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Demokracia z pohľadu pravoslávneho kňaza 

 

Svojím príspevkom by som chcel obohatiť výstupy Vašej konferencie 

o duchovný rozmer, pretože Boh prostredníctvom Svätého Písma nám 

poskytuje isté pohľady na vládu a vládnutie, a to pomerne na dosť dlhé 

obdobie. Pravoslávna cirkev v Českých krajinách a na Slovensku je 

priamou pokračovateľkou cyrilometodskej tradície. Svet podľa 

byzantských výpočtov existuje už viac ako 7500 rokov. Sväté Písmo nám 

podáva svedectvá o patriarchálnom, otrokárskom, sudcovskom či 

monarchickom spôsobe vládnutia. Teokracia bol vládny systém, ktorý bol 

známy na stránkach Starého Zákona, kde v Izraeli vládol Boh a to 

prostredníctvom prorokov a monarchu – kráľa. Nie vždy však monarchovia 

načúvali Boha a dodržiavali Božie prikázania tak, ako bolo treba. 

Výsledkom toho bol napokon morálny, duchovný i ekonomický úpadok 

Izraelskej ríše, rozdelenie, rozpad, či okupácia silnejšími a mocnejšími 

ríšami1. Aká materiálna či duchovná okupácia národa nastane, keď človek 

prestáva dodržiavať kresťanské normy, nad tým všetkým sa budeme snažiť 

premýšľať v tomto príspevku. Ale k tomu sa dostaneme o trochu neskôr.  

O tom, že každá vláda je dopustená Bohom svedčí apoštol Pavol2 vo 

svojom liste k rímskym kresťanom: „Každý nech sa poddá vyššej moci, 

lebo niet moci, ktorá by nebola od Boha. A tie, čo sú, ustanovil Boh. Kto sa 

teda protiví vrchnosti, protiví sa Božiemu poriadku. A tí, čo sa protivia, 

sami si privolávajú odsúdenie. Lebo vladárov sa nemusí báť ten, kto robí 

dobre, ale ten, kto robí zle. Chceš sa nebáť moci? Rob dobre a dostaneš od 

nej pochvalu. Veď ona je Božou služobníčkou pre tvoje dobro. Ale ak robíš 

zle, potom sa boj, lebo nie nadarmo nosí meč. Je Božou služobníčkou, 

                                                 
1 Babylónskou, Asýrskou, Rímskou. 
2 Rim 13, 1-7. 



 57

vykonávateľkou hnevu na tom, kto robí zle. Preto sa treba podriadiť, 

a nielen zo strachu pred hnevom, ale aj kvôli svedomiu. Preto platíte aj 

dane, lebo tí, čo ich vyžadujú, sú Boží služobníci. Dávajte každému, čo ste 

dlžní: komu daň, tomu daň, komu clo, tomu clo, komu bázeň, tomu bázeň, 

komu česť, tomu česť“. Čiže inými slovami povedané, kresťan, ktorý 

dodržiava Božie prikázania, svojim spôsobom dodržiava všetky zákony 

demokratického štátu. Ak by sa človek riadil iba podľa svojho svedomia 

a žil podľa neho, taktiež by sa nedostal do sporu so zákonom, pretože tento 

„indikátor“ má každý človek a je to podľa učenia svätých otcov Christovej 

Cirkvi „Boží hlas v človeku“, ktorý mu vnútorne hovorí, kedy robí dobre 

a kedy zle. A štátna moc je tu okrem iného predovšetkým preto, aby 

trestala1 zlo a podporovala dobro.  

Známy výrok Winstona Churchila,2 britského predsedu vlády, že 

„demokracia je nedokonalý systém, ale žiaľ ľudstvo nič lepšie zatiaľ 

nevymyslelo,“ jasne hovorí o tomto systéme. Neexistuje žiadny politický 

systém, ktorý by bol dokonalý a preto aj v demokratickom systéme najmä 

človek, ktorý žil predtým v totalitnom režime, sa musí naučiť žiť. Aj 

demokracia má svoje hranice, ktoré sa musia rešpektovať a človek si 

nemôže robiť, čo chce. Ľudia by si nemali zamieňať demokraciu za 

anarchiu. V čase totalitného režimu si spomínam na stretnutie s istým 

                                                 
1 Ak však štát trestá isté vážne delikty neprimerane nízkymi trestami, svojim spôsobom 
dáva návod pre obyvateľov konkrétneho štátu na to, aby podobne „podnikli“ aj ďalší. 
Známa je kauza BMG, ktorá bola na Slovensku odhalená, kde bolo okradnutých 
množstvo ľudí zhruba o 4 miliárd korún. Trest, ktorý dostal podnikateľ a honorárny 
konzul Cyperskej republiky pán Majský, ktorému nebol skonfiškovaný majetok, pretože 
všetok prepísal na rodinných príslušníkov a sám bol odsúdený na okolo 8 rokov 
väzenia, je vlastne výsmechom súdnictva a spravodlivosti na Slovensku. Posedieť si 
trocha v base, kde si môže človek zaplatiť aj osobného bodygarda a následne si život na 
slobode užiť a minúť do konca svojho života po prerozdelení aspoň 1 miliardu korún, 
predsa nie je najhoršie.  
2 Pozri: CAP, A., Vzťah k vrchnosti podľa apoštola Pavla In: Pravoslávny biblický 
zborník I/2009. K osobnosti svätého apoštola Pavla. Gorlice 2009, s. 97-109. 
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kňazom Michalom Olexom, ktorý dodnes pôsobí na Aljaške a na našej 

bohosloveckej fakulte dostal doktorát. Ten mi povedal: „Najlepšie čo 

máme radi my Američania, to je sloboda. A čo je v Amerike 

najnebezpečnejšie, čoho sa musíme báť, je tiež sloboda.“ Práve média nám 

často podávajú svedectvá o nekonečnom prestupovaní zákona, o rôznych 

zločinoch. Poznáme právnicky termín, „čo nie je zakázané je vlastne 

dovolené“. Kresťania však poznajú prikázania „nezabiješ, nescudzo-

ložíš...,“ čiže vedia, čo nemajú robiť a čoho sa majú vyvarovať. Ale na 

druhej strane treba povedať, že ľudia sú v konaní zla čoraz vynachádzavejší 

a zneužívajú slobodu, a preto nútia právnikov inovovať nové zákonné 

normy.  

V poslednom čase sa čoraz viac ozývajú aj kritické hlasy, ktoré 

poukazujú na to, že v demokratickom systéme sa objavujú gébelsovské 

prvky propagandistického totalitarizmu1 a najmä jeho známa veta „stokrát 

opakovaná lož sa stáva pravdou“. Práve vymývanie mozgov 

prostredníctvom monopolu médií, bilbordov, všemožných reklám jasne 

svedčí o tom, ako v politickom, obchodnom, filmovom „priemysle“ 

vnucujú názory, čo je najlepšie, čo je dobré, čo je moderné, bez čoho si 

nemôžeme predstaviť život, čo je in. Konzumný a materiálny2 spôsob 

života sa priveľmi vyzdvihuje a na duchovný a morálny spôsob života sa 

takmer nepoukazuje. Výsledkom toho je novodobé „ekonomické 

otrokárstvo“, ktoré priviedlo človeka k tomu, že pokiaľ sa chce normálne 

postarať o svoju rodinu, musí mať viacero pracovných úväzkov, a lietať 

z práce do prace na úkor rodiny, výchovy detí, osobného voľna, atď. 
                                                 
1 ПОСПЕЛОВСКИЙ, Д., Тоталитаризм и вероисповедание. Москва 2003. 
2 Iba vtedy ľudia prestanú zneužívať vedeckotechnické vynálezy, ak materiálny, 
intelektuálny život človeka bude v rovnováhe s duchovným a náboženským. Vtedy 
človek dynamit použije na odstrel kameňa v kameňolome, aby sa uľahčila práca 
človeku a nepoužije ho na vykradnutie bankového trezora, pretože to mu bude 
pripomínať prikázanie „nepokradneš“. 
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Pripravované zvyšovanie vekovej hranice v prípade mužov na 70 rokov pre 

odchod do dôchodku jasne svedčí o tom, že štátu nejde veľmi o to, aby 

človek, ktorý celý život pracoval, si mal právo užiť si trocha i tej staroby. 

Človek sa stáva pre niektoré inštitúcie iba číslom, podobným tým, ktoré sa 

tetovali na ruky ľudí v koncentračných táboroch. Výsledkom toho je 

v demokratickom systéme vznik takých novodobých „fenoménov“ ako 

workoholizmus, gemblérstvo, homosexualita1, rasizmus2 a iné. V cir-

kevnom a duchovnom svete sa ozývajú čoraz častejšie upozornenia či sa 

náhodou z demokracie nestáva „akási“ diktatúra, ktorú začínajú nazývať 

„demokratúra“. Človek, ktorý kedysi žil v totalitnom systéme možno aj 

dnes potrebuje počuť niekedy direktívny hlas3 zhora, ktorým smerom sa 

uberáme. Za čias komunistického režimu v bývalom ZSSR4 sa veľmi 

kritizoval predchádzajúci autokratívny a monarchický systém cárskeho 

Ruska. Keď sa však k vláde dostali boľševici, navonok sa síce 

prezentovalo, že ide o vládu ľudu, ale diktátor5 Stalin6 uchopil do svojich 

rúk všetku moc, pretože rozhodoval úplne o všetkom. Ozývajú sa však aj 

názory, ktoré terajší systém začínajú nazývať „demonokraciou“, čiže 

                                                 
1 Na Slovensku nie sú zákonom dovolené registrované partnerstvá ako je to uzákonené 
v Českej republike. Je to predovšetkým tým, že sa náš štát hlási ku kresťanstvu a nie 
k ateizmu. Starozákonný – biblický príbeh o zničení Sodomy a Gomory práve kvôli 
homosexuálnemu spôsobu života vtedajších obyvateľov pozná skoro každý. Avšak 
tento starobylý odkaz nám hovorí o tom, čo bolo považované oddávna za prirodzené. 
V prípade bližšieho záujmu pozri: Cap, A., Sodoma a Gomora a ich zánik alebo 
zamyslenie sa nad tým, čo je normálne – prirodzené a čo nenormálne – neprirodzené. 
In: Sociálna a duchovná revue, 1. roč. I/2010. Prešov 2010, s. 53-60. 
2 Taktiež netrestanie priestupkov rómskych delikventov zo strany polície a štátu môže 
byť príčinou toho, že sa mládež začne prikláňať k extrémistickým skupinám (Slovenská 
pospolitosť), ktoré dokážu urobiť poriadok s neprispôsobivými Rómami.  
3 Existujú isté veľké národy, napr. Čína, ktorá by sa podľa môjho názoru rozpadla, ak 
by tam bola zriadená demokracia.  
4 СОЛЖЕНИЦЫН, А., Двести лет вместе. Москва 2002. 
5 MEDVEDEV, R., Stalin a stalinizmus. Bratislava 1990. 
6 Pozri: CAP, A., Existovalo v ZSSR „ateistické náboženstvo“, či azda išlo o 
„bo ľševický satanizmus“? In: Pravoslávny teologický zborník XXXV (20). Prešov 
2009, s. 78-94. 
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demokraciou, v ktorej vládne diabol. Niet divu, keď sa v médiách neustále 

objavujú útoky proti Cirkvi, rôzne kauzy a európski politici majú problém 

do Ústavy EU dostať zmienku, že Európa je kresťanská a hlási sa ku 

kresťanskému dedičstvu.  

Metropolita Anton Chrapovický hovorí, že iba sloboda ducha je 

skutočná sloboda, ktorú vyzdvihoval aj Christos. Politická sloboda bez 

slobody ducha sa stáva iba otroctvom hriechu1. Iba správne pochopenie 

slobody a jej nezneužívanie nás môže naučiť aj slobodne žiť. A čo je 

ozajstná sloboda? Z kresťanského uhla pohľadu skutočnú slobodu môže 

okúsiť iba ten človek, ktorý dodržiava Božie zákony a nedá sa zotročiť 

v duchovnom či materiálnom hriechu, zlozvykmi a vášňami. Pravoslávna 

teológia je svojím spôsobom „teológiou oslobodenia“2, v ktorej vyzýva, 

aby sa kresťan zbavil všetkého, čo ho zotročuje. Evanjelista Lukáš 3podáva 

zmienku ako Isus Christos v synagóge prečítal text z proroka Izaiáša: 

„Duch Pánov nado mnou; lebo pomazal ma zvestovať chudobným 

Evanjelium, uzdravovať skrúšených srdcom poslal ma hlásať zajatým 

prepustenie a slepým navrátenie zraku, utláčaným oslobodenie a zvestovať 

vzácny rok Pánov“. Apoštol Pavol v liste Korintským4 hovorí: „Veď Pán je 

Duch, a kde Duch Pánov, tam sloboda“. V liste Galatským5 apoštol Pavol 

spomína slobodu, ktorú má každý, kto žije s Isusom Christom: „A to práve 

z ohľadu na falošných bratov, votrelcov, čo sa vlúdili špehovať našu 

                                                 
1 Pozri: АНТОНИЙ, Х ., Новый опыт учения о богопознании. С.- Петербург 2002, 
s. 128. 
2 GIBELLINI, R., Teológia XX. Storočia. Prešov 2008, s. 325-352. Termín „teológia 
oslobodenia“ používajú najmä latinskoamerickí teológovia – rímskokatolíckej cirkvi. 
Išlo o hnutie, ktoré charakterizovalo národnooslobodzovacie hnutie v severo 
a juhoamerických štátoch.  
3 Lk 4, 18-19. 
4 2Kor 3, 17. 
5 Gal 2, 4. Pozri:: ГЛУБОКОВСКИЙ, Н., Благовестие христианской свободы в 
послании св апостола Павла к Галатам. Москва 2005. 
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slobodu, ktorú máme v Isusovi Christovi, aby nás zotročili“. Príchodom 

Spasiteľa na svet nastalo Kráľovstvo Božie na zemi a každý veriaci kresťan 

má možnosť v Christovej Cirkvi okúsiť túto ozajstnú slobodu, ak s pokorou 

žije sviatostný život a usiluje sa o dodržiavanie Božích prikázaní v svojom 

osobnom živote. Kresťana nemôže v konaní dobra obmedzovať žiadny 

politický systém ani existujúce zákony ho nemôžu prinútiť, aby hrešil, 

i keď mu to legislatívny systém dovoľuje.  

Verím, že tento môj skromný príspevok obohatí medzinárodnú 

vedeckú konferenciu „Demokracia ako hodnota a problém“ o istý 

duchovný rozmer, ktorý by nemal chýbať, aby bol pohľad konferencie 

úplný.  
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