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 Prečo sú vzťahy v našich životoch to najdôležitejšie? Prečo zlyháva rodina 
a mladí ľudia nevidia cieľ svojej existencie? Spovrchneli sme?  
 Renesančný človek, gréckokatolícky kňaz, psychiater, otec a manžel Max 
Kašparů. 
 
 .vo svojich mailoch sa podpisujete ako ,,kněz, psychiatr a nepřizpůsobivý 
občan". V čom spočíva vaša neprispôsobivosť? 
 Nemôžem sa prispôsobiť tomu, že máme päťdesiatsedem pohlaví. Zatiaľ. 
Ja stále tvrdím, že je len muž a žena, čo je dnes spiatočnícke a tmárske. Od-
mietam sa ako detský psychiater prispôsobiť tomu, že sexuálna výchova má 
byť už v materských školách. A týchto vecí je toľko, že spojenie 
,,neprispôsobivý občan" považujem za svoj najvyšší titul. 
 
 .máte teda hlboký vnútorný pocit, že v dnešnom svete patríte medzi 
menšinu? 
 Áno. Sú lokality, kde je neprispôsobivých občanov viac, ale tu a tam sa 
vyskytujeme aj solitérne (úsmev). 
 
 .pred nejakým časom som zachytil úvahu, že ľudia na smrteľnej posteli 
najviac ľutujú dve veci: že vo svojom živote nerobili to, čo mali naozaj radi a 
že netrávili viac času s ľuďmi, ktorých mali najradšej. Súhlasíte s týmto tvr-
dením? 
 Áno. Keď človek zostarne a kladie si otázky, tak tieto sú asi najčastejšie. 
Sú to veci, ktoré vtedy človek môže ľutovať, ale nemôže ich napraviť, lebo na 
to už nemá čas. Ak by sme oba tie problémy spojili, zistili by sme, že sa netý-
kajú ničoho materiálneho, ale duševnej a duchovnej oblasti. Jadrom týchto 
problémov sú narušené vzťahy, pretože celý život je o vzťahoch. 
 
 .z toho vyplýva, že počas nášho života by sme najviac pozornosti mali ve-
novať vzťahom. Prečo? 
 Okrem dospelých pracujem ako psychiater aj s deťmi a keď chcem zistiť, 
čo ich trápi, pýtam sa, o čom je ich život. Dieťa úprimne povie, že jeho život 
je trápenie so školou, s rodičmi a s kamarátmi.  
 Keď rovnakú otázku položím ich rodičom, povedia niečo úplne iné a roz-
dielne sú aj odpovede starých rodičov. Vždy sa však tieto odpovede týkajú 
vzťahov. Už od momentu, ako sa spojí spermia a vajíčko a uhniezdia sa v ma-
ternici, tak dieťa vytvára vzťah. Keď sa narodí, nadväzuje vzťah s otcom, s 



kamarátmi, spolužiakmi, spoluväzňami, potom sa ožení a takto to ide až do 
krematória. 
 
 .moja otázka smeruje skôr k tomu, ako má zistenie, že vzťahy sú pre život 
to najpodstatnejšie, prakticky ovplyvňovať môj každodenný život. Na tomto 
svete totiž existuje aj moja materiálna verzia a ak chcem prežiť, musím pra-
covať, zarábať peniaze a riešiť hmotné záležitosti. 
 Zas je to o vzťahoch. Keď prichádzam na prednášky, zamerané na vzťahy, 
ľudia si často myslia, že budem hovoriť o vzťahu medzi mužom a ženou. Nie 
je to pravda. Človek žije vo vzťahoch, ktoré majú štyri roviny. Prvá je rovina 
ja k sebe.  
 Keď mi klient v ordinácii povie, že by najradšej vyletel z kože, nevidel sa a 
zakopal sa pod zem, dáva mi tým najavo, že má veľmi zlý vzťah k sebe a taký 
človek nemôže vytvárať dobré vzťahy.  
 Druhou rovinou vzťahov je vzťah ja - ty, tretia rovina je vzťah k práci, k 
národu a k jazyku, k histórii krajiny - to sú kultúrne vzťahy.  
 A ak sme kresťania, máme ešte jeden, vertikálny vzťah, a to je vzťah k 
Bohu. Nech robím čokoľvek, vždy som vo vzťahoch. 
 
 .to je komplexná odpoveď. Keď sa však prakticky pozrieme na naše živo-
ty, často vidíme situáciu, že na budovanie vzťahu so sebou samým alebo s 
ľuďmi mimo mojej práce je málo času. Ako by sme mali tento problém 
dnešnej doby riešiť? 
 Volá sa to hierarchia. Nemám rád slovo priorita, radšej slová prostriedok 
a cieľ.  
 Čo je práca? Prostriedok alebo cieľ? Ak to je cieľ, tak sa mi ľudia v mojom 
okolí často stanú len prostriedkami. Mnohí si hovoria: manželka, deti, musí-
te akceptovať, že mojím cieľom je práca, však to vlastne robím pre vás. Ale 
tento prístup v skutočnosti znamená, že opúšťame človeka a toto opúšťanie 
zdôvodňujeme človekom. Práca je predsa prostriedok, nie cieľ! Prostriedok 
na uživenie rodiny, prostriedok k dobrému pocitu, že sme niečo urobili. Veľa 
ľudí má tendenciu vidieť cieľ v tom, čo je prostriedok. Sme však obklopení 
vecami a ľuďmi. Kým veci máme používať, ľudí máme milovať. 
 
 .mnoho ľudí vníma svoju prácu ako prostriedok. Napriek tomu sú na nich 
kladené také pracovné nároky, že majú na vzťah so sebou a s inými ľuďmi 
mimo práce objektívne menej času. Nie je na základe vašej psychiatrickej 
praxe problémom dnešnej doby to, že pracovné očakávania, ktoré sa na ľudí 
kladú, sú priveľké a to potom škodí ich vzťahom? 



 Mám skúsenosť, ktorá u mňa osobne viedla k syndrómu vyhorenia. To sa 
stáva človeku, ktorý pracuje s ľuďmi - kňaz, psychológ, učiteľ, lekár. Práca 
vtedy stráca radosť a stáva sa bremenom.  
Ja som nemohol vidieť ani pacienta. Mal som byť ako lekár pokojný, ale keď 
vošiel ku mne prvý pacient, budila sa vo mne nervozita a nepokoj. Viem, že 
toto sa deje viacerým ľuďom, pretože tej práce je priveľa. A všetkého priveľa 
škodí. 
 
 .čo ste robili, keď tento stav už nastal? Zobrali ste si rok voľna? 
 Nemohol som si to dovoliť, počkal som, kým pôjdem do dôchodku a po-
tom som si to voľno vzal (smiech). 
 
 .vo svojej novej knihe Záchranné koleso kňaza a psychiatra Maxa Kašpa-
rů s podtitulom Ako sa neutopiť v tomto zložitom svete ponúkate svoj po-
hľad na stav dnešnej spoločnosti. Ten pohľad je veľmi kritický. Tvrdíte, že 
spoločnosť zlyháva, lebo zlyháva rodina a mladí ľudia nevidia cieľ svojej exis-
tencie. Ako ste dospeli k takému záveru? 
 Z praxe. Štyridsaťpäť rokov pracujem s mladými ľuďmi a preto vidím po-
sun, ktorý tu nastáva.  
 Uvádzam to na príklade. Každá loď musí mať svojho kapitána a ten musí 
ovládať tri veci.  
 Po prvé, ako sa správať na mori, aby nestroskotal, teda nejaké pravidlá 
námornej plavby.  
 Po druhé, musí mať povedomie o tom, ako sa správať k vlastnej lodi, aby 
ju nepoškodil.  
 A po tretie, mal by vedieť meno prístavu, kam sa plaví.  
 Keď toto prenesiem na mladých ľudí, s ktorými sa stretávam, rastie počet 
deprivantov, ktorí sú na prvý pohľad zdraví, ale eticky, morálne, hodnotovo 
sú zmrzačení. Pravidlá správania sa na mori v zásade ovládajú. Správanie k 
sebe samému im už ide menej, čo sa prejavuje v požívaní alkoholu a drog a v 
Česku rastie počet samovrážd. Najhoršia je však tretia vec: mladý človek v 
živote blúdi, nevie kam ísť, nevidí zmysel, prístav.  
 Spomínam si na jedného mladíka, ktorý prestal chodiť do školy, parazito-
val na rodičoch, bral drogy a pil, mal 19 rokov. Rodičia ho priviedli ku mne. 
Pýtal som sa ho, čo by chcel robiť, či by chcel študovať, či by chcel podnikať a 
čo by vôbec chcel robiť. Na všetko odpovedal, že nevie. Nepoznal cieľ. Keby 
aspoň povedal, že chce cestovať, kúpiť si auto, založiť si rodinu... Nie, neve-
del. Na mori života bol bludný Holanďan.  
 Keď tomuto rastúcemu počtu blúdiacich mladých ľudí ponúknete nejakú 
víziu, odmietnu ju, pretože je spojená s námahou a odriekaním. A súčasný 



človek sa chce baviť. Zvyknem hovoriť, že ak český národ vymrie, bude to 
preto, že sa ,,ubaví k smrti". 
 
 .naozaj si myslíte, že pred tridsiatimi či päťdesiatimi rokmi by tí mladí ľu-
dia odpovedali inak? 
 Samozrejme. Vtedy ešte pretrvávala zotrvačnosť z minulosti a presved-
čenie, že pracovať sa musí, inak je človek príživník. Dnes sa nemusí pracovať, 
žije sa ,,z úspor". Nie - kto predáva drogy a má ,,úspory". Máme obrovský 
nárast spotreby alkoholu a drog. Pije sa už na základnej škole. Práca? Štú-
dium? Nie. Parazitujú na otcovi či matke, prestali chodiť do školy či do práce, 
sú doma, rodičia ich živia a šatia a vnútri im nič nepovie, že to nie je dobré. 
 
 .ak si ich však rodičia môžu dovoliť takto živiť, znamená to, že sa máme 
ekonomicky výborne a môžeme si to dovoliť. Je to tak? 
 Teoreticky áno, ale prakticky je to tak, že príde matka, ktorá mi povie, že 
sa pre životný štýl detí zadlžila tak, že museli predať byt a žijú v garsónke. S 
plačom mi hovorí, že mladí si zobrali pôžičku 50-tisíc korún, išli do Grécka na 
dovolenku a nemajú to čím splácať. A tieto situácie nie sú ojedinelé. Rodičia 
sú vydieraní deprivantmi a nevedia si s tým rady. Rodičia chodia k psycholó-
gom s deťmi viac preto, aby poradili im, nie deťom, ktoré na všetko odpove-
dajú ,,neviem".  
 
 .v jednom rozhovore ste kritizovali dnešnú spoločnosť aj za to, že naše 
vzťahy sú veľmi povrchné.  
 ,,Ak vzťahy nemajú hĺbku, sú ako rastlina, ktorá má korene na povrchu. 
Príde slnko alebo dážď a je po nej. Dub má korene hlboko zapustené, nič ho 
len tak nevyvráti."  
 Čo znamená hĺbka vo vzťahu? 
 Nesmierne sme spovrchneli, až ma to bolí. Spovrchneli sme v štyroch ob-
lastiach.  
 V názoroch - dnes sa už nehľadá pravda, pretože to je namáhavé a keď ju 
nájdeme, sme otrasení, tak ju už potom radšej nehľadáme, hlavne pravdu o 
sebe.  
 Spovrchneli sme vo vzťahoch - človek stráca zodpovednosť, deti za rodi-
čov a rodičia za deti. Láska nie je o emóciách, ale o zodpovednosti.  
 Spovrchneli sme vo vzdelávaní - učím na dvoch vysokých školách a trpím 
tam.  
 A spovrchneli sme v humore. V Česku už nemáme ani jedného komika, 
všetci vymreli. Máme už len zabávačov. Komik robí inteligentný humor a má 



inteligentné publikum. Zabávač vytiahne pár viet z WC a obecenstvo sa váľa 
od smiechu. 
 
 .nie sú tieto slová len typickým pohľadom staršej generácie, ktorá na tú 
mladšiu vždy nadáva? 
 Áno, lebo starší vždy hovoria, že to dobré s nimi odchádza. Mladí zas tvr-
dia, že s nimi prichádza to dobré. A teraz to posúďte! (smiech)  
 Ak sme sa dostali do situácie Babylonskej veže, tak niečo nie je v poriad-
ku. Vieme, čo bola Babylonská veža - na tú dobu mali úžasnú techniku. Keď 
boli úplne hore, prestali si rozumieť. My sme v tomto bode. Máme vyspelú 
techniku, ale spoločnosť sa atomizuje.  
 Mladé dievča v ordinácii mi povie, že ich doma žije päť, ale všetci sú sami. 
 Nemecký filozof Martin Heidegger to vystihol dokonale, keď povedal, že 
moderná doba prekonala všetky vzdialenosti, ale nevytvorila nijakú blízkosť. 
A to je tá naša Babylonská veža. Nejde pritom o technológie, ale o človeka, 
ktorý ju obsluhuje - ako je morálne založený, akú má hierarchiu hodnôt, či je 
schopný nástroje využívať na dobro. 
 
 .dá sa všetko, o čom sme sa doteraz rozprávali, zhrnúť do tvrdenia, že ži-
jeme v dobe materiálnej prosperity a komfort nás kazí? 
 Áno. Bude na tom veľký kus pravdy. Raz som sa nad tým zamýšľal a napí-
sal som článok, ktorý vyvolal veľké pobúrenie. Položil som tam otázku: Mla-
dí ľudia, máte možnosť práce v zahraničí, máte sex na každom kroku, máte 
registrované partnerstvá, máte výbornú antikoncepciu, potraty na počkanie, 
výborné deodoranty, kvalitný alkohol, dvadsať druhov cigariet, stovky tele-
víznych kanálov - tak prečo sa opíjate, fetujete a páchate samovraždy?  
 Je to tak práve preto, že s tými všetkými možnosťami si ľudia nevedia po-
radiť. Dostali krásnu vec, slobodu. A nevedia s ňou robiť. Čiastočne za to 
nemôžu, môže za to rodina a mentalita doby.  
 Vezmime si rieku. Rieka je slobodný tok, ale krásna je až vtedy, keď má 
brehy. Dá sa po nej plávať, voziť tovar, vyrábať elektrinu. Ale ak stratí brehy, 
nastanú záplavy. tak je to aj so slobodou, potrebuje hranice. 
 Ale u nás sa búrajú a voda tečie, kam jej napadne. To je babylonský chaos 
na vrchole stavby veže. Žijeme bohato navonok a chudobne vnútri. Malo by 
sa to vyrovnať. 
 
 .skúste po tejto zdrvujúcej kritike ponúknuť ľudstvu nejaké riešenie. Po-
trebujeme vojnu, ekonomickú krízu, istý typ katarzie? 
 Nie, nie. Možno by sa to tým vyriešilo, ale ja sa toho strašne bojím, ne-
chcem to. 



 
 .akú perspektívu teda ponúkate? 
 Perspektívu ponúkajú politici, sú za to volení a platení. 
 
 .akú nadej teda dávate? 
 To už je iná otázka. Ježiš hovorí, že máme hľadať pravdu a tá nás oslobo-
dí. 
 
 .a Pilát sa ho opýtal, čo je to pravda... 
 Ježiš to vedel, Pilát to nevedel, lebo Ježiš bol Boží syn a podľa niektorých 
biblistov bol Pilát alkoholik. Ale to som len čítal, nepoznal som ho osobne, 
ani som ho nevyšetroval, a preto o ňom nemôžem definitívne povedať, že 
bol alkoholik (smiech).  
 Mali by sme začať bohato žiť vo svojom vnútri a nečakať na to, že nám to 
nadiktuje Európska únia. Mali by sme začať viac vnímať vnútorné duchovné 
a duševné hodnoty. Dnes nepovažujem za boháča niekoho, kto má auto a 
mikrovlnku, človek to jednoducho potrebuje.  
 Je rozdiel medzi biedou a chudobou a bohatstvom. Bohatstvo je, ak má 
človek viac, ako potrebuje. Bieda je, keď má menej, ako potrebuje a chudo-
ba je, keď máme toľko, koľko potrebujeme.  
 Ide o to, či sú materiálne nástroje naším cieľom alebo prostriedkom - a 
sme opäť na začiatku našej diskusie. 
 
 .presne tak, preto sa posuňme ďalej. Vzťahy vznikajú v rodine a vo vašej 
knihe uvádzate tri základné chyby vo výchove detí v súčasných rodinách. Pr-
vá oblasť sa týka poriadku a disciplíny, ktorá podľa vás vo výchove chýba. 
Vyplýva z toho, že rodičia by mali viac biť svoje deti? 
 Ale nie. Je to vec jedného písmena: ,,bít a mít", biť a mať. Deti ,,mít" ale 
,,nebít" - mať ale nebiť.  
 Narážam na to, že dnes rodičia vychovávajú deti skôr cez ucho ako cez 
oko. Deti potrebujú vidieť, ako sa majú správať, nielen o tom počúvať. A je 
tu ešte jeden problém. Ľudia si dnes strašne veľa vyčítajú. Ale výchova nie je 
o výčitkách. Rodičia často dieťaťu robia výčitky tak, že naň kričia a ešte to 
robia aj pred inými deťmi.  
 To sú tri tresty naraz: počúvať jačiacu matku, počúvať jej výčitky a ešte sa 
hanbiť v spoločnosti iných detí. Matka má výčitku pošepkať do ucha, keď 
dieťa drží v náručí a potom mu povedať, že ho má rada. 
 
 .vy však tvrdíte, že deťom chýba disciplína. 



 K tomu sa chcem dostať, ale to nie je izolovaný jav, vedie k nemu pavuči-
na, ktorú opisujem. Nad starými kláštormi bolo napísané Zachovaj poriadok 
a poriadok zachová teba. Dieťa musí vedieť, že ráno si má vyčistiť zuby, ob-
liecť sa, že sa za všetko ďakuje a zdraví sa. Ak dieťa nemá poriadok v správa-
ní, tak to dopadne zle a prejaví sa to vo vzťahoch. 
 
 .ako však dieťa priviesť k disciplíne, keď ju odmieta, keď si večer nechce 
umyť zuby, aj napriek osobnému príkladu? 
 Je to o trpezlivosti rodičov. Niekedy maminka povie, že nebude dieťa do 
niečoho nútiť, lebo ak ho núti, podpíše sa to na vývoji osobnostnej integrity 
dieťaťa - to je tá hlúpa, nepravdivá fráza, ktorú si niekde prečítala. Chce to 
veľa trpezlivosti rodičov, kým sa to dieťaťu nedostane ,,do krvi".  
 Jeden psychológ napísal, že čas, ktorý stratíte s deťmi do štyroch rokov 
ich veku, mnohonásobne nájdete počas ich dospievania. 
 
 .práve nedostatok času rodičov na svoje deti spomínate ako druhý veľký 
problém súčasnej výchovy. 
 Nemáme čas. Často preto, že nemôžeme ten čas nájsť, alebo ho nevieme 
využiť. Je veľa rodičov, ktorí čas majú, ale nevedia ho transformovať do 
vzťahu s deťmi, lebo to pokladajú za stratu času. Máme rôzne typy rodín. 

 
.tak to skúsme ukázať na jednom praktickom príklade.  

 Moji rodičia sa s nami v detstve každý večer individuálne rozprávali, čo 
dobré a zlé sme cez deň zažili, modlili sa s nami. Ale môj otec pracoval pár 
sto metrov od domu, o tretej poobede skončil v práci a mohol sa nám veno-
vať. Mama bola na materskej dovolenke. Keď si predstavím, že som novinár, 
ktorý denne robí ťažkú mentálnu prácu do siedmej-ôsmej večer a moja man-
želka má každý večer cirkusové predstavenie, kde sa venuje davu ľudí, tak aj 
keby sme sa veľmi chceli venovať deťom, nedá sa to. Čo by ste poradili ta-
kémuto typu rodiny? 
 (Smiech). No, v prvom rade otec nemôže byť sám. Treba sa vybrať do Po-
dolínca alebo do Považskej Bystrice a nájsť si nevestu do manželstva 
(smiech).  
 Potom sa musíte o starostlivosť o rodinu podeliť, alebo si nájsť takú dob-
rú ženu, ako to bolo u nás, kde som prakticky išiel na tri zmeny a manželka 
to celé ťahala sama doma. Chce to aj obetu. Materstvo je celkovo o dvoch 
veciach. O obete a odpustení. Mužská vec je o istote a spravodlivosti. A toho 
je schopný každý, nech má akékoľvek zamestnanie a koľkokoľvek času. 
 



 .ako tretí problém spomínate nedostatok nepodmienenej lásky. Čo to 
znamená? 
 Hovorím o láske za istých podmienok. Rozlišujeme slová ,,už" a ,,až". Boh 
nás má rád ,,už" - so všetkými chybami, nedostatkami, teraz. Ľudia nás majú 
radi ,,až" - až keď dokážeš to, čo ja chcem, až keď urobíš to, čo ja chcem... To 
je strašná vec. V životoch detí sa to prejaví a dedí cez výchovný štýl. 
 
 .mimo horizontálnych vzťahov, teda medzi manželmi, partnermi, rodičmi, 
deťmi, ľuďmi, je aj vertikálna rovina, vzťah s transcendentnom, s niečím, čo 
nás presahuje, v kresťanskom ponímaní s Bohom. Často sa ľudí pýtam, čo to 
je vzťah s Bohom. Zdá sa mi, že niekto ho má viac, niekto menej - z rôznych 
ľudí to rôzne ,,cítiť". Čo to je podľa vás vzťah s Bohom? 
 Pascal, matematik a silne veriaci človek, hovoril, že pozná veľa kresťanov, 
ktorí tak veľmi milujú Boha len preto, aby nemuseli milovať človeka. Niekto-
rí meditujú, levitujú, ,,vznášajú sa". Povedal by som, že to je modlitba člove-
ka pre človeka.  
 Nepoužívam často pojem vzťah k Bohu. Radšej vzťah človeka k Ježišovi 
Kristovi, ktorý bol človek, je nám bližší.  
 Čo viem o Bohu? Augustínova negatívna teológia hovorí, že ak chceme 
hovoriť o Bohu, musíme o ňom mlčať. Ale Ježiš Kristus bol chlap ako my. Aj 
keď som ho fyzicky nestretol, mám v evanjeliách jeho myšlienky.  
 A vzťah? To závisí od konkrétneho človeka. Moja modlitba je v mlčaní. 
Svätá Terézia zas hovorila, že modliť sa dá aj medzi kuchynskými hrncami. A 
prejaví sa to v mojej zodpovednosti   
 ---- 
 Dieťa úprimne povie, že jeho život je trápenie so školou, s rodičmi a s 
kamarátmi. 
Je veľa rodičov, ktorí čas majú, ale nevedia ho transformovať do vzťahu s 
deťmi. 
 
 .Max Kašparů Doc. PeaDr. ThDr. MUDR.  
 Jaroslav Maximilián Kašparů, PhD., dr.h.c. je český psychiater, pedagóg, 
teológ, premonštrátsky diakon, hypnotizér, spisovateľ a esperantista. Pôsobí 
v Pelhřimove. Je autor duchovnej literatúry, publikuje po menom Max Kaš-
parů.  
 V roku 1984 tajne vstúpil do sekulárneho rádu želivských premonštrátov 
a prijal meno Maximilián. Zároveň je gréckokatolícky kňaz, otec dvoch dcér. 
S manželkou spolu žijú už 40 rokov.  
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