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LEO ŠEŠERKO

PRAFRAZE K VPRAŠANJU VERSKE SVOBODE

1 . Kari Marx: Prispevek k židovskemu vprašanju, MEID I,
LJubljana

1969.

2, Odprto pismo Jugoslovanskih škofov. Prispevek k zorenju
Javnega mnenja o verski svobodi. Družina, 2l.lo.l973,
Jugoslovanski škofje hočejo versko svobodo. Prispevati hoče
jo k zorenju Javnega mnenja o verski svobodi. Svobodo? Sami
pravijo:
"Jugoslovanski škofje, zbrani na zasedanju škofovske konfe
rence v Zagrebu, si štejemo v dolžnost, da ob tej priložnosti
seznanimo Javnost s svojim mnenjem o nekaterih pomembnih vpra
šanjih. Kot škofje, verniki in člani te družbe ter državljani
te države ne smemo opustiti priložnosti, da prispevamo svoj
delež k napredku in rasti čimbolj zrelega Javnega mnenja v
stvareh, ki so tako velikega pomena za našo skupno prihodnost?
/str.2/
Škofje torej hočejo prispevati svoj delež, ko gre za stvari
velikega pomena. Ne sprašujejo se, če ni njihov delež določen
z velikim pomenom. Kot člani te družbe in kot državljani te
države pravijo, da ne smejo opustiti te priložnosti. Kakšne
priložnosti ne smejo opustiti? Družbene, državljanske? Ne po
vedo, da Je družba samo družba priložnosti, da so priložnosti
le lastne. Slediti priložnosti velikih stvari Je za škofe dol
žnost. Jeto le dolžnost, da seznanijo Javnost? A4.i ni obratno
to zahteva, naj Javno mnenje, ta zmes družbenega in državnega,
prizna zahteve škofov, če hoče biti zrelo. Kako torej po amenju škofov zori Javno mnenje? Potem ko Je mnenje samih teh
škofov že zrelo?

Marx praTi:
"Neaški Židje zahtevajo emancipacijo. Kakšno emancipacijo za
htevajo? Državljansko, politično emancipacijo.
Bruao Bauer jim odgovarja: v Nemčiji ni nihče politično eman
cipiran, iii sami nismo svobodni. Kako naj vas osvobodimo? Vi
Židje ste sebičneži, če zahtevate zase kot Židje neko posebno
emancipacijo. Kot Nemci bi si morali prizadevati za politično
emancipacijo. Nemčije, kot ljudje pa za človeško emancipacijo,
in posebni način zatiranja in sramote, ki ste ju deležni, bi
morali občutiti ne kot izjemo, marveč nasprotno kot potrditev
pravila." /str. 151/
Nasprotnikom ponujajo škofje zrelost svojega mnenja. In kaj
od njih zahtevajo? Versko svobodo! Toda sami govorijo, da je
to njihova škofovska dolžnost. Ali je priznanje verske svobo
de dolžnost? Ni obratno dolžnost svoboda v sferi vere? Če na
sprotniki krščanstva govorijo, kako naj vas škofe najcedimo
versko svoobodne, če mi sami nismo svobodni krščanstva, potem
so to trditev povzročili škofje s svojo zahtevo. Škofje so za
svoje nasprotnike nujno sebičneži, če zase kot vernike zahte
vajo neko posebno emancipacijo. Ravnajo nekrščansko, ker pose
bnega načina zatiranja in sramote, ki so ju deležni kot kris
tjani, ne občutijo kot izjemo, marveč nasprotno.
Kako je torej z osvoboditvijo, Marx pravi o tem:
"Ali pa zahtevajo Židje izenačenje s krščanskimi podaniki?
Potem priznavajo krščansko državo kot pravično, potem priz
navajo gospostvo splošnega podjarmijanja. Zakaj jim ni všeč
njihov posebni jarem, če jim je splošni jarem všečl Zakaj
bi se Nemec brigal za osvoboditev Žida, če se Žid ne briga
za osvoboditev Nemca? /str. 151/
Škofje jasno zahtevajo, naj jim poleg vseh drugih svoboščin
priznajo še posebno osvoboščino, da so verni( škofje sami in
se vsi verniki. Ali zahtevajo škofje s tem izenačenje z ateističnimi člani te družbe in državljani? Ne, zahtevajo še poseb
no* njia pripadajočo pravico, da verujejo. Družba, v kateri s
mogoče posebne pravice, pa je družba privilegijev.

Marx Je rekel:

^

"Krščanska država pozna samo privilegije. Žid ima v nji po
sebno pravico, da Je Žid. Kot Zid ima pravice, ki Jih kri
stjani nimajo. Zakaj zahteva pravice, ki Jih nima in ki Jih
uživajo kristjani?" /str. 1^2/
Škofje torej nočejo izenačenja z ateističnimi člani te družbe
in državljani. Kako morejo očitati neenakost, ko sami vpijejo
po neenakosti. Zakaj zahtevajo pravice, ki Jih verni nimajo
in ki Jih uživajo ateisti?

.

Marx Je o tem protislovju med državo in religijo dejal:
"Če hoče biti Žid emancipiran od krščanske države, tedaj
zahteva, naj se krščanska država odreče svojemu religioznemu
predsodku. Ali se on, Žid, odreče svojemu religioznemu predsodku? Ali torej ima pravico zahtevati od koga drugega, naj
se odreče svoji religiji?" /str.152/
Škofje nastopajo proti hierarhiji, v kateri so ateisti nad
vernimi. Toda, ali se sami odpovedujejo hierarhiji, V njiho
vem odprtem pismu Je rečeno:
"Papež Pavel VI, pa v znameniti okrožnici 'O delu za razvoj
narodov* /leta 1967/» potem ko ugotavlja, da so potrebne
spremembe, neogibne reforme, opozarja, da'se morajo /škofje/
potruditi', da v te spremembe in reforme 'vdihnejo duha evan
gelija* /O delu za razvoj narodov, št,81/, Papež na istem me
stu, upoštevajoč Odlok o laiškem apostolu 2, vatikanskega
cerkvenega zbora /1952-1965/ naznači, da Je »hierarhija pok
licana za nalogo, da avtentično uči in razlaga načela, ki se
Jih Je treba na tem področju držati*, dolžnost škofov pa Je,
da po lastni pobudi', ne da bi šele čakali naročil in navodil,
začno prekvašati s pravim krščanskim dxihom miselnost in nravi,
postave in ustroj svoje skupnosti /O delu za razvoj narodov,
št, 81/," /str,2/
Ne le, da se škofje hierarhiji ne odpovedujejo, ampak Je zan
je in svetega očeta nad njimi hierarhija poklicana za nalogo,
da avtentično uči in razlaga načela, ki se Jih Je treba na tem

področju držati. Kdo torej uči in razlaga? Škofovska hierar
hija I Kdo je poučen in komu je razloženo? To so tisti, ki bi
utegnili le neavtentično učiti in razlagati, če bi sploh pre
misi jaili načela tega učenja in razlaganja. Kristjani.
Škofje nenehno med verne same uvajajo in med njimi samimi iz
vajajo razlikovanje in neenakost. Ali torej lahko s svoje
krščanske pozicije emancipirajo verne njihove različnosti in
neenakosti?
"Krščanska država po svojem bistvu ne more emancipirati Žida;
toda, dodaja Bauer, Žida po njegovem bistvu ni mogoče emanci
pirati. Dokler je država krščanska in Žid židovski, sta oba
enako nezmožna, da bi emancipacijo bodisi dajala, bodisi spre
jemala.
Krščanska država se lahko do Žida vede samo na način krščans
ke države, se^pravi na privilegirajoč način, tako da dovolju
je ločevanje Židov od ostalih podložnikov, tudi dopušča, da
Zid občuti pritisk drugih ločenih sfer in da ga občuti toliko
krepkeje, kolikor je v religioznem nasprotju z vladajočo re
ligijo. A tudi Žid se lahko vede do države samo po židovsko,
se pravi, kakor do tujca, ko postavlja nasproti pravi narod
nosti svojo himerično narodnost, nasproti pravemu zakonu svo
jo iluzorno^postavo, ko si domišlja, da imajo pravico do lo
čenosti od človeštva, ko se načelno ne udeležuje zgodovins
kega gibanja, ko pričakuje prihodnost, ki nima nič skupnega
z občo prihodnostjo Človeka, ko se ima za člana židovskega
ljudstva in "židovsko ljudstvo za izvoljeno ljudstvo'," pravi
Marx, /str. 152/

Ali se nimajo kristjani in škofje za izvoljene

..i niso v re

ligioznem nasprotju z ateisti in ali ne pričakujejo prihodno
sti, ki nima nič skupnega z občo prihodnostjo človeka? Prav
kot kristjani so prepričani, da jim je namenjena posebna pri
hodnost.
Človeštvo gre skozi razredne boje, skozi kulturne, politične,
gospodarske in socialne rede, v katerih nosi v sebi vse zati
ranje in zatiranost. In v kakem razmerju so kristjani in škof
je do zgodovinskega zatiranja in zatiranosti? O tem pravijo:

"Ko opravljamo to svojo dolžnost, se zavedamo - na to želimo
bralce te~a sporočila opozoriti takoj v začetku - da Cerkev
kot taka, po svojem poslanstvu in svoji naravi ni vezana na
nobeno posebno obliko človeške kulture ali politični, gospo
darski in socialni red /CZ, •4-2, 4/» kot jasno kaže 2. vati
kanski cerkveni zbor. Cerkev je živela in opravljala svoje
duhovno poslanstvo v zgodovini v različnih kulturnih in druž-..
benih sistemih. Zato se ne more imeti za 'ostanek preteklosti?
'ostanek fevdalnega' ali 'kapitalističnega reda', niti ne more
sprejeti, da jo drugi razglašajo za 'ostanek preteklosti'."
/str.2/

Cerkev je torej za cerkveno hierarhijo bila, je in bo izvendružbena, nadčasna ali na kratko božanska institucija, ki ni
vezana na družbene in minljive kulturne, politične, gospodar
ske in socialne rede in njihove ukinitve. Če je družbeno pri
zadevanje namenjeno vzpostavitvi nekega kulturnega, politič
nega, gospodarskega in socialnega reda ali njegovi ujpinitvi,
gre škofom in vernikom v kulturni, politični, gospodarski in
socialni sferi le za uveljavitev njihovih posebnih verskih
svoboščin, sicer pa cerkev kot taka naj ne bi bila vezana na
nobeno posebno obliko človeške kultiire. Škofje si domišljajo,
da cerkev ni vezana na noben socialni red, ker si domišljajo,
da niso vezani na noben red, ker je red horizont njihove do
mišljije. Ta domišljijase izčrpava v tem, da je cerkev prar .
tako malo vezana na zatiranje kot na ukinjanje zatiranja, je
zatiralska domišljija. Ali to, da je cerkev živela in oprav
ljala svoje duhovno poslanstvo v zgodovini v različnih kultur
nih in družbenih sistemih, ne pomeni, da se je v vseh teh dru
žbah zavzemala le za svoje posebne svoboščine, sicer pa prista
jala na vse splošne nes-toboščine.
7 vsaki družbi so ostanki preteklosti neločljivi od sedanjih
razmer in prihodnjih bojev, cerkev papo svojem

poslanstvu in

svoji naravi naj ne bi bila vezana nanje. Kako je s poslans
tvom in naravo cerkve? Ali s tem, ko cerkvena hierarhija sama
ločuje med svojim poslanstvom in naravo, ne razkriva že vseh
iluzij o popolni različnosti med svojim božanskim poslanstvom
in posvetno naravo, ne razkriva le božanskosti svoje lastne

narare • nasprotju z naravo ateistov in posvetnosti svojega
poslanstva v nasprotju z ateisti, ki so brez poslanstva. Za• to je cerkvena hierarhija tudi morala ločiti med svojim pos
lanstvom in svojo naravo, ker je zase in za religiozne odmis
lila naravo, kot je za ateiste in drugoverne odjuislila poslan
stvo • In vendar je razlika med božansko naravo cerkve in nje
nim posvetnim poslanstvom religiozno nasprotje, v katerem si u
mora cerkvena hierarhija ustvariti novo iluzijo, da "bi se v
službi blagru vseh mogla svobodno razvijati pod kakršnokoli
obliko vladavine". Škofje pravijo o tem razmerju cerkvene
hierarhije do hierarhije v družbi t
"Zagovarjamo koncilsko stališče, da Cerkev *ne želi ničesar
bolj goreče kakor to, da bi se v službi, blagru vseh mogla
svobodno razvijati pod kakršnokoli obliko vladavine, ki pri
znava osnovne pravice osebe in družine ter potrebe skupne bla
ginje' /CS 42, 5 / . V tem smislu izjavljamo - skupaj s konci
lom - da »hoče cerkev vse ustanove, ki jih je človeški rod ustvaril in jih še ustvarja, podpirati in pospeševati. Kolikor
je to od nje odvisno in kolikor je združljivo z njenim poslanstvom» /CS, 42, 5/." /str. 2 /
Cerkvena hierarhija lahko torej hkrati razglasi, da ni vezana
na nobeno posebno obliko človeške kulture ali politični, go
spodarski in socialni red, da pa si ne želi ničesar bolj gore
če, kot da bi se razvijala pod vladavino, ki priznava osnovne
pravice osebe in družine ter potrebe skupne blaginje. Vladanje
in podvrženost ni za škofe nikakršen problem. Sami želijo le
tisto obliko vladavine, ki priznava osnovne pravice osebe in
družine. Niso to obratno vladavine, v katerih izhajajo pravi
ce osebe iz pravic družine? In ali ni v teh vladavinah nujno,
da 80 te pravice podeljene glede na družino, v kateri si se
rodili? S tvojim rojstvom je v teh vladavinah določena tvo^ja
kulturna, gospodarska in socialna pravica, pač pa očetu in ma
teri, in 80 zato razglasili "potrebe skupne blaginje" kot
temelj za priznanje osnovnih pravic osebe in družine. Ta pove
zanost cerkvene hierarhije s tistimi oblikami vladavine, ki
prixnavajo osnovne pravice osebe in družine ter potrebe skupne

blaginje, Je konlcretna povezanost religije z državo. To pa se
spreminja glede na obliko države, Marx pravi o tem razmerju:
"Židovsko vprašanje spreminja svojo obliko glede na državo,
ki v njej Žid živi, V Nemčiji, kjer ni politične države, kjer
ni države kot države, Je židovsko vprašanje čisto teološko
vprašanje, Žid Je v verskem nasprotju z državo, ki izpoveduje
krščanstvo kot svoj temelj. Ta država Je teolog ex professo
/po uradni dolžnosti/. Kritika Je tu kritika teologije, dTOrezna kritika, kritika krščanske, kritika židovske teologije.
Toda sučemo se še zmerom v teologiji, pa četudi se v nji sučemo še tako kritično«
V Franciji, v ustavni državi, Je židovsko vprašanje ustavno
sti, vprašanje polovičarstva politične emancipacije. Ker Je
tukaj ohranjen videz državne vere, četudi v formuli, ki ne
pove dosti in ki oporeka sama sebi, v formuli o religiji ve
čine, pa odnos Židov do države vendarle ohrani videz religToznega, teološkega nasprotja.
Šele v severnoameriških svobodnih državah - ali vsaj v enem
delu teh - židovsko vprašanje zgublja svoj teološki pomen in
postaja zares posvetno vprašanje. Odnos Žida in sploh vernega
človeka do politične države, torej odnos religije do države,
lahko stopi v ospredje v vsej svoji posebnosti in vseskozi či
sto samo tam, kjer obstaja popolnoma izoblikovana politična
država." /str, 1 5 6 - 1 5 7 / .
Cerkvena hierarhija sicer lahko razglaša, da Je Cerkev živela
in opravljala svoje duhovno poslanstvo v različnih kulturnih
in družbenih sistemih, njena politična zahteva po verski svo
bodi pa Je lahko postavljena le v politični državi, ob zahte
vo po svobodi govora, tiska, itd, V kritiki Bauerja pravi
Marx:
"Po Bauerju mora človek žrtvovati »privilegij verovanja*, da
bi lahko sprejel obče človekove pravice. Poglejmo za trenutek
tako imenovane človekove pravice, in sicer človekove pravice
v njihovi verodostojni podobi, v podobi, kakršno imajo pri
svojih odkritel.iih, Severnoameričanih in Francozih! Deloma so
te človekove pravice politične pravice, pravice, ki se izvajal
Jo samo v skupnosti z drugimi. Njihovo vsebino tvori udeležba
v skupnosti, in sicer v politični skupnosti, v državi, Spadajo v kategorijo politične svobode, v kategorijo državljanskih
pravic, ki - kot smo videli - nikakor ne predpostavljajo neprotislovne in pozitivne odprave /Aufhebung/ religije, potem
takem tudi ne odprave židovstva. Ogledati si Je treba neki

drugi del človekovih pravic, droits de l*hoaime /človekove pra
vice/ kolikor so drugačne od droits du citoyen /pravice drža
vljana, državljanske pravice/I
•Med njimi najdeš svobodo vesti, pravico do tega, da opravljaš
katerikoli kult. Privilegij ^ vere se izrecno priznava, bodisi
kot človeška pravica, bodisi kot posledica take človeške pravice, svobode." /str.170/
Škofje pravijo, da kot verniki in člani te družbe in državlja
ni te države ne smejo opustiti priložnosti vplivanja na rast
čimbolj zrelega javnega mnenja. Preden torej z vso ostrino po
stavljajo zahtevo po privilegiju verske svobode, razčlenijo
sami sebe v egoistične člane te družbe in v državljane te dr
žave, njene politične člane. Razlikujejo med sfero državljan
skih pravic - svobode prepričanja, svobode vesti, svobode ve
roizpovedi, v kateri nikakor niso zadovoljni. Pravijo namreč:
"Pristojni državni organi ali družbeno politični foriimi in
ustrezne družbene sile na te in takšne zaskrbljujoče pojave
/napadov na cerkev, op. pis./ sploh ne odgovarjajo, ali pa se
njihovi odgovori omejijo na blede, abstraktne in neučinkovite
formulacije, ki našo zaskrbljenost pogosto poglobijo, namesto
da bi nam zagotovili skorajšnjo in dokončno odpravo takšnih
pojavov." /str.2/
Zaskrbljenost cerkvene hierarhije je usmerjena k politični
sferi. Na drugo stran pa postavljajo sfero, v kateri se sami
štejejo kot člani te družbe, verniki, škofje, družbeno sfero.
To je sfera razlik v družbi, razlik med verniki in škofi, pri
vilegijev po rojstvu, stanu, izobrazbi, zaposlitvi. Škofje po
stavljajo zahteve pristojnim državnim organom, ki jih sploh
ne odgovarjajo, ali pa se njihovi odgovori omejijo na blede,
abstraktne in neučinkovite formulacije, ki zaskrbljenost ško
fov pogosto le še poglobijo. Škofje poglabljajo svojo zaskr
bljenost s svojimi političnimi zahtevami, s katerimi razkri
vajo blede, abstraktne in neučinkovite formulacije odgovorov
državnih organov. Ali razkrivajo škofje s tem pogoje teh or
ganov, namreč bledo, abstraktno in neučinkovito nastopanje
kot nujno, da bi mogla politična sfera, sfera pravic in svo-

boščin, ostati združljiva z družbeno sfero privilegijev, po
sebnih, pravic ali privilegijev, razlik med škofi in verniki,
sfero dejanskih ljudi? Ali ne ločujejo škofje tistega, kar je
ločeno in ali ne združujejo tistega, kar je združeno«
Marx pravi:
"Nezdružljivost religije s človekovimi pravicami je tako malo
obsežena v pojmu človekovih pravic, da - nasprotno - izrecno
sodi med človekove pravice pravica, da si religiozen, da si
religiozen na poljuben način, da opravljaš bogoslužje svoje
posebne religije. Privilegij vere je občečloveška pravica«
Droits de 1'homme, človekove pravice se kot takšne razlikuje
jo od droits du citoyen od državljanskih pravic. Kdo je ta
'homiüe*, ki se razlilcuje od 'citoyen*? Nihče drug kot član
občanske družbe. Zakaj postane član občanske družbe 'človek',
človek po sebi, zakaj se njegove pravice imenujejo človeške
pravice? Od kod pojasnimo to dejstvo? Iz odnosa politične drzave do občanske družbe, iz bistva politične emancipacije.
Predvsem ugotavljamo dejstvo, da tako imenovane človekove pra
vice , droits de 1'homme, v nasprotju z droits du citoyen, niso
nič drugega kot pravice člana občanske družbe, se pravi, sebi
čnega človeka, od človeka in skupnosti ločenega človeka. Naj
govori najradikalnejša ustava, ustava iz leta 1?93:
Declaration des droits de 1'homme et du citoyen.
Article 2. 'Oes droits etc. /les droits natureles et imprescriptibles/ sont: l'egalite, la liberte, la sürete, la propriete.'
V čem je liberte?
Article 6. 'La liberte est le pouvoir qui appartient ä 1'homme
de faire tout ce qui ne nuit pas aux droits d'autrui», ali po
Razglasu o človekovih pravicah iz leta 1791: *La liberty consiste ä pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas k autrui.
Svoboda je torej pravica, da delaš in počneš vse, kar ne ško
duje komu drugemu. Meja, do katere lahko gre vsakdo, ne da bi
škodoval drugemu, je določena z zakonom, kot je^meja med dvema poljema označena z mejnikom. Gre za svobodo človeka kot
izolirane, nase skrčene monade." /str. 1 7 1 - 1 7 2 - 1 7 3 /
Poudarjanje in zahtevanje svobode, zahteva cerkvene hierarhi
je po verski svobodi je politično dejanje oziroma dejanje po
litične fetišizacije tega, da se sme storiti vse, kar ne ško-

lo/

duje nikomur drugemu« Zahteva po verski svobodi je lahko pos
tavljena samo tako, da je ločena od njenih predpostavk, gos
podarskih, političnih, socialnih, z eno besedo zgodovinskih.
Postavljena je lahko šele takrat, ko se škofu ali verniku zdi,
da njegovo verovanje ne škoduje nikomur drugemu, da pa bo sam
imel od tega verovanja samo korist. Prav tako, da ta lastna
korist ni tako točno določena, kot je točno določena neoškodovanost dragega, je videti temelj človeške pravice po verski
svobodi. Očitno je, da se to mišljenje ves čas giblje na pod
ročju politično-ekonomskih kategorij. Vendar politična zahte
va po verski svobodi ni skladna s svojo ekonomsko podlago. V
ekonomiji škofje in verniki sicer lahko počno vse, za kar se
zdi, da ne škoduje drugim, vendar te iluzije ne morejo uživa
ti v religiozni sferi, sferi verske svobode. Navsezadnje se
ravnajo po tistem, kar je cenejše in kvalitetnejše, po povpra
ševanju in ponudbi. Vsak predsodek o prepričanju, proizvajal
ca ali kupca, samo škoduje poslu, kot obratno vsako prepriča
nje o /verskem, blagovnem/ predsodku ponujajočega ali povprašujočega omogoči posel. Radikalna zahteva po verski svobodi,
zahteva po svobodi verovanja ne le v politični sferi iluzij
o človeku in državi, ki se jim vdajajo škofje, zahteva po
verski svobodi v ekonomiji itd., se sprevrže v zahtevo po svo
bodi od vere. Toda v ekonomsko nerazviti družbi, kjer je ravno
predsodek nujen za obstoj produkcije in reprodukcije, obvla
duje tudi iluzija politične svobode svobodo ekonomije, zmagu
je zahteva škofa po verski svobodi nad zahtevo trgovca po svo
bodi od vere, S tem pa, ko je izpodbita ekonomska podlaga ško
fovske zahteve po verski svobodi, je ta zahteva tudi politično
izpodbita. Ekonomsko razvijajoča se družba mora nenehno posta
vljati nove iluzije o svobodi od vere, ker se ne more znebiti
prepričanja o predsodku, se pravi prepričanja svoje neprepričIjivosti,

Na čem torej temelji zahteva škofov po verski svobodi, člove
kovi pravici?

