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V posledných
mesiacoch sme
na slovenskej politickej scéne svedkami
nezvyčajného úkazu.
Po dlhých rokoch
tabuizovania a hrania sa na to, kto je
väčší katolík, sa akoby vrece roztrhlo
s návrhmi na odluku cirkvi od štátu,
a čo viac, dokonca na zabezpečenie
rovnoprávneho postavenia nekonfesijných občanov. Nečudo. Veď voľby sú
vzdialené už len o niečo viac ako rok.
Jedineže by sa neprekonateľné rozpory
medzi čoraz sekulárnejšími liberálmi
a morálku strážiacimi kresťanskými
demokratmi dostali do takých rozmerov,
že občan – volič by bol nútený upraviť si
svoj kalendár občianskych povinností
a pobrať sa k volebným urnám o čosi
skôr. A tak témy, ktoré doteraz pripomínali len skúšobne vypúšťané balóniky, sa
stávajú integrálnou súčasťou politickej
agendy jednotlivých strán. Žeby naraz
uvedomenie si, že Slovensko nie je až také katolícke, akoby ho poniektorí chceli
vidieť? Že neveriaci tvoria celkom veľkú
a dobre osloviteľnú menšinu? V každom
prípade nie je na škodu veci, že sa ľady
v doteraz zamrznutých, stojatých vodách
konečne pohli. Zostáva len dúfať, že ich
letné horúčavy a predvolebné teplo úplne
roztopia a dosiaľ zabúdaná menšina si
bude užívať more úprimne myslených
a premyslených riešení.
Judita Takáčová
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