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Už to je viac ako päť rokov čo som z Austrálie prišiel do Nemecka ako dôchdca s pocitom, že by som nemal
hlivieť v duševnej nečinnosti, že by som sa predsa ešte len niečim mal urobiť užitočným. Jedinečnosť svojej
situácie som videl samozrejme nie vo svojej osobe ako takej, ale vo fakte, že som zažil aj komunistický socializmus, aj život v slobodnom svete, ako sme tomu v roku 1968 vraveli, najviac v anglosaskom kultúrnom
prostredí a nakoniec teraz svoj život dožívam v tejto “starej” západnej Európe. A samozrejme aj matematika,
ktorá bola mojou profesiou, aj katolícke kresťanstvo, ktoré bolo a zostalo mojou svetonázorovou orientáciou,
poskytujú svoje vlastné zorné uhly. To posledné, katolícke kresťanstvo, pritom považujem tu za dominantné a
ostatným zorným uhlom nadradené. Lebo, na rozdiel od druhých, poskytuje nielen fascinujúci pohľad na svet,
ale aj morálne zaväzuje.
Zaväzuje ono predovšetkým tých, vrátane Slovákov,
ktorí získali skúsenosti zo života po oboch stranách
nielen politickej, ale aj kultúrnej železnej opony. Kedysi sem patrili iba emigranti; za posledných pätnásť rokov je však stále viac Slovákov, ktorí majú túto dvojitú
skúsenosť, aj keď tí mladší sa už musia viac spoľahnúť na rozprávania rodičov. Tým sa však aj oni líšia
od mnohých napr. Nemcov, ktorí si vedia pred
staviť život iba z tejto strany bývalej železnej
opony, čo aj má dopad na ich často jednostranný svetonázor.
Toľko o perspektívach, z ktorých chce tento
môj — katolícky a laický — občasník vychádzať; skromná one-man-band verzia toho čo v
anglicky hovoriacom svete existuje pod menom journal of religious opinion. Po márnych pokusoch získať tu existujúce slovenské zdroje pre relevantnejšie za-stávanie kresťanských pozícií v dnešnom de facto christenfrei Nemecku, a po malom záuj-

me na Slovensku o môj štvrťročník Slovenský kresťanský samizdat, je toto môj tretí pokus. Rozdiel však
je v tom, že tentoraz chcem prísne deliť témy svetonázorové — kde kresťan môže veľa sebavedomého
ťažiť z výdobytkov fyziky a biológie posledných desaťročí, je to však myšlienkovo náročné — a témy
kultúrno-politické, ktorým bežný človek viac rozumie,
sú však pre dnešného, hlavne európskeho,
kresťana oveľa kontroverznejšie. V tom prvom
sa síce skôr cítim doma, na rozdieľ od predchodzieho samizdatu však chcem na tieto
témy písať už len po anglicky, a v tomto občasníku iba odkazovať na online zdroje svojich
úvah. Na týchto stránkach sa teda budem
držať iba tém kultúrno-politických — pokiaľ si
budem myslieť, že sa týkajú kresťanských stanovísk či záujmov. Takisto sa nebudem tentoraz cítiť
viazaný ani pravideľným vychádzaním, ani rozsahom;
každé nové číslo rozpošlem okamžite záujemcom,
ako PDF verziu, na ich e-mail adresy.

Nová situácia pre kresťanov v Európe



Kresťanstvo musí spoluexistovať s mnohými náboženstvami, dnes už aj v Nemecku. Čo je ale vlastne náboženstvo? Veľmi zhruba povedané, jestvujú v podstate dve
definície. Prvá je obsahová, druhá funkčná. Podľa prvej je
náboženstvo viac-menej systematizovanou vierou (súkromnou alebo inštitucionalizovanou) v nadprirodzenú
Bytosť (či bytosti), ktorá riadi svet a ľudský život; podľa
druhej je to akýkoľvek systém presvedčení o svete, ktoré
človek vyznáva a ním sa riadi v myslení a konaní. Kresťanstvo je náboženstvom v prvom i druhom slova zmysle, podobne islam, judaizmus atď. Ateizmus, agnosticizmus, sekulárny humanizmus sú však náboženstvá, či aspoň náboženské orientácie iba v druhom, nie však v
prvom slova zmysle: sú to systémy, často veľmi vášnivo
zastávané, nemajú však vieru v nadprirodzeno. Pravda,

vášnivé či fundamentalistické až bojovné odnože majú aj
kresťanstvo aj judaizmus a — ako najneskôr po 11/9/2001
všetci dobre vieme — samozrejme aj islam.
Hovoríme o náboženstve, vrátane kresťanstva, v
prvom slova zmysle ak nám ide o teológiu, o jeho články
viery a svetonázorovú podstatu. Tým sa tu budeme
menej zaoberať, ako som už naznačil v úvodnej časti.
Nám tu pôjde skôr o jeho postavenie a praktické fungovanie, na osobnej ako aj spoločenskej (či politickej)
úrovni, kde definícia v druhom slova zmysle je užitočnejšia. Lebo dnes v Nemecku, a celej západnej Európe,
sú práve tí, ktorí s inštitucionalizovanou vierou v Boha
(často ani osobnou) nechcú mať nič spoločné, počtom (i
agresivitou) najsilnejší. Svetonázorove sem patria ateisti
(neveriaci), agnostici (ktorým to je jedno), ale i “súkrom-
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ní” veriaci, ktorí ale so žiadnou cirkvou nechcú mať nič spoločné. Práve
títo poslední patria — spolu s niektorými ateistami — často k tým najagresívnejším. Pre jednoduchosť budem tu nazývať všetkých týchto —
ateistov, agnostikov i “súkromných”
— sekulárnymi humanistami, stručne humanistami, a agresívnych “fundamentalistov” medzi nimi sekularistami (termín zaužívaný v angličtine).
Samozrejme, delenie občanov na
kresťanov, moslimov, židov a humanistov je istým zjednodušením a to
nielen preto, že jestvujú aj iné náboženstvá (orientálne), v Nemecku iba
slabo zastúpené. Špeciálnou kategóriou sú napríklad tí, ktorí sa síce
hlásia ku katolicizmu, neuznávajú
však pápežovu autoritu (napríklad vo
veciach osobnej morálky) aj keď v
mnohom zastávajú rovnaké stanovisko ako iní kresťania či dokonca lojálni katolíci (Wir sind Kirche, Initiativ*
Kirche von unten, atď). K týmto sa
vrátime neskôr.
Podľa nedávnych štatistík žije v
Nemecku asi 3,9 miliónov moslimov
a asi 6,1 miliónov kresťanov (4.5 m.
katolíkov a 1.6 m. evanjelikov) ktorí
pravideľne navštevujú bohoslužby. Z
demografických a vekových dôvodov
je iba otázkou času, kedy bude tento
pomer obrátený. Pravda jasne prevládajú (a aj v dohľadnej budúcnosti budú) tí, čo nenavštevujú ani kostol ani
mešitu. Veru, aj cirkevní predstavitelia v Nemecku si len ťažko zvykajú
na stratu tisícročného privilegovaného postavenia kresťanstva v Európe.
S týmto súvisí napríklad chúlostivá
otázka odluky cirkvi od štátu. Napríklad v Austrálii sú veriaci priamo
zodpovední za materiálne zabezpečenie cirkvi, zatialčo v Nemecku potrebuje cirkev na to ateisticky zameraný štát ako sprostredkovateľa (cirkevná daň). V Austrálii ak niekto
chce vystúpiť z cirkvi je to vec medzi

ním a Bohom a sekulárny štát do
toho nič nie je! Vatikánu táto odluka
od sekulárnych mocenských štruktúr
dnes už nevadí, azda aj preto, lebo si
uvedomili, že kresťanstvo nielenže
nemusí byť kultúrne viazané na Európu, ale aj fakt, že jeho demografické ťažisko sa presúva mimo Európu — tam kde je demografické ťažisko celého ľudstva — je viac v súlade
so všeľudským poslaním kresťanstva.

Joachim Kardinál Meissner
sa dôstojne dostal z háklivej situácie, keď Paul Spiegel, predseda Ústrednej židovskej rady v Nemecku,
od neho žiadal, aby sa ospravedlnil
za to, že vo svojej kázni proti umelým potratom na Troch kráľov v
kolínskom dóme spomenul Hitlera
ako príklad zločinca, ktorý sa previnil na nevinných životoch. Kardinál doslova: “Keby som bol vedel,
že môj poukaz na Hitlera môže byť
zle pochopený, bol by som ho vynechal. Je mi ľúto, že k tomu došlo.”

V tejto situácii sa vynoruje otázka
kultúrnej, morálnej či legálnej koexistencie kresťanov a cirkví s ostatnými náboženstvami a ich vyznavačmi, vrátane humanistov. Prvé čo tu
možno povedať je, že najväčšou
V úradnej dokumentácii kázne bol
prekážkou pre takúto civilizovanú
Hitler aj vynechaný a táto pasáž tekoexistenciu — a to sa týka nielen
raz znie takto: “Je charakteristické,
Nemecka a Európy — sú fundamenže kedykoľvek človek nepozná hratalistické odnože týchto nábožennice vždy chybí na životoch: najprv
stiev. Áno, aj kresťanskí, a samozrejHerodes ... potom okrem iných Stame aj moslimskí fundamentalisti (islin, ktorý nechal zničiť milióny ľudí a dnes sú zabíjané milióny nenalamisti). Často sa ale zabúda na serodených detí.” Išlo Paulovi Spiekularistov, ktorí si číselnú prevahu a
gelovi naozaj o to, aby kardinál
politický vplyv humanistov vysvetľuspomenul iba Stalina, nie však Hitjú ako právo na rôzne privilégia (diklera ako arcizločinca minulého stotovať čo je morálne a spoločensky úročia? Stalin má iste na svedomí
nosné, čo je tabu atď), aké malo kremilióny životov, ale zverské “lekársťanstvo pred storočiami, keď naozaj
ske” zásahy na malých deťoch —
dominovalo európsku kultúrnu scéčo kardinál mal zrejme predovšetnu a o koexistencii s inými orientákým na mysli — robili skôr nacisti.
ciami sa nehovorilo (azda okrem svetonázorových debát a škriepok).
nič. (Buttiglione uvádzal ako príklad
Ukončím poukazom na jedno roz- hriechu, ktorý nie je trestným činom
lišovanie dôležité práve pre fungujú- slobodne volenú homosexuálnu akticu koexistenciu náboženských sveto- vitu; pozri aj moju úvahu Buttiglion*
názorov, na ktoré márne upozorňval and the Spectre of Secularism in the EU
Rocco Buttiglione (ktorého kandida- na http://www.gvirsik.privat.t-online.de).
túru na Komisára EU pre spravodliNeide však iba o trestný čin vs.
vosť torpedovali práve sekularisti v hriech, ale o fair play koexistenciu vs.
európskom parlamente): medzi trest- vlastná viera: Ako pri športovej súným činom, ktorý znamená priestu- ťaži, všetci musia dbať o fair play aj
pok proti zákonu uznávanému všet- keď pritom každý bude podporovať
kými koexistujúcimi orientáciami, a vlastné mužstvo. Neslobodno si ale
hriechom, ktorý má svoju negatívnu tieto dve veci pliesť: dodržiavanie
hodnotu iba pre kresťana (v niekto- pravidiel fair play je jedna vec, prerých prípadoch iba pre katolíka) za- svedčenie o prednostiach a pravditiaľčo pre nekresťana neznamená vosti vlastnej viery je vec druhá.

Kolínsky občasník vám bude zasielaný vo forme
PDF na vašu e-mail adresu, ak sa prihlásite na
gvirsik@t-online.de. [Tlačené verzie sú k dispozícii iba výnimočne (starším?) záujemcom,
ktorí nemajú prístup k internetu.] Budete si ho
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môcť tiež stiahnuť z http://www.
gvirsik.privat.t-online.de/ kde
sú aj iné moje články a úvahy v angličtine a slovenčine.
George Virsik
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