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In Lumen Gentium the council fathers defined the Church as ‘sacrament, as sign and
instrument of the intimate union with God and of the unity of the whole of humanity’
(LG 1). In Gaudium et Spes the council then elaborates how the Church may assume its
specific mediatory role in today’s world, ‘examining the signs of the times and inter-
preting them in the light of the gospel’. It is at this point that we start our cultural-theo-
logical reflection on the Church as locus theologicus in contemporary Europe. In the first
part we shortly shed some light on the socio-cultural developments which have changed
the religious landscape of Europe: detraditionalisation and individualisation on the one
hand, pluralisation on the other. Afterwards we make an attempt to ‘examine the signs
of the times’ and to reflect on the consequences of these changes for the Church as a lo-
cus theologicus, as a place from which to speak about God, from which God speaks, to
which God speaks. So doing we suggest that the changed religious situation in Europe
necessitates the Church to reconsider and re-envision its dialogue with the world. Con-
ceiving of the relation between faith and context in terms of ‘interruption’ could be a most
promising way to answer the challenges of our times. In the relation between Christian
faith and context, such interruption then is mutually operative. The dialogue with the
context interrupts Christian self-understanding, and it is a Church that learns the
lessons of this contextual interruption, interpreting them in light of the Gospel, that
will be able to interrupt the context, preaching the gospel in ways adequate to it.

Na Druhom vatikánskom koncile boli vyhlásené dva hlavné dokumenty
o Cirkvi. Lumen gentium je dogmatickou kon"titúciou o Cirkvi, v ktorej kon-
ciloví otcovia u# od prv$ch riadkov definujú Cirkev ako sviatos%; ako znak a pro-
striedok dôverného spojenia s Bohom a jednoty celého &udského pokolenia.1
Koncil 'alej objas(uje sviatostn$ charakter Cirkvi ako znaku a nástroja Bo#ej
spásnej prítomnosti a pôsobenia vo svete i v dejinách, preto#e Cirkev je „Bo#í
&ud“, „telo Kristovo“ a „chrám Ducha“. V pastorálnej kon"itúcii o Cirkvi Gau-
dium et spes koncil ukazuje, ako mô#e Cirkev vykonáva% svoju "pecifickú spro-
stredkovate&skú úlohu v dne"nom svete. Ve&mi dôle#itá je metóda tohto pôso-
benia: )ítanie znamení )asov a ich vysvet&ovanie vo svetle evanjelia.

„Aby mohla Cirkev plni% toto poslanie, jej povinnos%ou je ustavi)ne skú-
ma% znamenia )asov a vysvet&ova% ich vo svetle evanjelia tak, aby vedela odpove-
da% ka#dej generácii primeran$m spôsobom na ve)né otázky )loveka o zmysle te-

1 Porov. Lumen gentium, 1. In: Dokumenty Druhého vatikánskeho koncilu I : Kon#titúcie. Trnava :
Spolok svätého Vojtecha, 1993.
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raj#ieho a budúceho $ivota a o ich vzájomnom vz%ahu. Treba teda pozna% a chá-
pa% svet, v ktorom $ijeme: jeho o&akávania, snahy a jeho neraz dramatick' ráz.“2

Skuto&ne, Cirkev jednozna&ne chce prevzia% svoju zodpovednos% a „po-
kra&ova% pod vedením Ducha Ute#ite(a v diele samého Krista, ktor' pri#iel na
svet, aby vydal svedectvo o pravde, aby spasil, a nie aby súdil, aby slú$il, a nie
aby si dal vysluhova%“3. Tento zámer je od za&iatku teologicky motivovan', ne-
rozlu&ne spája spásnu úlohu Cirkvi s t'mto svetom a históriu spásy s históriou
(udstva. Predpokladom je tak chápanie sveta, ako aj vlastné sebapochopenie a ich
vzájomn' vz%ah. Kvôli tomu, aby sa tak stalo, Cirkev vstupuje do dialógu s mo-
dern'm svetom. Tak'to dialóg je plodn' pre obe stránky; pomáha svetu usku-
to&ni% svoj zmysel a ponúka Cirkvi nové mo$nosti hlása% kres%anskú vieru.

Svet sa v#ak od Druhého vatikánskeho koncilu dramaticky zmenil, &o pla-
tí osobitne aj o Európe. Staré politicko-ideologické rozdelenie Európy na v'-
chodnú a západnú je minulos%ou a európske politické zjednocovanie v'razne
zmenilo európsku scénu. Okrem toho na sociálno-kultúrnej úrovni Európa pre-
chádza procesom, ktor', ako sa zdá, ur&uje klímu, v ktorej Cirkev hlása kres-
%anskú vieru, a ktor' stavia Cirkev pred záva$nú otázku, ak'm spôsobom túto
svoju úlohu uskuto&)uje.

V prvej &asti ná#ho prípevku stru&ne na&rtneme tieto sociálno-kultúrne
zmeny. Potom sa pokúsime „vysvetli% znamenia &asov“ a reflektova% dôsledky
t'chto zmien pre Cirkev ako locus theologicus, ako miesta, odkia( máme hovori%
o Bohu, odkia( sa Boh prihovára, kde sa Boh prihovára.4

1. SÚ"ASNÁ EURÓPA
1.1. OD SEKULARIZÁCIE KU DETRADICIONALIZÁCII A INDIVIDUALIZÁCII

Ak chceme poukáza% na tie procesy, ktoré sa tradi&ne spájajú so sekula-
rizáciou, je pravdepodobne lep#ie hovori% o detradicionalizácii. Pojem sekularizácia
sa toti$ e#te stále dos% &asto spája s hypotézou sekularizácie a so sekularizáciou
európskej spolo&nosti, ktorú táto hypotéza zah*)a. Okrem toho pojem detra-
dicionalizácie sa nevz%ahuje iba na kres%ansk' in#titucionálny horizont, ktor'
v Európe upadá, ale dot'ka sa aj v#eobecne pozorovaného sociálno-kultúrne-
ho preru#enia tradícií (nábo$ensk'ch, triednych, rodov'ch at+.), ktoré sa z ge-
nerácie na generáciu prená#ajú u$ iba so zna&nou námahou. Utváranie identity
u$ nie je viac otázkou vrastania do vopred dan'ch ideologick'ch #truktúr, ktoré
kedysi formovali názory jednotlivca na zmysel $ivota a na spolo&nos%. Z tejto #ir-
#ej perspektívy chápeme aj %a$kosti s odovzdávaním kres%anskej tradície. Kres-
%anstvo pre mnoh'ch u$ nie je dan'm a nespochybnite(n'm horizontom indi-
viduálnej a sociálnej identity.

2 Gaudium et spes, 4. In: Dokumenty Druhého vatikánskeho koncilu I : Kon!titúcie. Trnava : Spolok
svätého Vojtecha, 1993.

3 Gaudium et spes, 3.
4 K tejto prvej &asti porov. BOEVE, L.: Interrupting Tradition : En Essay on Christian Faith in a Post-

modern Context. Louvain Theological and Pastoral Monographs, 30. Leuven : Peeters; Grand
Rapids : Eerdmans, 2003; BOEVE, L.: Religion after Detraditionalization : Christian Faith
in a Post-Secular Europe. In: Irish Theological Quarterly, 70, 2005, s. 99–122; BOEVE, L.:
God Interrupts History : Theology in a Time of Upheaval. New York: Continuum, 2007, 1. kap.
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V tomto zmysle sú osobitne v!re"né tituly troch kníh, ktoré obsahujú bel-
gické v!sledky V!skumu európskych hodnôt. V roku 1984 uverejnila v!skumná
skupina poverená t!mto v!skumom knihu s titulom The Silent Turn (Tiché od-
vrátenie sa), poukazujúc na fakt, #e Belgicko sa odvracia od svojho tradi"ného
rímskokatolíckeho profilu.5 Tá istá skupina uverejnila v roku 1992 v!sledky
$al%ieho v!skumu pod titulom The Accelerated Turn (Zr!chlené odvracanie sa)
tvrdiac, #e proces zmeny je r!chlej%í ako kedyko&vek predt!m.6 Napokon tretia
kniha s titulom Lost Certainty (Stratená istota) nazna"uje, #e procesy detra-
dicionalizácie dosiahli svoj vrchol. Sta"ilo iba nieko&ko desa'ro"í a z belgickej
spolo"nosti, ktorá bola v%eobecne pokladaná za katolícku, sa stala spolo"nos'
detradicionalizovaná.7

Detradicionalizáciu treba chápa' ako opisnú kategóriu, ktorá sa vz'ahuje
na sociálno-kultúrne procesy, ktoré ovplyvnili Európu v modernej dobe. V tom-
to zmysle detradicionalizácia nie je iba charakteristickou "rtou postkres'an-
skej reality, ale dot!ka sa v%etk!ch nábo#ensk!ch a ideologick!ch príslu%ností.
V%etky sa musia nejak!m spôsobom vyrovna' s touto meniacou sa sociálno-kul-
túrnou realitou.

Detradicionalizácia a individualizácia sú dve stránky toho istého procesu.
Na %trukturálnom stupni ka#d! jednotlivec stojí pred úlohou budova' svoju
vlastnú osobnú identitu. Tradície u# tento proces automaticky neriadia, ale
popri in!ch alternatívach iba ponúkajú mo#nosti, z ktor!ch si jednotlivec musí
vybra'. Ani jedna konkrétna tradícia sa nepokladá za nespochybnite&nú, ani
za rozhodujúco dôle#itú. In!mi slovami, osobná identita sa stáva "oraz viac
(%trukturálne) reflexívnou. Ku ka#dej vo&be existujú aj alternatívne mo#nosti
a vo vz'ahu k nim si musí ka#d! svoju vo&bu obháji'. Dokonca aj tí, ktorí sa
rozhodli pre klasické alebo tradi"né identity, si takúto mo#nos' zvolili. Pod
vplyvom detradicionalizácie a individualizácie sa teda zmenil aj vz'ah jednotliv-
ca ku tradícii a stal sa viac reflexívnym. (udia si vo vä"%ej alebo v men%ej mie-
re uvedomujú, #e si mohli zvoli' aj inak.

Podobne ako detradicionalizácia, aj individualizácia je opisnou kategóriou,
ktorá sa vz'ahuje na kultúrne trendy v spolo"nosti. Preto ju treba odli%ova' na-
príklad od individualizmu, ktor! kladie do popredia jednotlivca ako norma-
tívnu kategóriu v procese utvárania identity. V sociologickom zmysle sa proces
individualizácie vz'ahuje predov%etk!m na %trukturálne mo#nosti, ktoré sú

5 Porov. KERKHOFS, J., REZSOHAZY, R. (ed.): De stille ommekeer: oude en nieuwe waarden in het
België van de jaren tachtig. Tielt : Lannoo, 1984.

6 Porov. KERKHOFS, J., DOBBELAERE, K., VOYÉ, L.: De versnelde ommekeer: de waarden van
Vlamingen : Walen en Brusselaars in de jaren negentig. Tielt : Lannoo, 1992.

7 Porov. DOBBELAERE, K., ELCHARDUS, M., et al.: Verloren zekerheid : De Belgen en hun
waarden, overtuigingen en houdingen. Tielt : Lannoo, 2000. Na ilustráciu uvedieme nieko&ko
v!sledkov tejto v!skumnej skupiny. Na po#iadanie, aby sa sami zadefinovali v termínoch
nábo#enskej príslu%nosti, 47,4 % Belgi"anov sa ozna"ilo za katolíkov, 1,2 % za protestantov
a 15,3 % za kres'anov nepatriacich ani ku katolicizmu, ani ku protestantizmu (s. 119). V roku
1967 52 % Flámov (v rámci Belgicka 42,9 %) nav%tevovalo nede&né bohoslu#by t!#denne,
v roku 1998 sa to zredukovalo na 12,7 % (Belgicko 11,2 %) (s. 126). V roku 1967 bolo vo
Flámsku pokrsten!ch 96,1 % novonaroden!ch detí, v roku 1998 73 %. Belgické údaje za
rok 1998 sú e%te ni#%ie, o 8 % (64,7 %). Sobá% v kostole (a nie iba samotn! civiln! sobá%):
Flámsko 91,8 % v roku 1967, 51,2 % v roku 1998; Belgicko 86,1 % v roku 1967, 49,2 % v ro-
ku 1998 (s. 123).
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pre nás dostupné pri formácii na#ej osobnej identity, ale aj na roz#irovanie
priestoru pre potenciálnu reflexivitu, ktorú proces individualizácie umo$%uje.
Otázka, &i tieto mo$nosti ka$d' jednotlivec aj naozaj vyu$íva, nemá ni& do
&inenia s procesom ako tak'm alebo s jeho #trukturálnym charakterom.

Treba v#ak poznamena(, $e na zásadn' rozdiel medzi individulizáciou (te-
da nevyhnutnos(ou budova( vlastnú identitu, ktorá vypl'va z detradiciona-
lizácie) a individualizmom (absolútnym sebaur&ením) sa &asto zabúda, a to pre-
dov#etk'm v mnoh'ch pesimistick'ch anal'zach sú&asnej kultúry. Na druhej
strane, odmietnutie individualizmu nijako nezbavuje kres(anstvo zodpoved-
nosti za vyrovnanie sa s individualizáciou. Individualizácia zásadne ovplyv%uje
spôsob, ak'm kres(ania dnes chápu svoju vieru, nemusí v#ak automaticky vies(
k individualizmu.

1.2. NÁBO)ENSKÁ PLURALIZÁCIA V EURÓPE

Príli#né sústredenie sa na interpretáciu v'sledkov V'skumu európskych
hodnôt mô$e spôsobi(, $e *ahko zabudneme na +al#iu dôle$itú skuto&nos(, a to
na rastúcu nábo$enskú pluralizáciu. Skuto&ne, jedn'm z vá$nych nedostatkov
tohto v'skumu je nedostato&ná reprezentácia ostatn'ch (svetov'ch) nábo$en-
stiev, vrátane islamu.8 Okrem toho, informácie, ktoré V'skum európskych hod-
nôt ponúka v súvislosti s in'mi nábo$enstvami, sa vz(ahujú predov#etk'm na
spôsob, ak'm ich kres(ania a „postkres(ania“ vnímajú.9

Nábo$enská pluralizácia nie je v#ak ohrani&ená iba vy##ie uveden'm opi-
som. Spolu s detradicionalizáciou je zjavná i vo vz(ahu k európskej populácii
ako celku. V'sledkom je #iroké spektrum nábo$ensk'ch a in'ch základn'ch $i-
votn'ch volieb a rastúce uvedomovanie si tejto plurality. Spolu s kres(anmi
(ktorí sú rozdelení do rôznych denominácií) sú tu aj ateisti, agnostici, mosli-
movia, budhisti, b'valí kres(ania, postkres(ania, *ahostajní, príslu#níci nov'ch
nábo$ensk'ch hnutí (napríklad New Age), *udia, ktor'ch pre nedostatok lep-
#ieho v'razu mo$no nazva( synkretistami, at+. Ka$dú skupinu mo$no navy#e
+alej deli( na mno$stvo smerov a spôsobov $ivota, niektoré z nich sú in#titucio-
nálne uznané a iné nie.

Faktom je, $e geografická aj mentálna mobilita priniesla pluralitu nábo-
$enstiev a presved&ení pred na#e dvere. Migrácia, turizmus a komunika&né mé-
diá stavajú t'ch bez vyznania, ako aj t'ch, &o sa hlásia ku klasick'm nábo$ensk'm
tradíciám, zo&i-vo&i nábo$enskej rozmanitosti. Tu je opä( dôle$ité rozli#ova(
medzi pluralizáciou ako opisnou kategóriou a (formálnym) pluralizmom a rela-
tivizmom, ktoré predstavujú jeden zo spôsobov, ako sa ku pluralizácii mo$no

8 „Najmenej 15 miliónov *udí v západnej Európe sa hlási k moslimskej viere alebo má blízke kul-
túrne väzby &i vz(ahy so svetom islamu. V priebehu nieko*k'ch desa(ro&í sa stal islam v Európe
druh'm nábo$enstvom po kres(anstve. Na tomto fenoméne je osobitne zaujímavé, $e sa to
udialo postupne, vcelku bez konfliktov a v dôsledku ekonomick'ch potrieb európskych
krajín. Napriek zjavn'm (a$kostiam (napr. udalosti z 11. septembra 2001), sa islam stáva
pomaly, ale neúprosne &as(ou európskeho sociálneho, kultúrneho a dokonca politického
obrazu.“ HUNTER, S. T.: Islam, Europe’s Second Religion : The New Social, Cultural and Po-
litical Landscape. Westport (Conn.) : Praeger/CSIS, 2002, text na obálke.

9 Pod*a Lamberta tí, ktorí sa pokladajú za kres(anov, prejavujú „ist' druh pozitívneho relativizmu
k nábo$enstvu a aspo% postoj otvorenej mysle“. Porov. LAMBERT, Y.: A Turning Point in Re-
ligious Evolution in Europe. In: Journal of Contemporary Religion, 19, 2004, 1, s. 29–45, 41.
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postavi!. Podobne ako v predchádzajúcom prípade, kres!anská viera síce mô"e
odmietnu! formálny pluralizmus, no i tak je v sú#asnom kontexte v dôsledku
pluralizácie nútená vymedzi! svoju vlastnú pozíciu nov$m spôsobom. Príslu%nos!
kres!ana ku tradícii si dnes viac ne" kedyko&vek predt$m vy"aduje ur#it$ stupe'
reflexie a zmyslu pre %pecifickos! kres!anskej základnej "ivotnej vo&by vo vz!ahu
k in$m základn$m "ivotn$m vo&bám, #i u" ide o ateistov a agnostikov, o t$ch,
ktorí veria, "e „nie#o tam hore existuje“, #i o indiferentn$ch, moslimov, bud-
histov, #lenov nov$ch nábo"ensk$ch hnutí at(.

1.3. DETRADICIONALIZÁCIA, INDIVIDUALIZÁCIA, PLURALIZÁCIA A VPLYV TRHU

Samozrejme, existujú (kultúrne) prípady a procesy, ke( mo"no hovori!
o úsilí riadi! budovanie identity tak na osobnej, ako aj na sociálnej úrovni.
Médiá a procesy ekonomizácie sú v tomto oh&ade najv$znamnej%ie.10 Predo-
v%etk$m ekonomizácia je skuto#ne v%adeprítomná. Nielen"e ovplyv'uje spô-
sob, ak$m sa nám kultúra prezentuje, ale aj spôsob, ak$m k nej pristupujeme
a ako na 'u mô"eme reagova!. Táto dvojitá funkcia vytvára konzumnú kultú-
ru, ktorá samu seba prezentuje ako najlep%ieho sprostredkovate&a medzi nami
a na%ím kultúrnym kontextom. V prvom prípade ekonomické procesy redu-
kujú prvky na%ej kultúry na balí#ky spotrebite&ského tovaru. Takáto komodi-
fikácia11 vyberá kultúrne prvky z ich pôvodn$ch kontextov a histórie a ponúka
ich na trhu ako polo"ky za cenu, ktorá oby#ajne nezodpovedá ich skuto#nej
hodnote. Sú#asne konzumná kultúra %trukturálne ovplyv'uje spôsob, ak$m si
formujeme vz!ah ku kultúre. Sme %kolení v disciplíne konzumpcie a nau#ili
sme sa vníma! kultúru z poh&adu trhu a konzumentov a takto ju aj pou"íva!.
Dokonca ani spôsob, ak$m formujeme svoj vz!ah k nábo"enstvu a tradícii, sa
tak$mto vplyvom nevyhol.12

Riziko, "e tak Cirkev, ako aj jednotliví veriaci sa vedome alebo nevedome
podriadia zákonitostiam konzumnej kultúry, je skuto#ne reálne. Cirkev by
potom fungovala ako dodávate& duchovn$ch dobier a veriaci ako konzumenti
toho, #o Cirkev, ale aj iné nábo"enstvá ponúkajú. Ide tu predov%etk$m o to,
"e konkurencia zo strany ostatn$ch nábo"ensk$ch tradícií a skupín mô"e tla#i!
Cirkev do marketingov$ch stratégií, na základe ktor$ch sa bude prezentova!
ako ktosi, kto ponúka hotové rie%enia pre nábo"enské potreby &udí a okam"ité
odpovede na &udské otázky. Na druhej strane jednotlivci ako konzumenti ná-
bo"enstva sú pod vplyvom reklamy a marketingu vy%kolení vybera! si zo %irokej
ponuky nábo"enstiev, tradícií a spiritualít to, #o pod&a nich najlep%ie zodpove-
dá ich nábo"ensk$m potrebám.

Cirkev stojí dnes pred otázkou, ako mô"e prispie! k formovaniu kres-
!anskej identity a kres!anského kritického vedomia, ktoré by jej i jednotliv$m
veriacim umo"nilo existova! vo svete pozna#enom detradicionalizáciou, plu-

10 K tomuto odseku porov. BOEVE, L.: Interrupting Tradition : En Essay on Christian Faith in a Post-
modern Context, kap. 3, 4.

11 Pozn. prekl.: Komodifikácia je proces, ke( sa stáva tovarom to, #o ním tradi#ne neb$valo; dnes je
slovu komodita priradená hodnota tovaru.

12 Pozri napríklad dôle"itú %túdiu MILLER, V.: Consuming Religion : Religious Belief and Practice in
a Consumer Culture. New York : Continuum, 2004, a európske reakcie na toto dielo v Bulle-
tin ET, 17, 2006, 1 (Special Issue: Consuming Religion in Europe).
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ralizáciou a individualizáciou, ako aj záludne pôsobiacimi silami trhu. Skúmanie
znamení #asov v takejto situácii skuto#ne núti Cirkev, aby prem$%&ala o svojej
vlastnej identite a pôsobení v dne%nom svete.

2. CIRKEV V SÚ"ASNEJ EURÓPE:
ZNAK A PROSTRIEDOK ZACHRA'UJÚCEHO BOHA

V prvej #asti sme hovorili o v$zvach, ktor$m Cirkev #elí v dialógu s dne%-
nou Európou. Postavenie a rola kres(anstva v Európe pre%li za posledn$ch pä(-
desiat rokov %trukturálnymi zmenami, ktoré Cirkev nútia, aby prem$%&ala o svo-
jom vz(ahu k sú#asnému kontextu.

2.1. DVE RIZIKÁ, KTOR!M SA TREBA VYHNÚ)

Existujú dve riziká, ktor$m sa treba vyhnú(. Prv$m rizikom je, *e Cirkev
i teológia by mohli principiálne spochyb!ova" dialóg so sú#asnou kultúrou, preto*e
tá sa javí ako nezrozumite&ná – niektorí by povedali odcudzená – kres(anskej
viere. Tak ako v ka*dom #ase, aj dnes kontextuálne zmeny vyvíjajú tlak na
Cirkev a teológiu, a tak je celkom prirodzené a pochopite&né úsilie o ochranu
vlastnej identity v takej podobe, v akej existovala v starom kontexte, proti v%et-
k$m novátorsk$m v$zvam. Situácii navy%e nijako neprospieva, ak sa Cirkvi ne-
darí zmieri( sa s faktom, *e v dôsledku t$chto zmien sa miesto kres(anstva v európ-
skej spolo#nosti a kultúre drasticky zmenilo. Detradicionalizácia a pluralizácia
spôsobili, *e kres(anstvo, ktoré bolo kedysi vopred dan$m a v%eobecne prijíma-
n$m horizontom chápania vecí, je dnes iba jedn$m z hlasov v multikulturálnej
a multinábo*enskej európskej spolo#nosti. Reakcia tohto typu priamo súvisí
s poku%ením postavi( kres(anstvo do opozície proti sú#asnej kultúre a spo-
lo#nosti, o ktor$ch sa potom hovorí ako o odcudzen$ch, bez zmyslu a morálky,
ako o kultúre smrti a podobne. Namiesto dialógu sa vz(ah k sú#asnému kontex-
tu chápe v pojmoch opozície a diskontinuity. Detradicionalizácia a individualizá-
cia sa potom okam*ite stavajú na rove+ s nihilizmom, libertinizmom a indivi-
dualizmom. Pluralizácia pod&a takejto logiky automaticky vedie ku prázdnemu
pluralizmu, k relativizmu a ku privatizácii nábo*enstva i nábo*ensk$ch právd.
V dôsledku takejto reakcie sa snaha o udr*anie kres(anskej identity pokladá
za obranu proti nepriate&skému prostrediu, zatia& #o úlohou kres(anstva v sú-
#asnej spolo#nosti je, aby ju odsúdilo za v%etky jej omyly a potom sa ponúklo
ako jediné v$chodisko z problémov. Spolo#nos( sa mô*e zachráni(, iba ak sa
(znova) stane kres(anskou.

Druh$m rizikom je, *e dialóg chápan$ ako prispôsobenie sa kres(anstva
a Cirkvi sú#asnému kontextu pristúpi na trhovú logiku. Kres(anská viera,
tradícia a komunita sa zredukujú na nábo*ensk$ tovar, ktor$ sa dá pod&a potre-
by zadová*i( na uspokojenie nábo*ensk$ch a duchovn$ch potrieb. V prvej #as-
ti sme poukázali na skuto#nos(, *e individualizácia v ove&a vä#%ej miere ne* v mi-
nulosti núti jednotlivca, aby si vybudoval svoju identitu. Ak v tomto jednotlivec
neuspeje, ak sa mu nepodarí rozvinú( kriticko-reflexívne vedomie13, tak kon-

13 Porov. BOEVE, L.: Consumer Culture and Christian Faith in a Post-Secular Europe : Reflections
on Individualisation, Critical Agency and Reflexivity. In: Bulletin ET, 17, 2006, s. 106–126.
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trolu prevezme trh. !al"ie s t#mto súvisiace riziko spo$íva v mo%nosti, %e
jednotlivec si svoju nábo%enskú identitu bude utvára& pod'a subjektivistic-
k#ch a individualistick#ch kritérií, pod'a ktor#ch v kone$nom dôsledku zále%í
iba na osobnej duchovnej skúsenosti a spokojnosti ($o v niektor#ch prípadoch
vedie k osobnému nábo%enstvu, ktoré si jednotlivec zostavuje z rôznych prvkov,
pochádzajúcich z rôznych tradícií, teda k synkretizmu, at(.) Ak v takomto
prípade vôbec mo%no hovori& o dialógu kres&anstva so sú$asn#m kontextom,
ide o nepochopenie samotnej podstaty dialógu, o zamie)anie si dialógu s adap-
táciou, s oby$ajnou kontinuitou medzi kres&anstvom a kontextom. Faktom je, %e
k#m sa kontext a kres&anstvo dostato$ne „prekr#vali“, v"etko nasved$ovalo to-
mu, %e tak#to princíp kontinuity funguje dostato$ne dobre. Náhodné skúsenos-
ti (tak pozitívne, ako aj negatívne) boli takpovediac automaticky nasmerované
smerom ku kres&anskému Bohu; ak sa vychovávalo k hodnotám, boli to sa-
mozrejme kres&anské hodnoty; a a% do konca druhej polovice 20. storo$ia sa
moderná emancipácia, 'udské práva a mechanizmy solidarity ve'mi dobre zho-
dovali s kres&ansk#m evanjeliov#m posolstvom o prichádzajúcom krá'ovstve.
Spolo$ne so v"etk#mi 'u(mi dobrej vôle sa kres&ania v súlade s v#zvami z Gau-
dium et spes aktívne anga%ovali v napomáhaní kultúrneho a sociálno-ekono-
mického blahobytu v Európe – po roku 1945 aspo) v západnej Európe. Len%e
európska spolo$nos& a kres&anstvo sa v sú$asnosti prekr#vajú v $oraz men"ej
miere, preto princíp kontinuity prestáva fungova& a kres&anstvo sa na úkor
vlastnej identity a integrity ocitá na trhu.

Zdá sa, %e úlohu, pred ktorú nás postavila kon"titúcia Gaudium et spes,
aby Cirkev skúmala znamenia $asov a interpretovala ich vo svetle evanjelia a tak
lep"ie porozumela svetu a lep"ie chápala samu seba, a aby tak#mto spôsobom
pomáhala svetu dosiahnu& jeho cie' a sebe samej otvorila nové mo%nosti na
ohlasovanie kres&anskej viery – zdá sa, %e túto úlohu sa ani v jednom z dvoch
prípadov, o ktor#ch sme hovorili doteraz, nepodarilo dostato$ne splni&. V pr-
vom prípade príli"ná diskontinuita medzi vierou a kontextom prakticky zne-
mo%nila ak#ko'vek dialóg. V druhom prípade k podobnému v#sledku viedol
automaticky optimistick# predpoklad, %e princíp kontinuity funguje. V obi-
dvoch prípadoch je jeden z partnerov dialógu bu( z princípu alebo prakticky
vylú$en# a kres&anská identita i úloha, ktorú mô%e Cirkev zohra& v sú$asnej kul-
túre a spolo$nosti, sú ohrozené. V prvom prípade kres&anstvo ustupuje a uza-
tvára sa do seba proti svetu, upev)uje svoju identitu, ale zabúda na úlohu do-
spie& k obnovenému sebachápaniu vo vz&ahu k histórii a kontextu. V druhom prí-
pade svet preberá kontrolu a absorbuje kres&anskú identitu, ale bez toho, %e by
re"pektoval integritu a "pecificiku kres&anskej tradície. Ako potom Cirkev mô-
%e by&, ako sa mô%e sta& miestom, odkia' sa hovorí o Bohu, odkia' hovorí Boh,
kde Boh hovorí?

2.2. MEDZI KONTINUITOU A DISKONTINUITOU: PRERU*ENIE

Sú$asn# kontext si naozaj vy%aduje, aby sa dialóg Cirkvi so svetom zno-
vu uvá%il. Princíp kontinuity, ktor# po Druhom vatikánskom koncile podpo-
rovalo mnoho modern#ch teológov, u% (alej nefunguje a zdá sa, %e prenechal
kres&anskú vieru trhu. Na druhej strane, princíp diskontinuity zatiahol Cirkev
do izolácie a vystavil ju nebezpe$enstvu fundamentalizmu. Okrem toho pri-
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pravil Cirkev o príle#itos$, ktorú jej kontext ponúka, aby nanovo pochopila svo-
ju vlastnú úlohu a na%la vhodné prostriedky na ohlasovanie evanjelia v dne%-
nej dobe.

S cie&om vyhnú$ sa obidvom extrémom navrhujem chápa$ vz$ah medzi
kres$anskou vierou a kontextom ako „preru%enie“ (interruption). Na rozdiel od
zdôraz'ovania diskontinuity medzi kres$anskou vierou a kontextom kategória
preru%enia dr#í kontinuitu a diskontinuitu pohromade, aj ke( v istom napätí.
Preru%enie v%ak vôbec netreba stoto#'ova$ s pretrhnutím, preto#e to, )o je pre-
ru%ené, neprestáva existova$. Na druhej strane v%ak to, )o je preru%ené, nepo-
kra)uje (alej tak, akoby sa ni) nestalo. Vo vz$ahu medzi kres$anskou vierou
a kontextom toto preru%enie pôsobí vzájomne. Dialóg s kontextom preru%uje
kres$anské sebachápanie a – ako sa v (al%ej )asti pokúsime ukáza$ – je to Cir-
kev, ak sa z tohto kontextuálneho preru%enia pou)í, interpretujúc ho vo svetle
evanjelia, ktorá bude schopná preru%i$ kontext ohlasovaním evanjelia spôso-
bom, ktor* je sú)asnému kontextu primeran*.

• Na kontextuálnej úrovni detradicionalizácia a pluralizácia preru%ujú
be#né kres$anské sebachápanie. Na jednej strane posilnili vedomie %pecifickos-
ti a tradície kres$anskej viery, na ktor*ch je postavená, a právd, ktoré vyjadruje.
Na druhej strane je nám v tomto kontexte pozna)enom pluralitou jasné, #e
kres$anstvo je obklopené mno#stvom in*ch nábo#enstiev a ideológií, ktoré si
na základe ich vlastnej %pecifickosti takisto strá#ia rovnako vá#ne, aj ke( odli%-
né nároky na pravdu. Kres$anstvo (v celej svojej vnútornej rozli)nosti) je so
svojou históriou, tradíciou a profilom jedn*m z ú)astníkov na tomto %irokom
poli. Okrem toho nás konkrétny dialóg s ostatn*mi u)í, #e prvky, ktoré sa ja-
via ako podobné, v sebe )asto ukr*vajú najvä)%ie rozdiely. Napríklad to, )o spá-
ja tri takzvané profetické nábo#enstvá (naz*vané tie# nábo#enstvami Knihy
alebo zjaven*mi nábo#enstvami), ich zárove' podstatne odli%uje v (a) spôsobe,
ak*m ka#dé z nich chápe svojho „proroka“ – Mohameda, Je#i%a alebo Moj#i%a,
(b) v úlohe, akú zohrávajú v nábo#enstve ich sväté písma (Korán, Biblia alebo
Tóra), a (c) v spôsobe, ak*m sa chápe Bo#ie zjavenie v histórii.

Postmoderné kritické vedomie potvrdzuje túto kultúrne sprostredkovanú
skúsenos$ a robí nás pozornej%ími vo)i odli%nosti a rozdielnosti.14 Podobne ako
ostatné tradície, aj kres$anstvo má tendenciu uzatvára$ sa pred v*zvami, ktoré
so sebou priná%a odli%nos$ a rozdielnos$. Hrozba, #e sa pokúsi okam#ite
asimilova$, alebo naopak vylú)i$ akúko&vek odli%nos$, je stále reálna. Len#e
takisto sme neustále konfrontovaní s inakos$ou, ktorá odkr*va hranice na%ej
vlastnej pozície a ktorá uniká ak*mko&vek pokusom o asimiláciu. V#dy je tu
nie)o nepredvídate&né, nepochopite&né, neo)akávané, neovládnute&né – nie)o
iné, )o preru%uje na%u kres$anskú tradíciu.

• Nové kres$anské sebachápanie nie je v%ak iba otázkou prispôsobenia
sa kontextu, prijatím postmoderného, kritického vedomia jednoducho preto,
lebo si to kontext vy#aduje. Oprávnenú rekontextualizáciu mo#no vybudova$

14 Myslíme tu na tzv. myslite&ov odli%nosti, ako napr. J.-F. Lyotard, dekon%trukcionizmus at(. Po-
rov. BOEVE, L.: Critical Consciousness in the Postmodern Condition : A New Opportuni-
ty for Theology? In: Philosophy and Theology, 10, 1997, s. 449–468.
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iba na pevn!ch teologick!ch základoch.15 A práve tu dialóg so sú!asn"m kontextom
s#ubuje nové mo$nosti na profilovanie kres%anskej viery tak, aby bola pocho-
pite#ná, prijate#ná a mala svetu !o poveda%. Preto$e sa zdá, $e to iné, odli&né,
!o stavia kres%anskú vieru pred v"zvy, nie je samo osebe nato#ko iné – naopak,
mô$e sa ve#mi dobre prejavi" priamo vnútri kres"anskej viery. Tak"to dialóg nám
umo$'uje pochopi%, $e z pozície kres%anskej hermeneutiky práve stretnutie
s inakos%ou mô$e by% miestom, kde sa stopy Boha stávajú zrete#n"mi. Vari
nebol práve Boh v$dy ten In" v na&ich biblick"ch dejinách, najmä vtedy, ke(
hrozilo, $e sa na&e dejiny uzatvoria do seba?

V ka$dom prípade sa zdá, $e ak v preru#ujúcej odli#nosti h#adáme stopy
Boha, máme v rukách u$ito!n" k#ú! na !ítanie Písem, napríklad u$ Starého
zákona. Vtedy, ke( je Izrael zotro!en" a uväznen" v Egypte, je to Boh, ktor"
skrze Moj$i&a preru&uje túto históriu zotro!enia a odcudzenia. Vtedy, ke( sa $i-
dovské krá#ovstvo uzatvára pred Bohom a klania sa cudzím bohom, ke( pácha
nespravodlivosti vo!i chudobn"m a cudzincom a králi sú skorumpovaní, je to
Boh, ktor" stále znova vo svojom vlastnom mene posiela prorokov, aby toto
uzatváranie sa kritizovali. Nov" zákon v tomto oh#ade takisto ponúka mno$stvo
príkladov, ke( Boh preru&uje uzatvorené príbehy. Je$i& v mene Boha odpú&%a
hriechy, uzdravuje chor"ch a otvára nové mo$nosti pre t"ch, ktorí sú pod#a
nábo$ensk"ch a sociálnych autorít vydedencami. V mene toho istého Boha Je-
$i& kritizuje t"ch, ktorí redukujú nábo$enstvo na dodr$iavanie Zákona, na &kru-
pulózne vykonávanie po$adovan"ch obiet alebo na snahu o politické ciele. Je-
$i& od nás $iada, aby sme sa stali podobn"mi de%om, aby sme boli ako chudobní,
vydedenci a prenasledovaní (preto$e tí sú blahoslavení), ako vdova, ktorá obe-
tuje iba jednu malú mincu. Poz"va nás, aby sme krá!ali v stopách otca, ktor"
objíma svojho najmlad&ieho syna (a nepodie#ali sa na nepochopení star&ieho
syna). U!í nás, aby sme ho spoznali v chudobnom, chorom, hladnom, smäd-
nom, vo väz'ovi, v nahom, jednoducho v tom inom, ktor" je zranite#n" a zra-
nen": „Pane, a kedy sme %a videli hladného a nak)mili sme %a, alebo smädného
a dali sme ti pi%? (...) Veru, hovorím vám: *oko#vek ste urobili jednému z t"ch-
to mojich najmen&ích bratov, mne ste urobili.“ (Mt 25, 37b.40b)

Pozorná anal"za ukazuje, $e celá metaforická dynamika kres%ansk"ch
príbehov je popretkávaná preru#eniami uzavret"ch príbehov v Bo$om mene, vrá-
tane vlastného osobného príbehu, konfrontáciou s odli&nos%ou.16 Pekne to zná-
zor'ujú dôle$ité motívy, ako sú povolanie, exodus, pú&%, hora, krí$, vzkriesenie,
obrátenie, putovanie at(. Kres%anskému príbehu nie je v nijakom prípade do-
volené, aby sa uzavrel do seba. Preto$e práve vtedy Boh lásky tak"to príbeh
otvorí. Preru&enie tu funguje ako teologická kategória.17 Napokon za paradig-

15 K tejto !asti porov. BOEVE, L.: Beyond the Modern and Anti-Modern Dilemma : Gaudium et
Spes and Theological Method in a Postmodern European Context. In: Horizons, 34, 2007,
!. 2; BOEVE, L.: God Interrupts History : Theology in a Time of Upheaval, 2. kap.

16 Porov. BOEVE, L.: Interrupting Tradition : En Essay on Christian Faith in a Postmodern Context,
6. kap.

17 Pojem „preru&enie“ (interruption) som si po$i!al od Johanna Baptista Metza. Porov. METZ, J. B.:
Glaube in Geschichte und Gesellschaft : Studien zu einer praktischen Fundamentaltheologie. Mainz
: Grünewald, 1977, s. 150; publikované aj in: Unterbrechungen : Theologisch-politische Perspektiven
und Profile. Gütersloh : Mohn, 1981, s. 86. Usiloval som sa v&ak spracova% túto „metzovskú“
intuíciu ako teologicko-epistemologickú kategóriu, ktorá nám umo$ní, aby sme kontextuál-
ne stvárnili kres%anské kritické vedomie tak ad intra, ako aj ad extra.
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matick# príklad takéhoto preru$enia mo%no poklada& zm'tvychvstanie Je%i$a,
ktor# zomrel na krí%i. Boh radikálne znovu otvára Je%i$ov príbeh, ktor# sa ná-
bo%enské a politické autority pokúsili uzavrie&. V tomto momente Boh dáva
jasne najavo, %e príbeh (loveka, ktor# %ije ako Je%i$, ktorého jeho u(eníci vy-
znávajú ako Krista, nemô%e smr& uzavrie&, ale %e tak#to príbeh má budúcnos&
po smrti. Nasledova& Je%i$a znamená prija& v#zvu od toho druhého, ktor# pre-
ru$uje na$e príbehy.18

Kres&anstvo (elí v#zvam a preru$eniam v%dy iba v kontakte s konkrétnym
in#m. A práve toto preru$enie mô%e by& miestom, kde sa Boh dnes zjavuje kres-
&anom. Z teologického h)adiska preru$enie nie je iba formálnou, prázdnou ka-
tegóriou, ale má za sebou váhu celej naratívnej tradície Boha lásky, ktor# sa
zjavuje v konkrétnej histórii. Imitatio Christi nás teda vyz#va, aby sme vlo%ili do
praxe oboje, aby sme sa dali preru$i&, ale aby sme tie% preru$ovali – vyz#va nás
re$pektova& skuto(nú odli$nos& druhého, ale tie% by& pre neho t#m druh#m,
klás& otázky, stava& ho pred v#zvy, kritizova& jeho alebo ju tam, kde majú sklony
k hegemónii. Kategória preru$enia sa tak skuto(ne javí ako vhodn# k)ú( k chá-
paniu Bo%ieho spásneho pôsobenia v histórii – vrátane na$ej anga%ovanosti
v histórii a spôsobu, ak#m vnímame Bo%í vz&ah k dejinám. V#zva, ktorej kres-
&anská viera (elí v konfrontácii s odli$nos&ou, sa napokon stáva miestom, ktoré
naz#vame locus theologicus. Ako konkrétny, $pecifick# príbeh je kres&anstvo pre-
ru$ené Bohom, o ktorom sved(íme ako o tom, ktor# preru$uje uzavreté príbe-
hy. T#mto spôsobom Boh aj nás poz#va, aby sme sa stali preru$ovate)mi uza-
vret#ch príbehov.19

• Cirkev ako locus theologicus je v sú(asnej európskej spolo(nosti Cirkvou,
ktorá sa nau(ila na(úva& Bo%iemu preru$eniu a ktorá h)adá, kde Boh hovorí
prostredníctvom preru$enia na$ej )udskej re(i o Bohu. Takáto Cirkev je potom
nielen miestom, odkia) je mo%né hovori& o Bohu, ale tie% miestom, odkia)
Boh mô%e hovori& k sú(asnej spolo(nosti. Je to Cirkev, ktorá by mala preru$i&
zjednodu$ujúce stoto%*ovanie detradicionalizácie s nihilizmom, pluralizácie
s relativizmom a individualizácie s individualizmom. Ona sama sa toti% z dialó-
gu so sú(asn#m kontextom nau(ila prijíma& v#zvy, ktoré tieto procesy so sebou
priná$ajú, znovu objavila seba samu ako $pecifick# príbeh, ktor# mô%e in$piro-
va& )udí pri budovaní ich vlastn#ch identít. Je to Cirkev, ktorá bude podporova&
skuto(nú vnímavos& a aktívne kontakty s t#mi, ktorí sú odli$ní a iní, preto%e
chápe, %e Boh sa dnes mô%e k nám prihovori& práve cez odli$nos& a inakos&. Je
to Cirkev, ktorá bude podnecova& kritické vedomie poukazovaním na to, ako

18 Pod)a svedectva Matú$ovho a Markovho evanjelia sa to musel nau(i& aj sám Je%i$ (Mt 15,21-28;
Mk 7,24-30). Je%i$, prichádzajúc do kraja T#ru a Sidonu, stretá na svojej ceste Kanaan(anku
alebo S#rofeni(anku, ne%idovku, ktorá sa odvá%i po%iada& ho, aby uzdravil jej dcéru posadnu-
tú diablom. Je%i$ najprv odmieta jej prosbu a vyhlasuje, %e jeho misia sa dot#ka iba %idovského
)udu: „Ja som poslan# k ovciam straten#m z domu Izraela.“ Bolo by to dokonca nelegitímne
stara& sa o in#ch, „lebo nie je dobré vzia& chlieb de&om a hodi& ho $te*atám“. +ena v$ak od-
mieta toto odmietnutie: „Pane, ale aj $te*atá jedia odrobinky, (o padajú zo stola ich pánov.“
V tomto okamihu je Je%i$ovo rozprávanie akoby preru$ené a on sa za(ína u(i& otvori& svoje
posolstvo ,alej, aby aj iní mali v *om svoje miesto. Vo viere tejto %eny zjavuje Boh samého
Boha, ktor# je aj mimo hraníc Izraela.

19 Vo svojom diele God Interrupts History, kap. 9, ponúkam alternatívne (ítanie tohto konceptu.
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20 Vo!n" preklad prvého titulu znie: Preru!ená tradícia : Esej o kres"anskej viere v postmodernom
kontexte, druh" mo#no prelo#i$ ako Boh preru!uje dejiny : Teológia v #ase zmien.

marketizácia a konzumizmus redukujú sú%asné mo#nosti slobody a reflexivity
na slobodu konzumenta, ktorú riadi logika trhu. Napokon je to Cirkev, ktorá
varuje pred fundamentalizmom a nacionalizmom, preto#e sú to do seba uzavre-
té príbehy, ktoré sú slepé vo%i preru&ujúcej odli&nosti a %asto sú ochotné to, %o
je odli&né, v záujme vlastnej identity obetova$. Takto konajúc, je to Cirkev,
ktorá spolu s in"mi !u'mi dobrej vôle bude podporova$ mier a spravodlivos$,
osobn" prospech, ale i sociálnu celistvos$ proti totalitn"m systémom dne&nej
doby, %i u# sú ekonomického, politického, etnického, kultúrneho alebo nábo-
#enského charakteru.
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