a to z o  Slovenska, Sliezska, z Juhoslávie a z Rumunska. Okrem evan
jelikov na fakulte študujú aj študenti z menších protestantských cirkví 
na Slovensku (reformovaní, baptisti, metodisti, z cirkvi bratskej, adven-
tisti siedmeho dňa a z Kresťanských zborov) T o  zodpovedá ekumenic
kej otvorenosti fakulty, ako sa k nej došlo histonckým vývinom 

Fakulta bola pôvodne určená len pre študentov Slovenskej evanj a v 
cirkvi Ako taká bola založená v r. 1934 Mala svoje preddejiny U ž  
v r. 1606 zriadil bratislavský evanjelický cirkevný zbor strednú školu 
s dvoma vysokoškolskými kurzami filozofickým a teologickým Z tejto 
školy sa vyvinulo slávne bratislavské evanjelické lýceum. U ž  v r. 1810 
generálny konven! evanjelickej cirkvi vyhlásil potrebu zriadiť bohoslo
veckú fakultu. Pri lýceu bol v r. 1856 vyčlenený trojročný teologický 
kurz a v r. 1882 bola zriadená Teologická akadémia uhorskej evanjelic
kej generálnej cirkvi augsburského vyznania. Po prvej svetovej vojne 
bola v r. 1921 pretvorená na Teologickú vysokú školu evanjelickej a.v. 
cirkvi na Slovensku. Keď v r. 1934 bola zákonom zriadená fakulta, 
niesla meno Československá teologická fakulta. T á  bola v r. 1939 pre
menovaná na Slovenskú evanjelickú bohosloveckú fakultu a v r. 1990 
bola fakulta včlenená do Univerzity Komenského. Od počiatku fakulta 
mala všetky akademické práva, teda i právo doktorizácie a habilitácie. 

Dôrazy v o  vedeckej práci fakulty 

Príznačný je postup a zmeny dôrazov vo vedeckej činnosti fakulty. 
O d  počiatku mala fakulta profilovaný konfesijný charakter, ktorý sa 
vedome obohatil o ekumenické zameranie, čo bolo dôsledkom aj styku 
fakulty s inými cirkvami či fakultami. Pri v z n i k u  fakulty bol položený 
dôraz na zv ládnut ie  historického oslovenia,  ktorého sa kresťanovi  
v c i rkv i  a teológi i  dostáva (dedičstvo profesorov Kvačalu, Oberuča, 
Ďuroviča). Pod vplyvom teológie Karia Bartha došlo na krátky čas 
k zdôrazneniu systematickej teológie v snahe prekonať teologický libe
ralizmus (Lučanský, Beblavý). Počas II. svetovej vojny sa prehĺbilo 
biblické bádanie na oboch biblických katedrách, teda pri bádaní o Sta
rej zmluve a o Novej zmluve (Janko, Káťlovsky, Gábriš). čo vyústilo 
v preklade Biblie do slovenčiny (vyšla v r 1979) Po roku 1948 bolo 
potrebné vyrovnať sa s faktom, že  teológia a cirkvi boli postavené tak
rečeno mimo zákon a hl adala sa odpoveď na otázku o mieste kresťana 
pri premenách spoločenského zriadenia. V tomto trende vyrovnávania 
sa a uvolňovanía teológie v meniacom sa svete fakulta pokračuje 
i po roku 1989, keď sa otvorila možnosť slobodného teologického 
bádania a voľného styku s mimofakultnými činiteľmi najmä v rámci 
Univerzity Komenského 

Práca na fakulte v jednot l ivých katedrach 

Výchova farárov sa na fakulte koná poskytovaním vedeckých zna
losti, potrebnou pedagogickou prípravou a výchovou, nutnou pre pra
covníkov v cirkvi V súčasnost i  sa práca koná v rámci š iest ich kate
dier. ktoré s p o l u  vytvára jú  odbor evanjel ickej  teologie. Rozčlene
nie katedier je v súlade s rozčlenením v o  v ä č š i n e  zahraničných 
teologickych v y s o k y c h  škôl. Zahrňuje:  oblast bibl ickej teologie 
Starej z m l u v y ,  oblasť bibl ickej teologie Novej  z m l u v y ,  c i rkevných 
dejín, systematickej  teológie, praktickej teológie a oblasť fi lozo-

f ickonáboženského bádania. Na týchto šiestich katedrách sa rob 
teologický výskum a výuka a to prednáškami, v seminároch i praktic
kých cvičeniach T o  zahrňuje konkrétnu výchovu pre výkon farárskej 
činnosti absolventov, prípadne predpoklady pre postgraduálne štú
dium 

Zameranie vedeckej práce na fakulte má z a  ciel podať celý obsah 
evanjelickej teológie. Vychádza sa z faktu, ž e  ako každá veda i teológia 
má svoje axiómy, s ktorými môže narábať Základnou axiómou je viera 
v Boha ako Stvoriteľa, Vykupiteľa a Posvätitela sveta Zaoberať sa 
s touto axiómou značí v evanjelickej teológii skúmať jej vznik a pôsobe
nie, jej dosah na život človeka v dejinách i v súčasnosti jej vzťah ku 
všetkým danostiach života v jeho zmenách Preto evanjelická teológia 
sa opiera o všetky výskumy vied humánnych i prírodovedných, techni
ky i filozofie a konštatuje ich význam pre teologické zameranie. 

Spôsob štúdia a jeho rozsah 

Na fakulte teraz študuje 180 študentov. Su tam 4 profesori. 4 docenti 
a 7 asistentov. Pomerne malý počet pracovníkov fakulty je dôsledkom 
toho, ž e  od r, 1950 bola práca na fakulte úmyselne hatená a ideove nie 
v súlade so štátnou ideológiou socializmu. S tým súvisí aj nedostatoč
né hmotné vybavenie fakulty (priestorovej. Jej umiestnenie je viac-
-menej núdzové, keďže v r. 1954 bola vyhostená z o  svojej budovy 
v Bratislave a premiestená do Modry, Keď sa po desiatich rokoch 
smela vrátiť do Bratislavy, svoju budovu už nedostala. Bude potrebná 
stavba fakulty aj internátu pre študentov. Očakáva sa i lepšie personál
ne vybavenie, nakoľko to vyžaduje prehĺbenie teologického bádania 
aj  kvantitatívny vzrast počtu študentov. 

Poslucháči  na fakulte študujú  v d e n n o m  študiu  a niekoľ kí a j  
d ia lkove s o  z v l á š t n y m  programom. Studuju tu muži aj ženy 

Všetci študenti konajú po Úvodnej skúške (po 4. semestrii ktorá pre
veruje ich znalosť klasických rečí (latiny, hebrejčiny a gréčtiny), zakiad-
ných znalostí o Biblií a dejín náboženstva, prvu odbornú skušku ipo 
6. semestri), v ktorej su úvody do dvoch časti Biblie. Dejiny Izrae a 
Dejiny novozmluvnej doby. všeobecné cirkevné dejiny. Symbolika 
a ekumenika. homiletika. katechetika, cirkevné pravo a dejiny filozofie 
Po desiatich semestroch je záverečná odborná skúška z predmetov 
Teológia Starej zmluvy, Teologia Novej zmluvy, Exegeza Starei zmlu
vy, Exegéza Novej zmluvy. Život Ježiša. Domáce cirkevne dejiny. 
Prolegomena dogmatiky a Dogmatika. Dejiny dogiem. Etika. Praktická 
exegéza. Pastorálka, Liturgika a odborná skúška z angličtiny a eoo 
nemčiny. Pre prvú odbornú skušku i pre záverečnú odbornú skušku stí 
aj predpísané písomné práce. Po skončení desaťsemestrového štúdia 
a po vykonaní Záverečnej odbornej skuškv absolvent i  dostavajú  t itul  
magistra teologie. 

O d  založenia fakulty bolo udelených 39 tituiov doktorov teoiogie 
honoris causa rozličným domácim i zahraničným cirkevným a teo'ogic 
kym pracovníkom a činiteľom 

Na fakulte pôsobia riadne zvolené riadiace organy v zm>sie zakcna 
o V S  a v súlade s ostatnými fakultami Univerzity Komenského 

Prof. Dr. D u š a n  Ondretovič 
katedra de|in náboženstvá 
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Religionistika 
na EBF UK 

Na rozdiel od mnohých teologickych fakult 
v Europe prednášali s a  dejiny náboženstva na 
Vysokej škole teologickej od r. 1919 a od r. 1934 
na našej novovzniklej fakulte. Naša evanjelická 
teológia a aj evanjelická cirkev s a  po 1. sveto
vej vojne začala významne zapájať do nábo
ženského. teologického a duchovného diania 
v Európe. T u  nám pomáhali také významné 
osobnosti, akými bol arcibiskup švédskej  cir
k v i  Nathan Söderb lom.  B jörs te jne B jö rsson  
z Nórska a Scotus Viator  z o  Škótska. Zvlášt 
vplyv Sóderblomov. ktorý bol aj teologickým 
profesorom v Uppsale a to práve pre religionis-
tiku, bol tu evidentný. Jeho kompendium dejín 
náboženstiev vyšlo r. 1920 v nemčine už v 5. 
vydaní. Možno, ž e  toto primálo prvého predná
šateľa na katedre prof. Dr. S. S. Osuského, aby 
sa tohto predmetu ujal a ho rozvíjal. 

Veda o náboženstvách sa mnohým zdala len 
akousi okrajovou pre teológiu. V skutočnosti sa 
stretávame na pôde Starej a Novej zmluvy 
s cudzími náboženstvami. Uctievanie pravého 
Boha stálo tak nutne v boji s falošnými a nepra
vými božstvami. Bez polemického charakteru 
a kontaktu so svetom náboženstiev sa nedala 
biblická viera ani vyjadriť. 

Jadro náboženskej  vedy tvoria dej iny ná
boženstiev.  S ú  nepostrádateľnou bázou 
všetkých nábožensko-vednych discipl ín.  
Náboženstvo sa nedá skonštruovať vynájsť, 
či objavit. ale |e potrebné dané náboženstvo 
poznať, interpretovať a kriticky skúmať. 

Táto pomerne mladá veda v posledných 
dvoch desaťročiach si začína získavať novou 
intenzitou aj svetove grémiá. O d  5. Valného 
zhromaždenia Svetovej rady cirkví, ktorá zdru
žuje takmer všetky protestantské cirkví na sve
te. má svoje pevné miesto „Dialóg medzi  ná
boženstvami".  T u  sa súhlasne vyjadrilo, ž e  
v súčasnej situácii by mal pojem ..ekumenický' 
označovať dialóg len medzi kresťanmi, zatiaľ 

čo dialog v širšom zmysle by sa mal označovat 
ako Dialóg medzi náboženstvami' 

Tento pohyb, ktorý je vyvolaný praktickou 
potrebou cirkví v modernom svete, sa odráža 
tak v teológii ako aj v relígionalistike. Začína sa 
venovať veľká pozornosť svetovým nábožen
stvám. Teológia a religionistika sú si ako sestry, 
ktoré žili dlho oddelene od seba a teraz sa zno
vu stretávajú. V komunikácii dnešného sveta 
prichádzajú kresťania do styku s inými nábo
ženstvami a právom sa pýtajú na „záhadu ná
boženstiev" vo svete. A na tieto otázky musí 
predovšetkým odpovedať teológia V dialógu 
s náboženstvami spoznáva nielen to, čo je jej 
cudzie v iných náboženstvách, alebo čo jej do
konca protirečí, ale získava aj podnety pre 
hlbšie sebapochopenie. Nekresťanské nábo
ženstvá ako partneri rozhovoru majú viesť 
kresťanstvo k prelomeniu hraníc svojho parti-
kularizmu a vidieť tak univerzálne poslanie 
cirkví vo svete. 

Mnohí, ktorí si kladú otázku vzťahu medzí 
teológiou a náboženskou vedou idú tak ďaleko, 
že  sa pýtajú, či sa teológia nebude transformo
vať do náboženskej v e d y 7  Ale je tu aj opačná 
otázka tých, ktorí žiadajú zmenu náboženskej 
vedy na teológiu. Z a  týmto posledným poku
som stojí pomerne dnes už známe presadzo
vanie tzv. teológie náboženstiev. Tento smer 
vychádza z predpokladu, že  kresťanská viera 
dovoľuje práve pre svoju historickú a eschato-
logickú orientáciu pokladať dejiny náboženstiev 
z a  dejiny zjavovania sa Boha, ktorý sa potom 
dokonale zjavil v Kristovi. 

Sem zaraďujeme aj psychológiu nábožen
stva Na rozdiel od dejín náboženstiev, psycho
lógia náboženstva opisuje, skúma, rozoberá 
prejavy náboženského života a nakolko |e 
možné, ustaľuje |eho pravidelnosť Je teda 
opisom a rozborom vnútorných prejavov nábo
ženského života Jej predmet |e užší ako je 

predmet všeobecnej psychológie. Je to tá časť, 
ktorú obyčajne, nie však správne, vo všeobec
ných psychológiách podávajú pod názvom ná
boženský cit. Náboženstvo väzí v hĺbke duše 
a sem sa môže najbližšie dostať psychológia, 
preto je pre náboženstvo dôležitá, ako sa o ne| 
bol vyjadril amer. psychológ náboženstva Star
buck:  „Psychológia náboženstva ie pre nábo
ženstvo tým. čim lekarska veda pre zdravie 
Každého nevylieči, ale mnohým pomôže Je 
len v začiatkoch, ale dúfame, ž e  raz prispeie aj 
ona k chápaniu viery v modernom svete 

Zástoj  f i lozofie 

Ked sme porovnávali teológiu s religionisti 
kou, videli sme. že  oproti teologu je velmi mla 
dym javom Naproti tomu filozofia prevyšuje ai 
vek teológie V dobe starej kresťanskej cirkvi 
dominovala tendencia skôr akéhosi zmiešania 
teológie s filozofiou potom v scholastike pres 
né rozlišovanie a filozofia bola podriadene 
teologii (ancila theologiae) Reformáciou do-
chadza k zmene medzi teologiou a filozofiou 
v protestantizme Teologia a filozofia sa snažia 
o partnerstvo medzi sebou 

A| teologia. ako filozofia si musí neí i t  otaz 
ku pomeru medzi ňou a vedou potom |e to 
problem vedeckosti filozofie U nas na teologie 
kei fakulte ide o otázku použiteľnosti filozofie 
v teologu O d  P Tilhcha sme sa v evanjelickej 
teologu naučili počuvat filozofické otázky a na 
ne odpovedať teologicky Т у т  sa nam dava 
vačšia možnosť zaoberal sa problémom a vzfa 
hom filozofie a teologie, potažné náboženstvá 
Filozofia a náboženstvo - obe pramen a z tužby 
človeka po pravde, po poznám vec a zmyslu 
života, bytia Zatiar čo filozoficky človek sa vždy 
nachadza na ceste ktorá v e d e  spytovaním s a  
na absolutno, nepodmienené a večne nabo 
ženský človek je absolútnom, ktoré nazýva Bo
hom, naplnený a najvnútornejšie uchopeným. 
Lebo Boh je to, čo s a  nás v najhlbšej hĺbke 
nášho bytia nepodmienene dotýka Zatial čo 
filozofujúci bádateľ sa pokúša objasniť tajom
stvo sveta a to viesť až po hranicu všetkého 
možného poznania, podstata náboženstva |e 
vtom. že  začína tam, kde nesiaha žiadna veda, 
prejavuje s a  teda v mystériu, v tajomstve, ktoré 
sa ako neprebádatelné a nepochopiteľne prelí
na do nášho života 

Na evanjelickej bohosloveckej fakulte sa od 
počiatku venovala pjozornost najma de|inam fi
lozofie Prvý profesor na tejto katedre neskorší 
biskup Dr Samuel S Osusky napísal vyznam-
né.dielo „Prvé slovenské dejiny filozofie Mož
no povedať, že  sú ai dnes štandartným dielom 

Pole dejín filozofie je veľmi široké a tak 
upresňujeme dnes náš záu|em na to, že  nam 
ide o f i lozof ickú teológiu. Podstatné meno 
„teológia nám označuje predmet tejto disciplí

ny. Prídavné meno „filozofická označu|e spô
sob, o ktorý v tomto predmete ide Filozofická 
teológia je teda také hovorenie o Bohu, ktoré 
sa deje filozofickým spôsobom, spôsobom filo
zofovania 

Do tejto katedry niekedy spadala aj sociolo 
gia. ktorú prednášal taktiež prof Osusky Po 
ňom prednášal ešte sociológiu docent Jozef 
Kubis. ktorý mal pripravené a| kompendium, ale 
už nevyšlo Na obnovenie te|to disciplíny sa 
v tomto novom prúdení, akokolvek ie oslobo
dzujúce a demokratizujuce neuvažuje a to a| 
z kapacitných a aj  z ekonomických dôvodov 
a skôr sa tu musíme napáiať na možnosti práce 
v ústavoch S A V  

Prof Dr DuSan Ondrejovič 
katedra dejín náboženstva 
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Oprávnenie a význam 
sociálnej teológie 

Jeden z prednášaných predmetov na Evan
jelickej bohosloveckej fakulte UK je aj sociálna 
teológia. Je to vlastne len iný názov pre vedný 
odbor, ktorý s a  prednáša aj na římskokatolic
kých fakultách pod názvom: sociálne učenie 
cirkvi. 

Aké oprávnenie má vlastne tento predmet? 
Má teológia a cirkev vôbec hovoriť do sociál
nych otázok sveta, ktoré súvisia s ekonómiou 
a hospodárskou etikou? 

Sociálna teológia a sociálne učenie cirkvi po
pierajú oddeľovanie kresťanskej etiky od hos
podárskej etiky. Hlásajú súvis medzi etikou 
(a to aj teologickou etikou) a ekonómiou ako 
aj celým sociálnym životom spoločnosti. Z teo
logického hľadiska vzaté svet je Boží, preto zá
kladné princípy Božieho zákona musia byť do
držiavané aj  v spoločnosti. 

2idovsko-kresťanská etika vždy zdôrazňova
la sociálny moment a zastávala sa slabých 
v spoločnostiach. U ž  v Starom zákone je Boh 
predstavovaný ako milosrdný Boh, ktorý je zá
stancom vdov, sirôt a chudobných. Mojžiš na
riadil Izraelcom každý siedmy rok odpustiť všet
ky dlžoby a prepustiť všetkých otrokov (tzv 
sobotný rok). Každý päťdesiaty rok bol v Izraeli 
vyhlasovaný zase ako rok Jubilejný, rok milosti
vy. Nielenže boli odpúšťané všetky dlžoby, pre
púšťaní otroci, ale aj poľnohospodárska pôda 
musela byť vrátená pôvodným vlastníkom 
Každých 50 rokov sa tým obnovovala v Izraeli 
sociálna rovnosť. 

Prvotná kresťanská cirkev chápala mesiáš-
sku dobu, prinesenú Ježišom Kristom, ako 
trvalý rok milostí. Kresťania rozvinuli v prvotnej 
cirkvi rozsiahlu sociálnu prácu (starostlivosť 
o chudobné vdovy). V kresťanskej cirkvi bolo 
pôvodne zakázané uprednostňovať bohatších 

pred chudobnými (viď list Jakubov). Kresťan 
mal zakázané zaobchádzať so svojimi otrokmi 
tvrdo, ale musel s nimi jednať humánne ako 
s bratmi (vid list Filemonovi). Kresťanstvo na
koniec podstatne prispelo k odstráneniu otroc
tva. 

Podobné sociálne princípy zdôrazňuje so
ciálna teológia aj dnes. Jej cieľom nie je dávať 
návody na riešenie ekonomických problémov 
sveta. Nájsť dobre fungujúci ekonomický systém 
je pochopiteľne úlohou ekonómov. Dnes sa 
ukazuje, ž e  takýmto systémom je trhové hos
podárstvo. Plánované hospodárstvo sa ukáza
lo ako nefunkčné. A predsa teológia a cirkev 
má aj  pre trhové hospodárstvo svoju požiadav
ku. Ak má byť v súhlase s teologickou etikou, 
musí byť sociálnym trhovým hospodárstvom. 
Nesmie to byť nejaký laissez-faire systém. Mu
sí prihliadať na záujmy najbiednejších v spo
ločnosti. V tom zmysle sa vyjadrujú na katolíc
kej strane pápežské sociálne encykliky, na 
evanjelickej strane zase štúdie mnohých evan
jelických teológov (posledne napr. dvojzväzko
vé dielo Arthura Richa, Wirtschaftsethik, ktoré 
vzbudilo veľa pozornosti v protestantských kru
hoch na Západe). 

Podobne hodnotí sociálna teológia z hľadis
ka teologickej etiky všetky ostatné formy sociál
neho života (otázky mierové, ekologické, teórie 
štátu, ludských práv, diakonie a charity, rasiz
mus atď) V tom je význam, aktuálnost a opráv
nenosť sociálnej teológie aj dnes Ukazuje 
sa tu, že  náboženstvo a teológia chce a môže 
byť pozitívnym faktorom pri riešení sociálnych 
problémov ľudstva. 

Doc. ThDr.  Igor K i š š  
katedra systematickej teológie 

Svetovými jazykmi 
za pokladmi novodobej teológie 

Program v ý u č b y  ž i v ý c h  jazykov  na E B F  
UK m á  d lhoročnú tradíciu. Už d á v n o  pred 
integráciou E B F  do UK s a  n a  v ý u č b u  ž i v ý c h  
j a z y k o v  kládol v e ľ k ý  dôraz. Pravda, vtedy 
t o  bola predovšetkým nemčina. Prečo? Ne
mecko a ďalšie nemecky hovoriace krajiny sú 
nielen blízko nás, a sú historickým domovom 
reformácie Dr. Martina Luthera. Dnes je S R N  
aj krajinou s najpočetnejšími evanjelickými 
cirkvami (asi polovica obyvateľstva SRN) a te
da aj najživším tvorcom teologickej odbornej li
teratúry, Tak bola a je naša knižnica predovšet
kým nemeckou a nemčina s a  zvykla nazývať 
„materským jazykom evanjelických teológov". 

Potreba angličt iny ako s v e t o v é h o  jazyka 
sa objavi la nielen s narastanim ekumenic
k ý c h  kontaktov globálneho charakteru. Od
borná teologická tvorba anglosaského sve
ta sa stáva stále v iac dostupnejšia.  V súčas
nej dobe je najväčší počet aquizícií našej kniž
nice práve z o  zámoria zásluhou veľkorysých 
darov sesterských cirkví a jednotlivcov. 

Angličtina s a  dostala do programu našej fa
kulty najprv ako možný doplnok, neskôr ako po
vinnosť absolvovať minimálny dvojsemestrový 
program 

A ako je to dnes? Posledné dva roky sa všet
ci študenti museli zaoberať povinne angličtinou 

a nemčinou v prvom ročníku a počas ostatných 
štyroch ročníkov aspoň jedným z týchto jazy
kov. Studenti boli pritom začleňovaní do krúž
kov podľa stupňa pokročilosti. Popri jedno
značne jazykovo, gramaticky a konzervačne 
zameraných kurzoch bol zavedeny aj kurz kon
verzácie na biblicko-teologické témy. Na vy
učovacom procese sa popri domácich asisten
toch, ktorí sa venuju úplným začiatočníkom 
prvého ročníka, zučastňuju zahraniční lektori. 
Na nemčinu máme v súčasnosti 2 lektorov štu
dentov teológie z o  SRN. v letnom semestri pri
budne externista, docent z teologickej fakulty 
na Univerzite vo Viedni. S angličtinou pomáha
jú 5 americkí lektori. 4 z Evanjelického lycea 
a 1 dochádza týždenne z Viedne 

Program od buduceho roku redukujeme na 
trojročný povinný cyklus v jednom živom jazy
ku Nepovinne možno prirodzene pokračovať 
v študiu obidvoch jazykov Nesmierne cenným 
doplnkom jazykového štúdia su pobyty vybra-
tych študentov 4 ročníka na teologickych fa
kultách v zahraničí V tomto roku je to spolu 
8 študentov, ktorí cez našu fakultu a naše tra
dičné kontakty v Nemecku, Švajčiarsku. Ra-
kusku. Maďarsku a U S A  smu študovať teológiu 
1 - 2  semestre v cudzom jazyku 

Doc. Dr. Ju l ius  Filo 

Informatika už dávno posunula počítače z rý
dzo matematickej oblasti do takmer všetkých 
sfér života. Teológia, hlavne v oblastí štatistic
kých metód skúmania a porovnávania rukopi
sov a textov, našla v počítačoch takisto veľkú 
pomoc 

Svetová biblická spoločnosť asi pred desiati
mi rokmi vydala prvú, pomocou počítača spra
covanú konkordanciu (index všetkých slov da
ného textu s uvedením miesta ich výskytu) ku 
gréckemu textu Novej zmluvy. Na rozdiel od 
tradičných konkordancí í táto uvádza aj výskyt 
slovných kmeňov a dokonca aj index uspona-
daný podľa koncového písmena textu. 

Počítače 
na EBF UK 

Dnes, v dobe osobných počítačov je na sve
tovom trhu pomerne široká ponuka programo
vého vybavenia z oblasti teológie Väčšinou sa 
ledná o databázy štandardných textov (Biblia 
v rôznych prekladoch, výkladové slovníky) 
s rôznymi možnosťami vyhľadávania slov. slov
ných spojen í či myšlienok Naša fakulta dostala 
do daru od Biblickej spoločnosti v Stuttgarte 
texl Lutherovho prekladu Biblie a grécky text 
Novej zmluvy 

Zavedenie technológie CD-ROM posunulo 
možnosti práce s textami na osobných počí
tačoch ešte ďalej. Na jeden kompaktný disk 
je možné uložiť hneď niekoľko zväzkov kníh 
a pomocou počítača veľmi efektívne využívať 
informácie v nich obsiahnuté. Dar Slovenskej 
evanjelickej cirkvi v U S A  umožňuje študentom 
a pedagógom našej fakulty využívať možnosti 
tejto modernej technológie. V súčasnosti má 
naša fakulta k dispozícii čítacie zariadenie 
CD-ROM Drive, pomocou ktorého využívame 
databázu „Relligion Indexes obsahujúcu zo
znam a vyťahy z článkov uverejnených v hlav
ných teologických časopisoch v rokoch 1950-
1992. Táto databáza je každoročne aktualizo
vaná a veríme, že  j u  budeme môcť využívať 
aj v budúcnosti. V blízkej dobe by naša fakulta 
mala dostať tiež databázu obsahujucu grécky 
text patristickej literatúry. 

V súčasnosti pracujeme na otvorení spojenia 
našej fakulty s americkou informačnou sieťou 
E C U N E T  a systémom LUTHERLINK prostred
níctvom satelitnej informačnej siete univerzít 
INTERNET Spomínane systémy umožňuju 
prístup k najaktualnejšim informáciám z o  sveta 
ekumeny. ku kompletnemu zneniu dokumentov 
a stanovísk rôznych cirkvi k aktualnym otáz
kám a tiež osobnú komunikáciu s teologickym: 
a cirkevnými inštitúciami v USA a vo svete Je 
to zároveň velmi dobra příležitost pre našu fa
kultu informovať o sebe 

V neposlednom rade vidíme prínos počíta
čov na našei fakulte v tom. že  sa naši študent 
oboznamujú s možnosťami spracovania textov 
na počítači a vidia prínos techniky pre akade
mickú i praktickú pracú v arkv  

Ondrej Prostredník 
asistent EBF UK 
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Nové trendy praktickej teológie využiteľné aj u nás 

Značnou dávkou utajovaného smutku boli pred niekoľkými rokmi 
sprevádzané moje úvahy a prednášky o možnostiach rozvoia pastorál
nej teológie z a  pomoci interdisciplinárnej spolupráce odvetví ako su 
psychológia, psychoterapia, psychiatria a medicína vôbec s teológiou 

Na americkom kontinente sa v protestantskej teológii vytvoril po roz
šírení dôsledkov psychológie podvedomia a psychoanalýzy do psy
choterapeutických schém (od r. 1943 mnohí autori pastorálneho hnutia 
sledujú psychoterapeutickú schému Carla Rogersa) smer. ktorý býva 
nazývaný Terapeutická pastorálka. Jej  h l a v n ý m i  komponentami  
s u  Pastorálna psychológia,  a k o  teoretická časť pr ípravy.  Pasto
rálne semestre na klinikách, ako časť prípravy a Pastorálne porady 

(Pastoral Counseling) ako teória pastorálnej praxe farára, či samostat
ného pastorálneho pracovníka. 

V horespomenutej praktickej časti prípravy s angl. názvom Clinical 
Pastoral Training dochádza ku tvorivej spolupráci odborníkov horeuve
dených oblastí pri príprave pastorálnych pracovníkov. Počas 6-týždňo-
vého, trojmesačného alebo ročného praktika sa študenti teológie pod
robia programu na klinike (internej, psychiatrickej), ktorý predpokladá 
znalosti „Pastorálnej teológie" (Patmos Verlag, Düsseldorf, vydal 
v r. 1992 doteraz asi najobsiahlejšiu prácu v tejto oblasti s najširším 
množstvom vedeckých alternatív pod názvom Handbuch der Psycho
logie für die Seelsorge). Program praktika spočíva z denných návštev 
u pacientov, zaznamenávania a vyhodnocovania rozhovorov, ktoré 
sa udiali a absolvovali vo dvojiciach, dalších prednášok z psychológie, 
neverbálnej komunikácie. Účastnici žiju v dôvernom kolektive a maiu 
svoj duchovny program Časť programu trávia na spoločných rozhovo
roch vyhodnocovaním práce, rozhovorov a na osobných rozhovoroch 
s kaplánom kliniky. Program býva označovaný z a  najlepší spôsob 
pastorálnej vyučby. ktorý dovolí odhaliť svoie dary a chyby, precvičil 
metodiku vedenia rozhovoru a zoznámiť sa s rôznymi dimenziami 
utrpenia v ľudskom živote a nakoniec tiež s prostredím nemocníc, do 
ktorého v kulturnom svete neodmysliteľne patri so svojim príspevkom 
duchový pracovník cirkvi 

V posledných d v o c h  rokoch s m e  na E B F  UK s v e l k o u  v d a k o u  
našl i  p o m o c n ú  r u k u  pri prvých krokoch takejto interdiscipl inárne! 
spolupráce pri pr íprave pastorálnych pracovníkov  c i r k v i  n a  Psy
chiatrickej k l in ike Fakultnej nemocnice a u vedúceho katedry 
Doc. Kol ibaša. ktorý u m o ž n i l  spoluprácu Doc Ivana 2 u c h u  t na
š o u  katedrou praktickej teologie. A| ked sme zati.i лкК- u z  
iba niekoľko seminárov nedostali sme sa ku mekoľkotyždAovym pro
gramom ako to robia v Amerike Ukázalo sa že táto spcHupraca |e pre 
Pastorálnu teologiu nesmierne potrebná Studenti ktorí sa zučastr 
ponúknutých prednášok a návštev na klinike vykazu|u zvýšeno citlivost 
a záujem o oblasť pastoralnei služby 

Doc. Dr. Jú l ius  F i lo  
katedra praktickej teológie 

Knižnica Evanjelickej bohosloveckej fakulty UK 
Vznik  fakultnej knižnice s ú v i s í  s o  v z n i k o m  teologickej  fakulty,  

ktorej korene s iahajú až  d o  17. storočia, kedy bola časťou Evanjelic
kého lýcea. Potom až do vzniku Československej republiky mala podo
bu Teologickej akadémie, ktorá mala aj svoju knižnicu. Túto knižnicu 
prevzala aj Vysoká škola teologická a potom v r. 1934 Československá 
teologická fakulta evanjelická v Bratislave. 

Politické zmeny, ku ktorým došlo po r. 1948 mali negatívny vplyv na 
vývoj fakulty a knižnice. Fakulta stratila priestory, ktoré predtým užívala 
a aj knižnica bola umiestnená iba v skriniach na chodbách a v poslu
chárňach. V tomto období bol aj z ideologických dôvodov značne 
obmedzený prístup k novej literatúre. Knižnica rástla len z darov Sveto
vého luteránskeho zväzu, ktorých prísun bol však z času na čas 
pozastavený a knihy sa vracali z hraníc nazad. V týchto rokoch knižni
ca nemala svojho knihovníka. Jeho prácu vykonávali iba asistenti 
fakulty, ktorí prírastky len evidovali, ale knihy nekatalogizovali. T ý m  
sa knižnica dostávala do bezútešného stavu. 

Po zmene politickej situácie, ku ktorej došlo v novembri 1989 sa 
otvorili nové možnosti aj pre život našej fakulty. V r. 1990 sa stala 
súčasťou Univerzity Komenského. Dostala k dispozícii od univerzity 
budovu na Svoradovej ulici, ktorá bola pred poštátnením majetkom 
cirkvi. Umiestnením fakulty v tejto budove, získala aj knižnica vlastné 
priestory. Vedenie Univerzity Komenského vyšlo fakulte v ústrety v sú
vise s jej potrebami. Vytvorilo sa systemízované miesto knihovníka. 
Jemu pripadla úloha začať od základu s katalogizovaním celého fondu 
knižnice, pretože existovali iba staré čiastkové katalógy. Buduje sa nie
len menný katalóg, ale aj systematický, do ktorého sa dokumenty zara
dujú podľa systematickej schémy, vytvorenej na základe jednotlivých 
teologických disciplín. 

Pri knižnici sa zriadila študovňa pre poslucháčov fakulty, kde 
su im sprístupnené odborné, cirkevné časopisy, a to nielen domáce, 
ale aj zahraničné 

Fakultná knižnica obsahuje okrem teologickej l iteratury aj  lite
raturu z odboru fi lozofie, rel igionistiky, pedagogiky a z domácich 

a svetových c i rkevných dej ín.  Práve pre tento bohatý knižničný fond 
chceme, aby knižnica slúžila nielen potrebám našej teologickej fakulty, 
ale aj študentom a vedeckým pracovníkom iných fakult a inštitúcii 

V záujme rýchlejšej orientácie a manipulácie s knižničným fondom 
sa plánuje spracovať ho počítačovou formou. 

Si lv ia  Nandraska 
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Biblické bádanie na EBF UK 
Štúdiu Biblie sa na evanjelických boho

sloveckých fakultách venuje veľká pozor
nosť a prislúcha jej popredné miesto. Súvisí 
to s centrálnym postavením Biblie, ktoré môže
me pozorovať v reformných hnutiach v priebe
hu cirkevných dejín, a to v celkom jedinečnom 
zmysle, v Reformácii 16. storočia. Biblia s a  
stala východiskom a normou kritického hodno
tenia dovtedajšieho učenia a cirkevnej praxe 
a súčasne zdrojom toho nového, pozitívneho, 
čo Reformácia uviedla do života v učení a pra
xi. T o  nové bolo novým len v relatívnom zmysle. 
V skutočnosti šlo o znovuobjavenie kľúčových 
bodov biblického posolstva. Heslo, ktoré bolo 
vtedy veľmi aktuálne, ad fontes (k prameňom), 
stalo s a  smerodajným aj pre Reformáciu, a z a  
rovnako dôležité sa pokladá dodnes. 

Intenzívnym štúdiom Biblie sa zaoberajú 
dve katedry: katedra Starej zmluvy  (SZ) 
a katedra Novej zmluvy  (NZ). Ide o spro
stredkovanie poznatkov, o Biblii, ktoré 
budú študenti potrebovať vo svojom budú
com povolaní, o oboznamovanie sa s naj
novšími výsledkami svetového bádania 
v tejto oblasti a o uvádzanie do samostatnej 
bádateľskej práce. 

Disciplíny na jednej i druhej biblickej katedre 
sú väčšinou paralelné. Štúdium pôvodných 
biblických rečí (pre S Z  hebrejčina a aramejči-
na, pre NZ gréčtina) má pomôcť č ím presnejšie 
a hlbšie pochopiť pôvodný zmysel biblických 
textov. Množiny významov mnohých hebrej
ských a gréckych slov a ich konotácie nekryjú 
sa významami a konotáciami ich ekvivalentov 
v moderných rečiach Z a  týchto okolností ľahko 
môže dôjsť k významovému posunu a nespráv
nej interpretácii. Poznanie pôvodných jazykov 
má tomu zabrániť a pomáha odhaliť celé význa
mové bohatstvo jednotlivých biblických slov, 
časť ktorého by nám bez poznania pôvodnej 
reči ostala neprístupná. Poznanie pôvodných 
biblických rečí nie je uzavretou záležitosťou. 
Biblická filológia sa štúdiom mimobiblických ja
zykových materiálov z doby vzniku jendotlivých 

biblických spisov usiluje zistiť čo najpresnejšie 
a najobsiahlejšie význam jednotlivých biblic
kých slov a zvratov. Získavajú sa pritom mnohé 
zaujímavé, ba až  vzrušujúce poznatky. 

Ďalšie disciplíny, úvod do SZ a úvod do 
NZ sa zaoberajú otázkou biblických rukopi
sov, otázkou kánona, a potom jednotlivými 
biblickými spismi. Originály biblických spisov 
sa nezachovali, máme len rukopisné odpisy. 
V rukopisoch sú určité v o  väčšine prípadov nie 
veľmi závažné rozdielnosti. Objavovanie sta
rých biblických rukopisov v starých knižniciach 
alebo niekedy aj v odpadkových košoch neraz 
hraničí s dobrodružstvom. Snahou pri štúdiu 
biblických rukopisov je nájsť kritériá, ktoré by 
pomohli dopracovať sa k zneniu, ktoré je prav
depodobne najbližšie k originálom biblických 
spisov. Pri otázke kánona ide o to, kedy, z a  
akých okolností, podľa akých meradiel boli jed
notlivé spisy zaradené do zbierky normatív
nych spisov. Hranice kánona neboli jednoznač
ne jasné od samého začiatku, ale spresňovali 
sa v priebehu vývoja, ktorý smeroval k definitív
nemu vymedzeniu toho, čo patrí a čo nepatrí 
do S Z  a do NZ Pri jednotlivých biblických spi
soch s a  študujú okolnosti ich vzniku, doba vzni
ku, autor, príčiny vzniku, ich pôvodné uplatne
nie (Sitz im Leben), adresáti, ktorým bol určený 
určitý biblický spis pôvodne. Všetky tieto po
znatky majú slúžiť presnejšiemu a hlbšiemu po
chopeniu biblických textov. Ako veriaci ľudia 
pripisujeme biblickým spisom normatívnu zá
väznosť, ale úcta k pravde nám nedovoľuje 
ignorovať historické okolnosti vzniku biblických 
spisov. Všímať si tieto okolnosti, to je súčasne 
prejav úcty k Božiemu slovu Poznanie histonc-
kých okolností nás chráni pred svojvoľným 
vkladaním vyfantazírovaných myšlienok do 
biblických textov a pomáha nám dopracovat 
sa k poznaniu ich presnejšieho a plnšieho 
významu. Disciplíny dejiny Izraela a dejiny novozmluv-

nej doby študujú podrobne široký historický rá

mec doby, v ktorej vznikali biblické spisy. Ide 
pritom o dejiny politické, spoločenské, ekono
mické, vojenské, kultúrne, náboženské. V mno
hých biblických textoch sa odzrkadľujú historic
ké danosti ich prostredia. Je nepochybné, že  
poznanie historického prostredia veľmi prispie
v a  k porozumeniu biblických textov. A j  tieto 
oblasti sú súčasne širokým poľom bádateľskej 
práce. 

Uvedené disciplíny sú nevyhnutnou prípra
vou pre študijnú a bádateľskú prácu v oblas
tiach, ktoré sú hlavnou záležitosťou oboch ka
tedier, a to pre exegézu oboch častí Biblie a pre 
disciplíny „teológia Starej zmluvy" a „teológia 
Novej zmluvy". Exegéza je podrobný výklad 
biblických textov. Vychádza sa pritom z hebrej
ského resp. gréckeho pôvodného znenia tex
tov. Exegéza sa usiluje čo najpresnejšie a naj
plnšie zistiť význam jednotlivých textov v ich 
pôvodnom prostredí. Ale súčasne sa nepres
tajne uplatňuje aj  hermeneutické hladisko: čo 
tieto texty hovoria do dnešnej našej situácie, 
v čom je ich trvalý význam. Vidíme, ž e  pn exe-
géze je potrebný aj chladný vedecký odstup, 
ale súčasne aj  čo najplnšia osobná angažova
nosť. Toto spojenie zdanlivo nesúrodých posto
jov tvorí zvláštny prvok exegetickej práce 

Poznatky získané exegetíckou prácou sa 
teológia Starej zmluvy a teológia Novej zmluvy 
usiluje uviesť do systematického celku, a to tak 
aby sa k slovu dostali oba aspekty, aj historický 
aj  hermeneutický Cieľom týchto biblických 
teologii je získat celkový, i ked bohato čle
nitý, pohľad na biblické posolstvo, a formu
lovat ho tak. aby sa ním cítil osloveny aj 
dnešný človek. Napriek veľkému časovému 
odstupu je to možné Biblia sa zaoberá exis-
tenciálnymi otázkami, ktoré sú dnes rovnako 
aktuálne ako pred tisícročiami Napísanie ta
kých teológii je mimoriadne náročná a tvonvá 
práca O d  autora si vyžaduje obsiahnutie celej 
látky Starej resp Novej zmluvy. velVú systema
tizujúcu, ba tvorivú schopnosť, ale súčasne aj  
znalosť existenciálnej problematiky, ktorá i ked 
je spoločná ľuďom v rozličných dobách, obja
vuje s a  vždy v novom a novom artíkulovan i. 

Doc. Dr. Ján Grešo 
novozmluvná katedra 

Angelológia ako ideobiometeorológia 
V súvise s postmodernou kultúrou, v ktorej 

po epoche dogmatickej (stredovekej) a potom 
kritickej (novovekej) interpretácie znova dochá
dza ku zmene paradigmy v podobe post-kritic-
kej interpretácie, aj naša fakulta sa usiluje 
o novú, dobe primeranú interpretáciu biblic
kého posolstva. Exemplárnym príkladom 
takého úsilia je aj 150 stranová štúdia pro
fesora K. Nandráskeho „Angelológia ako 
ideobiometeorológia", v ktorej autor pred
kladá novú interpretáciu sveta anjelov. 

Autor vychádza zo skutočnosti, že  grécky 
výraz „angelos" (z ktorého je naše slovo „anjel") 
ako aj v Starej zmluve užívaný hebrejský výraz 
„maľák" znamená toľko ako „posol" a v Biblii 
označuje aj ľudí ako „Božích poslov". Potom 
autor konštatuje, že  aj keď v Biblii stretáme 
anjelov pomerne často, v našej dobe anjelov 
nevidíme. Zmizli z nášho obzoru a stretáme ich 
len v kresťanskom umení v podobe malieb ga
lérií, fresiek na klenbách katedrál, alebo ako 
výzdobu barokových oltárov. Príčinu tejto sku
točnosti vidí autor jednak v stredovekej metafy-
zicko-realistickej interpretácii kresťanstva, ako 
aj v priepasti medzi svetom viery a vedy 

Podľa prof. Nandráskeho metafyzicko-realis-
tická interpretácia kresťanstva vytvorením prie
storového dualizmu neba a zeme izolovala 
nebo (a tým aj svet anjelov) od zeme, keď nebo 
odsunula do nedohľadnej diaľky (alebo do zá
hrobia), ktorú ani metafyzicky interpretovaní 
anjeli nedokážu prekonať. 

Priepasť medzi svetom viery a vedy autor 
charakterizuje z hľadiska perspektivity nazera
nia, podľa ktorej predstavy a pojmu, ktoré sme 
si o svete a jeho javoch vytvorili, vznikli v relácii 
s našim nazeraním a nesu pečať perspektívy 
(diaľky alebo blízka), z ktorej boli vytvorené. 
V súvislosti s tým konštatuje, že  v nábožen
skom svete prevláda makroskopizujúce naze
ranie z diaľky, následkom ktorého náboženské 
predstavy javov maju kontrahovanú a minifiko-
vanú (diaľkovú) podobu, kým v o  svete vedy 
prevláda mikroskopizujuce nazeranie, násled
kom ktorého ide o abstrahované (roztiahnuté) 
a magnifikované podoby javov Autor sa pod
robnejšie venoval personalizujucemu nazera
niu a realizujúcemu (zvecňujucemu) nazeraniu. 
Kedže zdravé nazeranie sa  pohybuje medzi 
diaľkou a blízkom a nerobí priepasti medzi 
podobami diaľky a blízka Autor také prechá

dzanie (transícia) žiada aj v duchovnom svete 
predstáv. Tak dochádza k poznaniu, ž e  anje
li sú diaľkovou a preto makroskopizovanou 
podobou „izmov" a ideológii a rôzne „izmy" 
a ideológie sú blízkovou a preto mikroskopizo-
vanou a realizovanou podobou anjelov. 

Rozpory prekonávajúcim perspektívnym na
zeraním sa v podobe „izmov" znova objavuje 
množstvo anjelov medzi nami. Šermujú na 
oblohe našich kultúrnych dejín a medzi nami. 
zápasia a naše mysle a srdcia, podmaňuju 
(obsadzuju) si nás a my sa stávame ich nosi
teľmi. 

V kontexte s Ježišovou výčitkou, adresova
nou farizejom a zákonníkom, že  chápu zmeny 
na hmotnej oblohe, ale ..znameniam' časov 
nerozumejú (Mt 16.1 nn ako aj Lk 12.54 nm. 
autor sa zaoberá aj zmenami ideového počasia 
na kultúrnej oblohe dejín Izraela a O k v  V sú
vise so supernálnymi faktormi Božei milost ako 
aj hnevu a sudu Božieho interpretuje deimy 
Izraela a Cirkvi ako proces, ktorý sa roz\ a od 
jari k zime. resp od rána do n o a  T o  znamena 
že  súčasnú situáciu krestanstva auto' k l a s '  ku
je ako duchovnu zimu. resp ideovú noc V súvi
se s mmi jednako - 6 pravé preto - očakava 
nové ráno a nove ideove vzkriesenie P f eto 
uprostred trub anjelov Božieho sudu ktorý sa 
v našej dobe nad cirkvami odohráva vyzerá 
kedy sa na oblohe duchovných deim zjav a 
izmy Božích anjelov, kto' .zatrúbia do tnjb 
aby zobudili ideových spáčov zo r m n e h o  
spánku duchovnej smrt - K N -
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Univerzity dopestoval stredovek. O d  pôvod
ne encyklopedického vzdelávania moderná 
doba v nich rozvinula špecializáciu. Spôsob 
vzdelávania bol spojený aj so spôsobom vý
chovy. Kdeže su tie tzv burzy, v ktorých štu
denti bývali a riadili sa predpísaným denným 
poriadkom s povinným vstávaním o štvrtej ho
dine ráno a večierkou o ôsmej. Bol to spôsob 
života skoro ako v kláštore s kontrolou učeb
ného plánu. Okrem povinných denných pred
nášok boli povinné repetície pod vedením ma
gistra burzy a dišputy. Študenti povinne nosili 
uniformu. Štúdium bolo naozaj povolaním. 

Moderná doba so slobodou podnikania pri
niesla aj volnost' študentského života, čoho 
zmyslom by malo byť. aby sa prednostne uplat
nili talenty. Tomu je prispôsobený aj štyl inter
nátneho života. Teologické fakulty su však svo
j ím špecifickým poslaním odkázané dbať popri 
vzdelávam aj na výchovu svojich poslucháčov 
Popri inteleKtuálnej zdatnosti požaduje sa aj 
príkladná osobnosť, popri individualite charak
ter. popri odbornosti aj zmysel pre spoločen
stvo a jeho stvarňovanie Požiadavka čistoty 
srdca nie je iba pozostatkom prastarých 
psychologických predstáv, ale fundamen
tálny obsah teologickej náročnosti. Na pes
tovanie srdca je tiež potrebné laboratórium 
spoločenského prostredia - internátu, čo sa 
označovalo na našej fakulte ako domov. Po
maly to však bude iba legenda - spomienky 

Pectus 
facit 

theologům 

pamätníkov na skromne prostredie, v ktorom 
vyrastali generácie, vážiace si pamiatky po 
svojich predchodcoch už slávnych literátoch -
známych osobnostiach A j  to dávalo kolorit 
a tvorilo ovzdušie, prispievalo k utvaraniu pozi
tívneho životného štýlu a duchovnej sunaleži-
tosti dedičstva, ktoré sa už osvedčilo 

Nedavna minulosť nás vytlačila z domova 
najprv do Modry r 1954 a ked sme sa mohli 
vrátiť, bolo to ako do provizória v podnajme 
2iaľ že ani spoločenskou zmenou v novembri 
1989 sa naše problémy nevyriešili a ubytova 
nie našich študentov je rozdelené na rôznych 
miestach - na Legionárskej ul na stare fare 
na Panenskej ul a v Mlynskej dolme Možnost 

pestovania spoločenstva je takto minimalizova
ná a naše vzťahy roztrhané. Duch nedobrej mi
nulosti má živnú pôdu na pokračovanie v osob
nej uzavretosti, ako bolo voľakedy pod pred
stieraním oficiálneho kolektivizmu 

Západné univerzity majú svojich kaplánov, či 
študentských farárov, ktorí absorbuju aj funkciu 
psychoterapeutov Demokratická spoločnost 
veľmi dbá aj  o tento spôsob života v duchov
nom spoločenstve Nove spoločenske trendy 
už od stredoveku vychádzali prevažne z univer
zít a preto už spôsob života na nich je dôležitý 
Presvedčili sme sa o tom aj na medzinárodne; 
konferencii študentských farárov, ktorá sa kaž
doročne stretáva a vymieňa si poznatky Veľký 
dôraz sa pripisuje možnostiam prejavenia sa 
v diskusiách a konfrontovaniu študentských na 
zorov Naše súčasne generácie študentov u nas 
sa však potrebuju učit vymieňať si názory, ba 
možno učiť sa ich ešte tvořit - mať vôbec svoj 
vlastný, nie reprodukovaný názor na život a na 
beh veci v o  svete A| preto |e rozhodujúca 
možnosť duchovného spoločenstva a vychovy 
v ňom Jednu z takých príležitosti mame ked 
sa uprostred týždňa a prednášok dokážeme 
stíšiť na hodinku v malom chráme pri meditaci 
a modlitbe aby sme spoločne precítiť tu iskru 
Ducha zapal ujuceho srdcia Lebo ai ked z o  
vnútorne okolnosti nepokročili v nas prospech 
srdce robi  teologa teologom 

Daniel  Veselý 

Vysokoškolské štúdium nevidiacich a zrakovo postihnutých 
V dňoch 1. a 2. 2. 1993 sa v Bratislave konala medzinárodná konferencia na 

tému Nove možnosti vysokoškolského a odborného štúdia nevidiacich a slabo
zrakých študentov. 

Organizátormi boli Univerzita Ko
menského a Unia nevidiacich a slabo
zrakých Slovenska. Účastníci z Nemec
ka, Anglicka. Belgicka, Rakúska. USA, 
Čiech a Slovenska sa zaoberali otázkam; 
prípravy a motivácie stredoškolákov na 
univerzitné štúdium, integrácie nevidia
cich a ťažko zrakovo postihnutých do vy
sokoškolského štúdia a života a otázkami 
poradenstva na školách a univerzite Na 
konferenciu nadväzoval pracovný semi
nar v Malej Lučivnej 

Uvedene stretnutia vychádzajú z plá
nu práce projektu TEMPUS JEP 2423 -
91/1 New study and vocational possi
bilities for visually handicaped stu
dents, do ktorého sa Univerzita Ko
menského zapojila v r. 1992. V jeho 
rámci sa na Matematicko-fyzikálnej fakul
te začalo v septembri 1992 budovať Cen
trum na podporu vysokoškolského štúdia 
nevidiacich a zrakovo postihnutých. Zá
kladnou úlohou centra je zabezpečit pod
mienky pre integrované štúdium zrakovo 
postihnutých na UK a umožniť im získať 

vzdelanie aj v odboroch, ktoré boli pre 
nich dosiaľ nedostupné. 

Koordinátorom tohto projektu je Uni
verzita v Karlsruhe, kde od r 1987 reali
zujú podobný projekt. Hlavný rozdiel me
dzi nemeckým a našim centrom je v jeho 
zábere. Kým nemecké zameriava svoju 
podporu najmä na budúcich matemati
kov, informatikov a študentov priemysel
ného inžinierstva, naše chce podporovať 
štúdium vo všetkých odboroch, o ktoré 
bude záujem. Pomoc študentom bude 
spočívať predovšetkým v príprave štu
dijných materiálov, v poskytovaní elek
tronických kompenzačných prôstiedkov 
a pedagogicko-psychologického pora
denstva. 

Základnou požiadavkou je, aby mal; 
zrakovo postihnutí študenti k dispozícii 
študijnú literatúru v rovnakom čase ako 
ich vidiaci kolegovia. Za týmto účelom bu
de centrum v predstihu obstarávat a spra
covávať potrebné študijné materiály 
(skriptá, knihy, podklady na prednášky 
a cvičenia) do digitálnej podoby, ktorú po
tom bude možné previesť do Braillovho 

i zvačšeneho písma alebo bude maf v y  
stup na Braillov riadok, kde ho možu nevi
diaci čítať. Zaobstarávanie a spracovanie 
študijných materiálov bude úlohou tzv. tú
torov. alebo študentských pomocných sí l  
ktorými by mali byt študenti vyšších roč
níkov. podľa možnosti príbuzných odbo
rov. 

V tomto školskom roku okrem priesto
rového a technického vybudovania centra 
sa snažíme o zmapovanie situácie na 
Slovensku - čo sa týka súčasného i per
spektívneho záujmu zrakovo postihnu
tých stredoškolákov o vysokoškolské Stu
dium. Dominuje záujem o štúdium práva, 
histórie, žurnalistiky knihovníctva a so
ciálnej práce. Pri vytvorení primeraných 
podmienok na prijímacích pohovoroch 
(možnosť používať Pichtov stroj alebo 
Euréku. magnetofónové nahravky skú
šobných otázok, predĺženie času na prí
pravu, a pod.) by dnešní maturanti radi 
dokazali. ž e  ich zrakový handicap ne
ovplyvnil ich schopnosť a tužbu dosiah
nuť vyššie vzdelanie, presadiť sa v živote 
a získať ekonomickú nezávislosť 

Vytvorenie podmienok pri prijímacích 
pohovoroch i pri štúdiu je v kompetencii 
každej fakulty, pričom môže rátať s po
mocou podporného centra na Matematic
ko-fyzikálnej fakulte UK 

PaedDr. Elena Mendelova, CSc. 
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