
O LAIČNOSTI 
 
Konfesionalno poučevanje (»Uvod v teologijo« kot predmet na UP FHŠ) dr. Lenarta Škof na laični 
instituciji kakor tudi podpisovanje z afiliacijo z laično institucijo UP FHŠ v konfesionalnih medijskih 
nastopih in objavah (npr. pod članek v Delovi prilogi Pogledi, »O veri in demokraciji v Sloveniji«, 30. junij 
2010) kažejo na zmešnjavo v zvezi s konceptom laičnosti in demokracije v slovenskem družbenem prostoru.  
Če je manifestiranje religioznih prepričanj v javnosti ena od temeljnih pravic, ki ni sporna, pa je sporno 
njeno manifestiranje v državljanskem javnem prostoru. Državljanski javni prostor namreč niso ulica, trg, 
kavarna in javni parki, kjer je svoboda mnenj – tudi religioznih – zagotovoljena, ampak gre za državne 
strukture, med katere zaenkrat še nedvomno spadajo državne institucije in uradi. Univerza je tak prostor. 
Kakor šole ni mogoče asimilirati v ulico ali dvorano železniške postaje, pravi Nadia Geerts, avtorica knjig o 
laičnosti in predsednica Cercle republicain (med 2000 in 2010) (http://nadiageerts.over-blog.com/, 
»L'espace public n'est pas la rue«), tako je ni mogoče asimilirati v cerkev, mošejo ali tempelj. Javne šole v 
republiki so ustanove državljanskega javnega prostora in kot take specifična mesta transmisije sekularnih 
vednosti. 
 

Tako pri spoštovanju laičnosti in sekularnosti države ne gre za to, da bi družba izločala en del (katolicizem) 
ali več delov (druge religije) svoje populacije zaradi kakršnihsižebodi izključevalnih oz. rasističnih 
razlogov, temveč za to, da se v državljanskih javnih prostorih državljani in državljanke vzdržijo svojih 
osebnih mnenj (verskih prepričanj) prav zato, da bi lahko zagotovili njihovo enakopravnost in ne prevlado 
enega nad drugimi (ene religije nad drugimi). Versko prepričanje oz. mnenje je zasebna pravica 
posameznika in posameznice. V tem smislu je že samo ime predmeta »Uvod v teologijo« na laični fakulteti 
nevzdržno, saj razkriva konfesionalno in ne laično semantiko, obenem pa kaže, da se nekateri v javnem 
državljanskem prostoru lahko obnašajo tako, kakor da je šolstvo že privatizirano, zasebno in konfesionalno. 
Povedati je potrebno še nekaj. Laičnost države ne pomeni prevlade ateistov in njihovega pohoda nad 
vernike, ne pomeni nikakršne »zmage manjšine nad večino«. Pred kakim mesecem sem v osebnem 
pogovoru z Darkom Darovcem, direktorjem raziskovalne institucije v Kopru (UP ZRS), opazila hudo 
bojazen pred obstojem manjšine, ki se z večino ne strinja in to tudi javno pove, pri čemer je direktor skušal 
opaznost ter odkrito javno argumentacijo manjšine izenačiti z njenim domnevnim zmagovitim pohodom nad 
večino, kar kaže na popolnoma izkrivljeno (avtokratsko) dojemanje demokracije. Demokracija ni koncept, 
ki bi zajemal kakršnokoli zmagovanje in zmagoslavje, še manj enačenje vseh ljudi s pojmovanjem »mi«, kar 
omenja Lenart Škof v članku o evharističnem kongresu v Sloveniji (zg. navedeni članek), kjer med drugim 
pravi, da sodi k vlogi katoliške cerkve v okviru sodobne sekularizirane družbe, da bi »v svojih dokumentih 
kakor v svojem delovanju o 'nekristjanih' govorila z zaimkom 'mi'«. Lepo vas prosim: takega pokroviteljstva 
pa še ne! Kristjani naj nagovarjajo z »mi« pripadnike in pripadnice svoje skupnosti in naj ne širijo svojih 
pristojnosti na druge ljudi, s katerimi na področju svobodnih mnenj in prepričanj nimajo nič. Eden izmed 
temeljnih principov demokracije je načelno spoštovanje drugačnega mišljenja, naj bo to individualno, 
manjšinjsko ali večinsko, dokler to ne posega v pravice in integriteto drugega in drugačnega. Za nobeno 
izrivanje večine iz polja ne gre, če individuum ali manjšina terjata svoje pravice (seveda ne religioznih v 
državljanskem javnem prostoru, v javnem in zasebnem pa), ampak za državljansko zmožnost konfrontacije 
in argumentacije, tudi državljanske refleksije, ki ne zdrsne v osebno užaljenost in tožbe zaradi razžaljenja, 
če se izkaže, da argumenti ne zdržijo. Ne gre niti za podrejanje manjšine in gospodovanje nad njo. Prav tako 
obstoj manjšine/manjšin v pluralnem univerzitetnem prostoru ne bi smel pomeniti nobene grožnje drugače 
mislečim posameznikom/posameznicam in skupinam v tej skupnosti. V polju znanosti – tako nomotetičnih 
kakor družbenih in humanističnih – gre vrh tega za zelo specifično situacijo: tu velja le argumentacija, ne 
gre za kako enakovrednost mnenj. Znanost ni prostor za poljubna glasovanja in uravnotežanja različnih 
investicij in angažmajev ljudi, delirična tekmovanja in točkovanja, prav tako ne za politična taktiziranja. 
Velja le moč javno soočenih argumentov. Demokracija na univerzi tako zadeva le upravljanje univerze in 
pomeni politično taktiko in strategijo njenega preživetja. Je garant za njeno avtonomijo in pogoj za njeno 
preživetje. Obenem demokratično spoštovanje individuov in manjšin nujno implicira diferencirano 
dojemanja javnega državljanskega prostora, ki ni, ponavljam, ne zasebni in ne javni prostor.  
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