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Prvým impulzom bol list učiteľov z berlínskej Rütli Hauptschule 1
adresovaný krajinskému Ministerstvu škôl na ktorý sa im nedostalo
odpovede dokiaľ list nebol uverejnený v dennej tlači. V liste učitelia
školy, kde vyše 83% žiakov je nenemeckého pôvodu (hlavne arabského a tureckého) volajú o pomoc, hovoria o vandalizme, verbálnych,
ale niekedy i fyzických násilenstvách zo strany žiakov, ktorých nevedia už kontrolovať, do niektorých tried idú učitelia iba s mobilom,
aby v prípade telesného ohrozenia mohli volať o pomoc, atď. Žiadajú
o zrušenie školy, ktorá má príliš veľa žiakov z kultúrne aj sociálne
handicapovaného prostredia. Po uverejnení listu prišli nielen novinári, ale aj policajti; žiaci, nie viac ako 15 roční, drzí voči jednym i druhým, pokaľ hovoria s novinármi nepopierajú situáciu ako ju opísali
učitelia, iba ju považujú za “normálnu”. Neskôr sa prihlásili aj iné
školy z Berlína i mimo, kde prevažujú žiaci s “nie nemeckým pozadím” ako sa to oﬁciálne nazýva (sem patria i nemeckí i inoštátni obča-

Staronová nemecká debata o multikulturalizme
nia) s tým, že situácia u nich je podobná. A tak naraz o multikulturalizme, o prisťahovalcoch, o neschopnosti či nevôli integrovať sa, o
prisťahovaleckých ghetách, o tolerancii a rasizme, o školskej disciplíne, atď začalo diskutovať celé Nemecko. Do toho prišla ešte “vražda zo cti” (Ehrenmord) 2 a zbitie chuligánmi do bezvedomia jedného
nemeckého občana etiopského pôvodu. Najrôznorodejšiu škálu problémov však predstavuje prípad Rütli Hauptschule. Všetky tieto problémy nejako navzájom súvisia. Napriek tomu sa však pokúsim vziať
ich rad po rade.
Najpriamočarejší z nich sa zdá byť problém jazykový: všetci súhlasia
že je treba aby sa mladý prisťahovalec, tobôž v Nemecku narodený,
naučil po nemecky. Zhoda je však iba teoretická, lebo v otázke ako
toho dosiahnuť, resp. či toho vôbec možno dosiahnuť 3, sa už názory

1

V Nemecku sú v podstate tri druhy stredných škôl, ktoré následujú po Grundschule
(základná škola po triedu 4, niekde až po triedu 6): Gymnasium (klasické gymnázium s maturitou po triedu 13), Realschule (prírodovedná orientácia po triedu 10)
a Hauptschule, po triedu 9, pre tých ktorí by neobstáli v dvoch vyššie menovaných.

2

Traja bratia z tureckej rodiny sa spikli na zavraždení vlastnej sestry za to, že “zradila rodinu” tým že opustila dopredu vybraného manžela. Najmladší vzal všetko na
seba, lebo ešte nebol plnoletý a tak dostal iba 9 rokov. Teraz si rodina robí nárok
na malú sirôtku po zavraždenej.

3

Z histórie vieme, že sa Angličanom, Francúzom aj Španielom podarilo aby v ich
štáte každý hovoril po anglicky, francúzsky či španielsky za cenu temer vyhynutia
jazykov etnických menším. Maďarom, ktorí s tým prišli už neskoro, sa to, ako
dobre vieme, nepodarilo: už nemohli jazykovo pomaďarčiť napríklad Slovákov tak
ako sa Angličanom podarilo jazykovo poangličtiť Škótov či Írov, Francúzom Bretóncov, Španielom Baskov či Katalúncov.

12
Benedikt XVI. a islam
John L. Allen Jr. je vatikánsky
korešpondent amerického týždenníka National Catholic Reporter. Jeho reportáže a postrehy
"The Word From Rome" (Slovo
z Ríma) sú na internete týždenne k dispozícii. (Komentáre z 31.
marca možno napríklad nájsť na

www.nationalcatholicreporter.org/wo
rd/word033106.htm). Vybral som z
neho niekoľko myšlienok.
Dominantnou témou prechodu
od Jána Pavla II. k Benediktovi
XVI. bola samozrejme kontinuita. Bol aj zvolený v očakávaní
práve tohoto. Jestvuje však jeden fascinujúci (intriguing) kontrast: Islam. Zhruba povedané,
Benedikt je dravejší (hawkish) vo
svojom jednaní s moslimami ako
jeho predchodca, akýsi druh
"tvrdej lásky" (tough love).
Novú klímu čiastočne zapríčinili
všeobecne známe incidenty protikresťanských násilností — najdramatickejšie v prípade talianskeho misionára zavraždeného
v Turecku šestnásťročným chalanom, ktorý neskôr vravel, že
ho k tomu viedli kontroverzie okolo dánskych karikatúr Mohameda. Vo Vatikáne to bolo videné ako súčasť rastúcej vlny protikresťanských sentimentov v islamských kruhoch a tento dojem
bol ešte zdôraznený nedávnym
(nevykonaným) rozsudkom smrti
nad kresťanským konvertitom v
Afghanistane.

Počas Benediktovho stretnutia s
kardinálmi 23. marca sa veľa hovorilo o islame a bol vyjadrený
všeobecný súhlas s Benediktovym ráznejším dôrazom na tom
čo katolíci nazývajú 'reciprocita'.
V podstate to znamená, že keď
moslimi sa môžu tešiť z náboženských slobôd na Západe, tak
kresťanské menšiny v moslimských štátoch by mali mať podobné podmienky.
[pokračovanie na poslednej strane]

MÁJ 2006

KOLÍNSKE LISTY 

ČÍSLO DVANÁSŤ

rozchádzajú. Podľa mňa je naivné, trvať na tom,
aby sa napríklad v tureckých rodinách hovorilo po
nemecky: relistickejšie je sústrediť sa na to aby sa
už malé, ešte predškolné, deti naučili po nemecky,
v tom veku je to ľahké, aj za cenu že by o rok neskôr išli do prvej triedy. Mnohé deti aj slovenských prisťahovalcov stratili z jazykových dôvodov
rok a nevadilo im to, naopak. Znalosť jazyka predkov treba vidieť ako prednosť, nie ako konkurenciu dobrej znalosti nemčiny. Toto je samozrejmé u
prisťahovalcov s iba sporadicky zastúpeným etnickým pozadím (napríklad slovenským); u iných, pre
ktoré už existujú v Nemecku jazykové enkláve,
ghetá, napríklad turecké, je treba uvedomelej snahy o
dvojjazyčnosť u týchto detí, opakujem, nie o vytlačenie rodného jazyka nemčinou ako si to niektorí
konzervatívni naivne prajú. K strate znalosti jazyka
predkov dochádza až v ďalších generáciach, o to sa
ale netreba aktívne snažiť 4 . Lebo ideálom nie je
strata rodného jazyka, ale jeho odsunutie na druhé
miesto, za nemčinou.

dom čisto nemeckým. U potomkov nekvaliﬁkovaných prisťahovalcov z často najzaostalejších častí
Turecka a Blízkeho východu je to však obzvlášť
markantné. Ekonomická situácia v Nemecku a
vlastne celej Európe, predovšetkým vysoká nezamestnanosť, je veľký problém, ktorý sa tu nebudem pokúšať analyzovať, tobôž riešiť. S prisťahovalectvom súvisí iba rámcovo, je predovšetkým
dôsledkom globalizácie, ekonomickej ale i kultúrnej, s pristupujúcim problémom sociálne zhýčkaného obyvateľstva, často ponúkajúcim pracovné
kvaliﬁkácie, ktoré v dvadsiatom prvom storočí už
nemožno použiť, a keď, tak neobstoja v lacnejšej
konkurencii z tretieho sveta. A tak sa pracovné
možnosti týchto sociálnych tried, kam patria práve
mnohí z prisťahovalcov z chudobných končín napríklad Turecka, ocitajú medzi Scyllou a Charibdou: kvaliﬁkovanejšia nemecká konkurencia z
jednej strany a lacnejšia konkurencia z tretieho
sveta (a dnes ešte aj z východnej Európy) zo strany
druhej.

Okrem toho, malé deti si tým, že sa učia rozprávať, či počúvajú rozprávky, osvojujú pojmy, nezávisle na reči v ktorej sa ich naučili pomenovať.
Takže deti s dobrou pojmovou zásobou v rodnej
reči sa aj ľahšie učia po nemecky, ako deti s chudobnou, ktoré sa súčasne musia učiť novým pojmom, a nie iba nemeckým ekvivalentom pojmov
im už známych.

Tretí problém, ktorý tiež nie je spojený výhradne s
prisťahovalectvom, hoci zdá sa práve on dominuje
medzi problémami, ktoré zavalili Rütli Hauptschule,
je chýbajúca disciplinovanosť žiakov, ich chovanie k učiteľovi a pred učiteľom voči spolužiakom
(za učiteľovym chrbtom aj naša generácia vystrájala všeličo). Táto disciplinovanosť bola jednoducho vedľajším produktom často nepísaných morálnych noriem spoločnosti. My sme sa dívali na
učiteľov a vážili či nevážili si ich v stalinskom (a
poststalinskom) období z celkom iných východzích pohnútok 5 ako to robili naši rodičia, ktorí
vyrastali ešte v kresťanstvom diktovanom svete
morálnych noriem. Ale disciplína v triede bola podobná ako u ich generácie: drzé chovanie k učiteľke atď bolo proste nemysliteľné u nás ako u nich.
Pravda, ináč sa prejavuje disciplinovanosť u žiačika
prvej triedy a ináč u vysokoškolského študenta, ale
hierarchia autorít bola implicitne uznávaná v jednej i druheju generácii, aj keď komunisti presadzovali celkom iné autority a vychádzali z celkom inej,
protikresťanskej, pozície.

Často sa samozrejme pripomína, že vo Francúzsku
a Veľkej Británii jazykové problémy temer nejestvujú, avšak problém s neschopnosťou či neochotou prisťahovalcov sa integrovať je rovnaký, ba
horší, ako v Nemecku. Znalosť nemčiny je teda
pre integráciu nutnou, ale nie postačujúcou podmienkou. K pojmu intergrácie sa však vrátim neskôr.

Druhý problém, či skupina problémov je ekonomického rázu. Súvisí so situáciou sociálnej beznádejnosti rodičov i detí danú nielen všeobecne vysokou nezamestnanosťou, ale principiálnou nezamestnateľnosťou rodičov, a potom aj detí navštevujúcich
takéto školy bez akejkoľvek motivácie uspieť. V Zlom nastal nie v Nemecku a nie príchodom tutejto situácii sú samozrejme i mnohé deti s pôvo- reckých či akých prisťahovalcov, ale zmenou prefe4

Pravda, u etník kultúrne bližších domácemu etniku, ktoré sú zemepisne roztrúsené v nemeckom prostredí odkiaľ si aj berú
manželských partnerov, dochádza k strate znalosti jazyka predkov v generáciach skorších ako u etník vzdialenejších,
žijúcich v jazykových a rodinných enkláve. Tu náboženstvo, rovnaké či odlišné náboženské korene, hraje dôležitú úlohu.

5

Vážili sme si viac učiteľa, o ktorom sme si mysleli, že nám dáva nejako, hociako skryto, najavo, že nesúhlasí s režimom a
vládnucou ideológiou, ako učiteľa, o ktorom sme si mysleli, že “sa zapredal komunistom”, aj keď sme si to iba pošuškávali.
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ferencií v spoločensko-morálnych hodnotách na
najvyššej úrovni, ktorú priniesla generácia 68,
Nemcami nazývaná die Achtundsechziger. Teda tých,
čo patrili k rebelujúcim, do-policajtov-kamenehádžucim, študentom roku 1968, ktorí dnes sedia
na popredných akademických a politických postoch. Je tomu už vari 25 rokov čo som prvý raz bol
šokovaný drzým a papuľnatým chovaním žiakov
voči učiteľovi na školskom dvore (do tried som nemal prístup) v Austrálii. To nemalo s prisťahovalectvom zo “zaostalých” krajín nič spoločné,
naopak v Austrálii boli práve študenti ázijského
pôvodu tí najdisciplinovanejší, najúctivejší. To je
choroba temer výhradne dekadentného Západu, aj
keď pôvodne táto nedisciplinovanosť väčšinou neišla až po fyzické násilenstvá voči učiteľom ako teraz v Rütli Hauptschule, ale aj inde, napríklad USA.
Je asi pravdou, že chlapci, ktorých rodičia pochádzajú zo zaostalejších napríklad tureckých dedín,
majú viac sklon k fyzickému násiliu, aj ho vidia v
rodine, ako ich rovnako nedisciplinovaní nemeckí
rovesníci. To však samo o sebe by nemuselo viesť
k situácii nad ktorou zalamuje ruky list z Rütli
Hauptschule: nepočul som, že by sa rovnako chuligánsky chovali napríklad v mešite voči tam vystupujúcim autoritám. Rozdiel je ten, že v škole sa ich
sklon k násilenstvám stretáva s morálnym podhubím
nedostatočného zmyslu pre úctu, či už k zdedeným hodnotám alebo k starším osobám, učiteľom
či iným autoritám. Toto morálne podhubie inštitucionalizovanej neúcty a nekritického rebelantstva
voči zdedeným hodnotám a normám, vedúce aj k
drzým formám správania sa v škole, zasievala a
stále zasieva práve generácia 68, respektíve jej
ideologickí následníci. Ono dnes preniká spoločenský, mediálny, politický a školský život na
Západe a povedal by som, že je jedným z hlavných
dôvodov jeho dekadencie.
Islamský myšlienkový svet je v mnohom na úrovni
zrovnateľnej s kresťanským Západom spred niekoľkých storočí. Čaká ich preto neľahká, úloha
naučiť sa tolerantne vychádzať s inými náboženskými či svetonázorovými orientáciami bez toho
aby stratili identitu a špeciﬁckú perspektívu vlastného náboženstva. Toto sa aj kresťanstvu ešte len
čiastočne darí a v tom majú mnoho spoločného s
moslimami: musia čeliť fundamentalistom a literalistom z vlastných radov a tiež vonkajšiemu, psychologicky raﬁnovanému tlaku, ktorý je práve tak
namierený proti svetonázoru kresťanskému ako aj
islamskému, aj keď sa jeho protagonisti snažia nahrávať jednych proti druhým.
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Moje Nemecko
Prečo môžu byť prisťahovalci hrdí na svoju novú vlasť
Pod týmto titulom, uverejnila DIE ZEIT z 12.4.2006 úvahu, ktorej autorom je Feridun Zaimoglu (r. 1964), ktorý prišiel z Turecka do Nemecka ako trojročný. Toto je preklad skrátenej verzie:

Zasa sa hlásia k slovu tí, ktorí nič nepochopili. Konzervatívni, ktorí sa tak správajú, ako by sa prisťahovalectvo dalo odčiniť. A ľavicoví, v očiach ktorých
už len popis problémov spôsobených prisťahovalcami šíri nenávisť voči cudzím. Iba my, deti prisťahovalcov, nemáme žiaden hlas. Kultúrni bojovníci
zo všetkých táborov musia pochopiť, že vyčleňovaním “cudzincov” sa Nemecko nedostane vpred.
Prisťahovalci chcú aby ich integračné a jednoducho
pracovné výkony boli oceňované. Prisťahovanie je
aj vecou srdca. Nevravte, že sa pár teplých slov minie účinkom. To nemožno vedieť ak sa to nevyskúša a vyhráža sa iba vyhostením a trestami. Áno,
prisťahovanie je záťažou pre domácich ako aj pre
prisťahovalcov. Práve preto dnes platí, že treba vydržať. Konečne začína immigrácia žať úspechy.
Viac a viac potomkov prisťahovaných sa stáva kultúrnym aj hospodárskym prínosom tejto zeme. Kto
ešte viac požaduje od immigrantov má pravdu, kto
však o immigrantstve hovorí ako o fiasku, falšuje bilanciu. Nikde nie je napísané, že sa veci automaticky obrátia k lepšiemu, žijeme v Nemecku v neistých časoch, robota je internacionalizovaná.
Tureckým spolkom možno vytýkať, že zanedbali
vzdelanie a kultúru, väčšina prisťahovalcov však
vy-žaduje konkrétne akcie. Dnes tu vanú nové
vetry, akých tu nebolo od začiatku immigrácie Môžme byť naozaj hrdí na nemecké pomery. Chcel by
som vidieť Turkov, ktorí mávajú nemeckými zástavami. To by nebolo žiadne prehnané vlastenecké
gesto. Práve prostí ľudia to budú chápať ako pekné
symbolické vyznanie. V Nemecku ale nebude žiaden euroislam. V budúcom desaťročí sa skôr vytvorí nemecký islam, laické hnutie moslimov, ktorí sa
tu narodili a vyrástli. Oni budú skôr vstave zahnať
obavy domácich, ktorí si nič dobré nesľubujú od
mešity v ich blízkosti. Muslimi, akonáhle si osvoja
slobodu a tunajšie zákony, budú mať oprávnené
nároky: Ich viera musí byť viditeľná, už dosť dlho ju
mohli prežívať iba v zadných dvorcoch.
Práca, pravidlá (jednanie), nemčina a slobodné náboženstvo — toto sú piliere novej nemeckej spoločnosti. Jednota ešte nebola dosiahnutá. Dnes žijúci
západní Nemci, východní Nemci a cudzineckí Nemci (Fremddeutschen) sú možno len predkami svojrázneho národa, ktorým budeme za tridsať rokov. Potom zrastie dohromady to čo patrí dohromady.
(Celý článok http://zeus.zeit.de/text/2006/16/01_leit 1_16,
anglická verzia http://signandsight.com/features/724.html .)
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Toto nás privádza k poslednému okruhu problémov okolo Rütli Hauptschule, ktorý sa obyčajne
zhrňuje pod termín integrácia. Opäť platí, že
každý súhlasí s tým, že prisťahované etnické menšiny sa v Nemecku musia integrovať: aj konzervatívni, ktorí — ignorujúc demograﬁcké faktá — sa
ešte držia myšlienky nemeckého národného štátu
(teda akejsi verzie “Nemecko Nemcom”), aj naivne
ideologicky zanietení často, (ale nie vždy) dobromyseľní ľavičiari (Gutmenschen, do-gooders), aj celá
škála realistickejších ľudí s predstavami medzi
týmito dvomi extrémami. Rozdiel je iba v tom, čo
si kto pod integráciou predstavuje.

ČÍSLO DVANÁSŤ

je náboženstvom univerzálnym, že má odpovede.
svetonázorové, morálne, politické, pre celé ľudstvo. Ibaže zatiaľčo kresťania už pochopili, (čiastočne aj preto, že už na to nemajú) že toto svoje
svetonázorové presvedčenie nemôžu iným vnucovať — kolonizovaním a obracaním “pohanských
národov”na pravú vieru aj proti ich vôli — u
moslimov tento univerzálny mesianizmus ešte žije,
aj keď u väčšiny asi iba v podvedomí. Ostatne,
mnohé z tohoto platí aj u ich hlavných protivníkov
na mocenskom poli Západu a Blízkeho východu,
ktorí si prisvojili termín “demokracia”, za ktorý sa
potom schovávajú. Kresťania v tomto mocenskom
a ideologickom súboji by sa mali držať pokiaľ
Platilo, že integrácia viedla v ďalších generáciach k možno nad oboma týmito súperiacimi stranami.
asimilácii s vedúcim nemeckým etnikom (o čom
dnes napríklad svedčia polské či české mená u cel- V prenesenom slova zmysle by to myslím malo
kom “skalných” Nemcov), podobne v iných európ- platiť aj pokiaľ ide o úzku nemeckú scénu, aj keď
skych “národných” štátoch. Trochu ináč to bolo v to tak bohužiaľ nie je, lebo práve tí “najroduverAustrálii, kde sa etnická identita trochu dlhšie udr- nejší” kresťania sa často nechajú vyprovokovať k
žala, ale problémy s prisťahovalcami neboli ani tu vyslovene konfrontačným postojom voči moslimani tam, ani problematika ‘integrácia versus asimi- ským spoluobčanom (či iným občanom: nemčina
lácia’ ešte nejestvovala. Až u etník s moslimským má pre to svojrázny termín ausländischen Mitbürger,
náboženským pozadím vzniká naraz problém s teda niečo ako ‘cudzineckí spoluobčania’). Nemecneschopnosťou či neochotou prisťahovalcov sa kí tvorcovia verejnej mienky vytlačili po 2. svetovej
integrovať — teda žiť súkromne ako chcú, navo- vojne dve hlavné kresťanské cirkvi z kultúrneho a
nok ale tak ako to vyžaduje normálny chod väčši- psychologického povedomia nemeckého národa a
novej spoločnosti. A to v Nemecku ako aj v iných vzniklé náboženské vákuum, vyprázdnené kostoly,
európskych štátoch, ba v poslednej dobe aj v Au- musí odstrašujúco pôsobiť aj na tých moslimských
strálii. Čiastočne to možno vysvetliť veľkým poč- prisťahovalcov, obzvlášť ich imamov, ktorí by inak
tom prisťahovalcov z daného etnika — napríklad azda boli otvorenejší k modernizácii.
Turkov v Nemecku — a čiastočne aj demograﬁckou situáciou v Nemecku, keď je prisťahovalcom Vyznanie mladého nemeckého Turka (pozri okienstále pripomínané — ľavými ideológmi triumfalis- ko na strane 3) môže mnohému skalnému Nemticky, konzervatívnejšími zaobalenejšie — že sú covi pripadať ako hladkanie proti srsti, ale objekpotrební, lebo obyvateľstvo európskeho pôvodu (v tívne vzato, moslimi hlavne tureckého pôvodu
genetickom aj kultúrnom slova zmysle) je “na patria k nemeckej realite, na tom nemožno nič
meniť a iného ako takéhoto hladkania sa nám od
vymretie”.
nich nedostane. Predsa však, tu ešte žijúci kresťaAle to nie je všetko. Niečo špeciﬁckého je dané nia by skôr mali byť vstave mať porozumenie pre
práve moslimským náboženstvom prisťahovalcov integračné ťažkosti úprimných moslimov, ako
z radov ktorých je najviac takých, čo majú problé- nábožensky celkom vygumovaní sekularisti.
my s integráciou. Aj v Austrálii predtým nebývalé
trenice spôsobujú predovšetkým moslimskí prisťa- Dva razy som v televízii videl imama z Lipska, veľhovalci. Číňanom sa závidela ich húževnatosť, Liba- mi dobre nemecky hovoriaceho nemeckého občanoncom sa zazlieva ich arogancia. Už som to kdesi na, aj keď tradične oblečeného, a vždy mu bolo
konštatoval, že Melbourne má asi rovnaké percen- vytýkané, že urazil moderátorku, lebo podával ruto obyvateľov gréckeho pôvodu ako Kolín turecké- ku iba mužom, ale nie ženám. Napadlo ma, že
ho (okolo 10%), ale Turci sú v Kolíne oveľa viditeľ- koľko nekatolíckych hostiteliek pred ešte len sto
nejší a to nielen kvôli šatkám, ktoré nosia mnohé z rokmi by si boli mohli namýšľať, že ich chcel kaich žien (a dnes je vraj nosenie šatky u žien mos- tolícky hosť uraziť, lebo v piatok si nevzal z mäsa!
limského vierovyznania oveľa rozšírenejšie ako Nuž myslím, aspoň v tomto slova zmysle boli naše
pred desaťročiami, keď ich imigrácia začínala). Is- protestantské dámy už pred sto rokmi tolerantnejlam, podobne ako kresťanstvo, je presvedčený, že šie ako sú dnešné zosekularizované paničky.
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Vzorná integrácia:
Slovenské srdce darované Austrálii
Narodila sa na Slovensku 18. júna 1906, teda presne pred sto rokmi, a 5. januára 2006 uplynulo
takisto presne desať rokov od jej
úmrtia v Melbourne. Plným menom Leontína Kráľová, ale melbournskí Slováci ju po temer 46
rokov poznali iba ako tetu Kráľovú, srdce slovenského Melbourne. Medzi tých, čo mali česť
ju osobne blízko poznať, som patril i ja. Bol som častým hosťom u nej a u rodiny jej dcéry.
Keď roku 1945 utekala z rodného Slovenska pred komunistami a partizánmi bola rozhodnutá odísť aj na
koniec sveta, ako to vravela, aby zachránila život
svojich dvoch detí, Ivana a Terky. Slovenskou tragédiou bolo, že sa polititicky konečne začalo prebúdzať
práve v dobe, keď sa nad Európou sťahovali najčiernejšie mraky nacionalizmu a rasizmu. Osobná tragédia tety Kráľovej bola súčaťou tejto slovenskej tragédie. Po niekoľkoročnom pobyte v utečeneckom tábore v Rakúsku (bez manžela, ktorý sa musel vrátiť) jej
nakoniec ostalo iba vysťahovanie aj s deťmi naozaj
“na koniec sveta” ako vtedy na Slovensku videli Austráliu. O týchto veciach však osobne svedčiť nemôžem, ja som už poznal iba slovensko-austrálsku tetu
Kráľovú.
Hoci povolaním učiteľka, v Austrálii lopotila najprv
ako gazdiná v bohatých rodinách, potom v továrni
na topánky. Napriek tomu jej Austrália prirástla k
srdcu. Keď som sa jej neskôr pýtal, ako to znášala iba
poznamenala, že akokoľvek ťažký mala život, v jej
novej vlasti nik nesiahal na život jej detí... Ľúbila
však Slovensko, také, aké prežívalo po desaťročia v
jej srdci (ideál, ktorý sa nám po roku 1989 ukázal bohužiaľ ako nerealistický), ale ak u nej vôbec možno
hovoriť o hrdosti, bola skôr hrdá na svoju novú, austrálsku, vlasť. Túto dvojitú lojálnosť vštepovala aj
do svojich dvoch detí, ba i vnúčat, vlastne z nej žiarila na každého Slováka, kto sa ocitol v jej blízkosti. 6 A
bolo nás dosť. 7

Termín integrácia sa vtedy ešte nepoužíval, to čo teta
okolo seba šírila bolo jednoducho spojenie vernej lásky k starej vlasti (tá, na rozdiel od politických predstáv a ambícií, nemohla skončiť v nerealistickom závoze) s vďačnou láskou k novej vlasti. Toto spojenie si
možno ani neuvedomovala, ono proste vyžarovalo z
jej srdca, z jej osobnosti. Bola austrálskou občiankou
slovenskej národnosti, (ethnicity), oboje vnímané aj
srdcom aj zakorenené v hlbokom presvedčení.
Jej politické predstavy o Slovensku, o tom čo pre neho bolo dobré a čo nie, malo a stále má svojich mocných nepriateľov. Ale osobných nepriateľov teta Kráľová nemala, lebo popri svojej etnickej a občianskej
príslušnosti bola predovšetkým kresťanka. Práve jej
kresťanstvo, nielen vyznávané, ale aj prakticky prežívané, bolo podľa môjho názoru, aj jedným z hlavných garantov jej úspešného integrovania, seba i svojich detí.
Žila podľa presného morálneho kódexu, tento však
nebol zakotvený v punktičkárstve, ale v jej srdci.
Hlásila sa k tradičným kresťanským hodnotám v
ktorých bola vychovaná, ale bola tolerantná k názorom aj životným štýlom iných; nikoho nesúdila, neklebetila. Pamätám sa na jej prostú reakciu, keď som
jej rozprával o ponuke z Československa “upraviť si
pomer k socialistickému zriadeniu” (aby bývalí politickí emigranti mohli cestovať na Slovensko): “Vy
len choďte rovno.“ Vtedy som pochopil, že to nie je
iba neosobná rada, ale že mi teta ponúka kus jej
vlastného života. Lebo popri všetkých bremenách,
ktoré musela v živote niesť, jedno bremeno nepoznala: bremeno nečistého svedomia. To bola morálna, ale
aj politická vizitka tety Kráľovej, to bolo zárukou toho, že sa mohla stať úprimnou Australankou bez toho aby prestala byť úprimnou Slovenkou.
Áno, náboženská perspektíva, ktorú si prisťahovalec
prinesie, robí integračný proces ľahším, pravda, ak je
táto perspektíva rovnaká či aspoň súmeriteľná v starej aj novej vlasti, čo bohužiaľ nie je prípad integrácie
moslimov v odkresťančenej Európe. To však je už iná
téma.

6

Myslím aj mňa nakazila touto svojou dvojitou lojálnosaťou: ak dnes ešte mám sentimentálny vzťah k Slovensku, nie je to
Slovensko ani Mečiarovo, ani Čarnogurského, ani Ficovo ani Dzurindovo — je to Slovensko tety Kráľovej.

7

Nezabudnuteľné sú napríklad Vianoce roku 1968, prvé ktoré sme my “poaugustoví” prežívali na austrálskom kontinente: obývačka plná mladých ľudí, ktorým sa ešte cnelo po starom domove. Aj keď to bola rodina jej dcéry, ktorá poskytla tento
“otvorený dom”, bolo to srdce tety Kráľovej, ktoré nám poskytovalo slovenský domov v Austrálii.
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[pokračovanie z prvej strany]
[Moja poznámka: O reciprocite by
sa lepšie hovorilo, keby Západ
bol kresťanský a islam by v ňom
bol tolerovaný (ako to napríklad
bolo v Európe pred Hitlerom,
keď židovská menšina bola tolerovaná). Vtedy by sa požiadavka aby kresťania boli podobne
tolerovaní v islamských zemiach
lepšie dala označiť za požiadavku reciprocity. V skutočnosti Západ, teda hlavne (západná) Európa, je sekularistická, kde všetky klasické náboženstvá, vrátane kresťanstva, sú iba tolerované — odkázané do privátnej sféry — a to sa ťažko tak skoro
zmení. Takže to, čo si Benedikt,
a nakoniec všetci kresťania, prajú je, aby im islamský svet vytvoril podmienky porovnateľné s tými
aké majú jedni i druhí v dnešnej
Európe.]
Tento druh nerovnováhy dlho ležal v žalúdku mnohých katolíckych hodnostárov, ale takéto
sťažnosti boli väčšinou potlačované Jánom Pavlom II. ako súčasť jeho otvorenejšej politiky
voči islamu. On veril v ústretovosť voči umierneným moslimom a obchádzal konfrontačné
témy. Benedikt tiež chce mať
dobrý vzťah s islamom, tento
však nechce pestovať na úkor
toho čo on považuje za pravdu.
Mnohí na zodpovedných miestach veria, že Európa by mala
otvorenejšie artikulovať a brániť
svoje kultúrne hodnoty, v podstate odvodené z jej kresťanského dedičstva.
Benedikt bezpochyby chce aby
tento jeho tvrdší postoj bol pre
islamských vodcov popudom,
aby sa stavali vážnejšie k otázke vyjadrovania svojej viery v
multikulturálnom, pluralistickom
svete. Iba budúcnosť ukáže či
to takto príjmu, alebo to iba utvrdí presvedčenie mnohých džihadistov o večnom boji medzi
islamom a “kresťanským” Západom.
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Mariánske zjavenia a zázračné uzdravenia
Šesť miliónov ľudí navštívi pútnické mesto Lurdy (Lourdes)
každý rok a od roku 1882, keď vznikol úrad lekárov pre overovanie zázrakov, 7000 pútnikov už zahlásilo zázračné uzdravenie.
Je však stále ťažšie splniť všetkých sedem kritérií pre uznanie
zázraku, ako to požaduje Vatikán, a tak bola zavedená nová kategória, ‘autentické uzdravenie’ na označenie mimoriadnych
prípadov, ktoré nemožno označiť za zázrak. “Toto odpovedá
prechodu z binárnej pozície >Stal sa zázrak, nestal sa zázrak?<
k postoju, ktorý jemnejšie a citlivejšie odráža lourdskú skutočnosť” povedal Jacques Perrier, biskup pre Tarbes a Lourdes.
“Chceme aby bola prijatá kategória autentických uzdravení, ako
vyjadrenie vierohodného svedectva od osôb, ktorých uzdravenie
súvisí s Lourdami.”
Aj vzhľadom k najnovším poznatkom z neurológie a psychológie, ale nakoniec aj fyziky, je pojem ‘zázrak’ dnes oveľa problematickejší ako bol ešte pred rokmi, keď ‘binárna pozícia’ sa stáva prílišným zjednodušovaním situácie nie iba čo sa týka oficiálneho uznania zázraku. Aj pre radového vzdelaného kresťana
nie je už tak ľahké ‘binárne’ rozhodnúť — verím, neverím — či
sa stal zázrak mariánskeho zjavenia či uzdravenia. Do hry vstupuje nie iba morálna či racionálna vierohodnosť osoby, ktorá
tvrdí, že mala zjavenie či bola zázračne uzdravená, ale aj rôzne
faktory neurologického či psychologického rázu. Namiesto
dvoch extrémov — objektívne overiteľná zázračná udalosť (zjavenie či uzdravenie) na jednej strane, a púhe halucinácie, či uzdravenie, hociako mimoriadne, predsa len lekársky vysvetliteľné na strane druhej — je vhodnejšie vidieť celé kontinuum možností, medzi týmito extrémami.
Ak sa mi teda nejaké údajné mariánske zjavenie či zázračné uzdravenie zdá podľa vonkajších znakov nanajvýš nepravdepodobným, nemusím ho ešte zamietať ako halucináciu či dokonca
podvod. Musím iba uznať, že Boh môže vstupovať do vnútorného sveta jednotlivca rôznymi spôsobmi, ktoré tomuto jednotlivcovi pripadajú ako zázračné aj keď pri tom nemusí vstupovať do
vonkajšieho sveta materiálneho tým že poruší objektívne, Ním
samým, dané, prírodné zákony či zákonitosti. Práve narastajúce
vzájomné prepojovanie našich vedomostí z psychológie, neurológie, chémie a fyziky zahmlieva stále viac toto striktné ‘binárne’ rozlišovanie medzi svetom vnútorným a svetom vonkajším,
medzi zázrakom, ktorý sa odohral iba v hlave zanietenca a zázrakom objektívne prijateľným.

Kolínske listy vám budú zasielané vo forme PDF na vašu e-mail adresu, ak sa prihlásite na gvirsik@tonline.de. [Tlačené verzie sú k dispozícii iba výnimočne (starším?) záujemcom, ktorí nemajú prístup k
internetu.] Môžete si ich tiež stiahnuť z http://www.gvirsik.de/ kde sú aj iné moje články a úvahy v angličtine
a slovenčine.
George Virsik
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