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TRIVIUM

číslo 2 /2008
vydává Josef Štogr


Trivium - místo, kde tři cesty se stýkají, trojcestí, veřejná ulice
(in Slovník latinsko-český, sestavil Xaver B. Pelikán)
Trivium - doslova „trojcestí“, ve středověkých školách pojmenování pro gramatiku, rétoriku a logiku jako nižší stupeň sedmera svobodných umění; později (v 18. století) též označení pro čtení, psaní a počítání na elementárních školách
(in Malý encyklopedický slovník, Academia)
Triviální - všední, otřepaný, sprostý, k základní škole se vztahující
(podle Slovník cizích slov, prof. Vilém Pech)
Trivium - internetový časopis, který je pro některé čtenáře místem, kde se cesty stýkají a má charakter veřejného prostoru, pro jiné snaha ukázat základy myšlení a schopnosti formulovat, a je tu také otevřena možnost výkladu pro ty, kteří budou chápat tento časopis jako cosi nízkého.


První reflexe Trivia

	Klíčová slova: diskuse

autor: tri

Anotace: 
Editorial, úvod témat druhého čísla, první zpětné vazby.

Není to příliš snadné, psát kritické články a rozdávat jízlivé rány na všechny strany a přitom se tvářit, že nezaujímáme žádné „vyhraněné stanovisko“? Nevede to jen k laciným komentářům a povrchnosti?

To byla jedna z prvních reakcí, se kterými se Trivium setkalo již v době přípravy prvního čísla v okruhu těch, se kterými jsme podobu časopisu konzultovali, podobná zazněla i po jeho uveřejnění.
Je-li Trivium uvedeno jako časopis, který nechce stát na jedné z existujících výrazných názorových platforem, tak je to proto, že jsme přesvědčeni o udržitelnosti a dostatečné pevnosti platformy vlastní - nejen kritické. Její prezentace však není hlavním tématem – nemělo by to také smysl. Naše postoje lze ve většině vyčíst právě z toho, jak klademe otázky druhým, jak s nimi diskutujeme. Nevěříme, že by „vytýčení programových tezí“ a budování vlastní myšlenkové pozice mohlo mít smysl jinak, než v konfrontaci s tím, jak přemýšlí druzí. Právě tuhle chybu udělali tvůrcové „české teologické školy“ na přelomu 60. a 70. let a pozdější protagonisté Teologických textů. A právě tato chyba nebyla dosud dostatečně reflektována. (Viz reflexe celého samizdatového období Teologických textů v tomto čísle).

Situace je dnes, zdá se, zablokovaná a různí lidé zkoušejí různé nástroje a postupy, jak ji odblokovat, posunout. Spolu s mnoha jinými se domníváme, že v kulturním kontextu nelze vystačit s jednou formulovanými „pravdami“. Proto zařazujeme do tohoto čísla víceméně programový článek o kultuře (viz článek „Povaha kultury“, který má povahu diskuse s R. Cardala) a namísto hodnocení jednotlivých aktuálních článků se v tomto čísle zaměřujeme na komplexnější témata (viz reakce na knihu V. Novotného v tomto čísle).

Vydáváním Trivia současnou situaci asi nějak výrazně nezměníme, ale můžeme nabídnout další možnosti těm, kdo se s daným stavem věci nehodlají smířit. První číslo bylo zaměřené na témata, o nichž se mlčí, tématem druhého je pokus „zpevnit, vyjasnit vlastní pozici“ –  nikoli jako výraz dojmu o vlastní důležitosti, ale proto, abychom byli pochopitelnější a čitelnější pro druhé.
Rádi bychom  přispívali k vytváření takového myšlení, které by při vědomí metafyzického rámce dokázalo být otevřené pro svět, který se proměňuje, neutíkalo by z takového světa. Ale to by bylo příliš uzavřené zadání: Trivium je  otevřeno i pro ty, kteří sice nechtějí zaujmout vyhraněný postoj k metafyzice či hermeneutice, k spornému liberalismu atd., ale věří v intelektuální diskusi jako ve smysluplný nástroj, skrze který je možné se dobírat vhledu do věcí světa. 



Teologické texty - část I., samizdat
Klíčová slova: česká teologická škola
Osobnosti: Oto Mádr., Josef Zvěřina, kardinál König, Hans Küng, Jolana Poláková
Zdroje: Teologické texty
Odkazy: www.teologicketexty.cz 

Anotace:
Jak obstály samizdatové Teologické texty v zadání, které si samy daly? Nehledě na Mádrův nesporný dobový přínos je třeba klást otevřené otázky - a odpovědi na ně zdaleka nejsou jednoznačné.

Když se máme zabývat katolickou teologickou publicistikou, Teologickým textům se  nelze vyhnout. A když už se máme zabývat Teologickými texty, je třeba se nejprve vyrovnat s tím, jakou roli hrály v období do r. 1989. Potom se nabízí vzít jako základ úvodní poloprogramový text o čtení časopisů. A právě to neuděláme.
Na konci prvního čísla časopisu TT se totiž  dá opřít daleko lépe: jednak je zde uveřejněn text Posvátné kongregace pro  nauku víry z r. 1979, „List o některých otázkách týkajících se eschatologie“, který vzbudil odpor radikálních liberálů, a jednak text kardinála Königa „Úkoly církve v naší době“, část „Směry v církvi“ z r. 1972, výňatek interpretující celou škálu směrů v církvi po II. vatikánském koncilu. A tak se nebudeme vysilovat tím, že celé téma eschatologie, kterému je toto číslo věnováno, je rahnerovské, ale podíváme se na obraz církve, jak zde byl načrtnut zvolenou autoritou, a na způsob, jak se redakce v prvním čísle věnuje podstatnému vatikánskému dokumentu.

Königův text se jasně vyhýbá extrémům na obou stranách spektra teologických názorů, požaduje, aby byla zajištěna vzájemná diskuse a povědomí o mnohosti cest v katolické Církvi. Text začíná výslovným oceněním konzervativní skupiny, tedy lidí, kteří chtějí něco chránit, střežit, ukázat význam toho, co se osvědčilo - a  jiní správně chápou každou událost ve světě jako výzvu, na níž by měla Církev reagovat. König chválí trpělivé, kteří se nenechají zpochybnit otřesy, a nakonec vyslovuje obavu z „extrémistů na obou stranách“. Jedni jako vandalové ničí poklady Církve a druzí trvají na tom, že vše musí zůstat tak, jak to bylo. Zdůrazněme, že jde o text uveřejněný v prvním čísle Teologických textů v r. 1979.
Tento text by mohl být chápán pro začínající časopis jako programový, protože se redakci vysloveně nabízí, aby v toto smyslu pojmenovávala, vytvářela prostor pro diskusi a snažila se, aby na obou stranách nebyli čtenáři vtahování a nebo naopak vytlačováni do jednoho z naznačených extrémů. V načrtnutém prostoru ale není redakčně vůbec uveden nebo komentován a pokud vím, nic na něj už nenavazuje. Redakce se bez dalšího ztotožnila se směrem, který „odpovídá na výzvy“, aniž by se čímkoli jiným dále zabývala. Snad proto, že již před tím, než vznikly TT, viděl Mádr „svůj“ úkol právě takto, v souvislosti s programem „české teologické školy“?

Text kongregace pro víru je vítán a komentován:  TT se zde stavějí proti oficiálnímu výkladu dokumentu, jak ho publikovaly komunistickou mocí kontrolované Katolické noviny, asi především proto, že tady redakce nachází ospravedlnění pro vztah „pastýřů“ a teologů a tedy podporu pro svoji činnost. A hlavně s důvěrou očekává, že „sloh tohoto dokumentu“ je příslibem. Ve stejném duchu prý aktuálně hovořil Jan Pavel II. při setkání s mezinárodní teologickou komisí. Ale jaký to byl příslib, čeho? Z textu samého o povaze tohoto příslibu nic vyčíst nelze, a ani později. Oto Mádr zřejmě předpokládal, že to je „čtenáři časopisů“ samozřejmě jasné. Samozřejmost je zde vůbec podstatným znakem: hlavní osobnosti TT byly na základě své reflexe situace po II. vatikánském koncilu, „moderní doby“, socialismu (včetně jeho vězení) a dalšího dění přesvědčeni, že jejich postup je „správný“. V komentáři k textu posvátné kongregace je přímo odkaz na úvodní článek „umění číst periodikum“. To by mohlo být projevem zdravého sebevědomí - kdyby se alespoň občas vyskytla i jen minimální metodicky provedená zpětná vazba. Nenašel jsem ji.

Pro to, jak se potom TT skutečně programově vymezily, mi připadá příznačný a dobře ilustrující způsob, jakým číslo 3 pojednává o „případu profesora Hanse Künga“, který byl po dlouhém procesu zbaven Svatým stolcem možnosti vyučovat jako katolický teolog, protože se odchýlil od učení Církve. Případ je zde (na poměry v té době u nás) poměrně bohatě zdokumentován a je tedy zjevné, že na tomto případu Mádrovi velmi záleželo. Případ je popsán tak, že není sporu o tom, že by ze strany Kongregace pro víru nebo biskupů byl postup jakkoli nespravedlivý. A přesto je zde znát jistá míra obav - věc byla sice vyřešena tak, že se jí formálně nedá nic vytknout, ale...
To se dá vyčíst jak přímo z dopisu P. Zvěřiny Küngovi (osobně se znali), tak především z poměrně rozsáhlého textu Bernhardta Welta z  r.1980. Ten zabírá zhruba čtvrtinu prostoru, který je tomuto tématu věnován a je možné ho brát jako hodnotící a systémově popisující celou věc. Je nadepsán Filosoficko - teologická problematika a dá se předpokládat, že tento text využila redakce k tomu, aby čtenáři poskytla vyvážené a komplexní shrnutí k této problematice. 
Welte tematizuje vztah magisteria a teologie, zastřešuje otázku obecnějšími konstatováními a snaží se ukázat, jak aktualita otevírá vždy o něco víc, než mohli vidět a zažít ti před námi atd. Pozornější čtenář mu může odpustit dobovou terminologii, horizonty rozumu atd., ale musíme se ptát, jaká je vlastně ona výsadní filosoficko - teologická poloha autora, která mu jeho odstup umožňuje? Z jaké pozice se staví stranou, mimo a vlastně nad Církev a její spor s teologií? Autor se přiznává, že pro výpovědi o celku je podstatné že 
„náboženské projevy a slova, např. rozhodnutí církevního úřadu, se obvykle hluboko zakořeňují v tom, co C.G.Jung nazývá kolektivním nevědomím (zvýraznil autor nebo překladatel). Proto takové ustanovení, i když by snad potřebovala revizi, nelze zprovodit ze světa pouze racionálními úvahami“.

V tomto světle je pak nutno chápat celý jeho text, nejde o článek napsaný z teologických pozic, ale článek kulturologický, který se zvnějšku zabývá teologií; církevní úřad a jeho vyjádření a rozhodnutí jsou autorem vnímány shodně jako jakékoli jiné náboženské projevy a slova, a to paralelně k Jungovi. Pokud si to uvědomíme, pak snadno rozumíme jak nadpisům jednotlivých kapitol (Pravda se zjevuje vždy ve zvláštní dějinné podobě, Prostor, v němž se odehrává život, je vždy širší než dogmata atd.), tak i celkovému vyznění textu. Souvislost je zde jasná: dogmata je nutno korigovat, ale smysluplně, chytře, nemá smysl jít čelem proti zdi zabetonované instituce tak, jak to dělal Küng. 

O  redakčním zaměření časopisu už zde není pochyb, je jasně a velmi úzce vymezeno a rozhodně ne ve škále, kterou otevíral na konci prvního čísla citovaný kardinál König. Toto zaměření však nyní nehodnoťme, nyní se můžeme vrátit k úvodnímu článku.

TT přicházejí na svět s úvodním článkem „Jak mají číst čtenáři časopisů?“ Není to motiv trochu paradoxní? Mádr se jako redaktor nesnaží ukázat čtenářům, co bude pro jeho časopis nosným tématem a jaká jsou jeho myšlenková východiska, neříká nic z toho, co jsme  nyní získali výkladem vybraných textů z prvního a třetího čísla. Zato učí čtenáře, jak mají číst - se samozřejmým předpokladem, že to mají aplikovat právě na TT.
Ale ať čteme tento text jak chceme, nic světoborného, jen několik dobrých postřehů a několik moralismů. Významné však je, že zde vůbec nefiguruje prvek „výběru četby“, „výběru autority“ a mnohosti přístupů, tedy něco dnes pro nás samozřejmého a něco, co bychom očekávali, kdyby např.Königův článek byl otištěn na začátku čísla. Jistě  v době začínajícího samizdatu nebylo mnoho na výběr. Ale „učit číst“ a přitom neotevřít alespoň teoreticky motiv plurality, výběru? A tak si TT již od začátku sebou nesou jednu závažnou zátěž – nemírné sebevědomí, že jsou časopisem „samozřejmě“ shrnujícím základní poznatky, které jsou pro intelektuálního čtenáře vhodné, že jsou redigovány z filosoficko-teologického odstupu, že jsou časopisem svým způsobem akademickým v tom smyslu, ve kterém garantují úplnost a vyváženost poznání v daném tématu... Samy sebe tak TT od počátku dostaly do pasti, neboť ačkoli jejich zakladatelé byli myšlenkově zaměřeni na autencitu křesťanského života, TT prakticky směřovaly ke stále se zužujícímu (a tedy neautentickému) pojetí teologie. To, co se zdálo v přelomu sedmdesátých a osmdesátých let zásadním a nosným tématem, se v osmdesátých letech už zcela zjevně ukázalo jako jedno téma z mnoha a zvolená intelektuální a zdánlivě aktuálně zakotvená „metapozice“  autorů se ukázala jako nezajištěná, jak noeticky, tak institucionálně.  TT v tom byly věrným obrazem myšlení liberálních intelektuálních okruhů té doby, časopis, ačkoli hlásal vně Církve ekumenický dialog, se rychle vzdálil od ideálu že Církev má být vnitřně pluralitní - od konzervativních strážců hodnot až po ty, kdo dovedou autenticky reagovat a jednat.

TT si od počátku dal za cíl „vést čtenáře“, dokonce v jakémsi programovém úvodníku, návodu ke čtení. Co to znamenalo, když se  na začátku r. 1990 „doba změnila“ a redakce už nebyla v postavení, ve kterém musí „improvizovat“ a uvažovat ve smyslu „lepší něco než nic“? Ukázalo se, že TT, ačkoli měly katolické intelektuály připravovat na vlastní samostatné jednání, si vypěstovaly čtenářskou obec velmi podobnou té, o které Mádr psal v úvodním čísle. Vděčnou, pozornou, pokojné stádečko v dobrém, pastýřském duchu. Ale to se nyní rozprchlo, protože každému kdysi vděčnému čtenáři se otevřela celá řada možností. Nastalo něco, na co ho TT ze své povahy vůbec nepřipravily. V přístupu vymezeném v článku „jak číst časopis“ se skrývala systémová chyba. Teolog a publicista nemá být pastýř a čtenářská obec není  nějaká „rozptýlená intelektuální farnost“. Pokud si to někdo myslel nebo myslí, mýlí se. 

Problém samozřejmě přineslo už to, že celý tento „projekt“ časopisu s univerzálním záběrem byl nesen myšlenkovým vkladem pouze dvou osobností, a realizován pak  jako dílo Mádrovo. Zvěřina byl sice osobností mimořádnou v mnoha ohledech, ale ani to, ani nic z Mádrova napření nemohlo zaručit co si TT daly do nepsaného redakčního cíle: vytvářet solidní zázemí a přehled o daném tématu. To mělo a má závažné důsledky. Pokud se s tím nevypořádáme, nelze jasně popsat a porozumět souvislostem všeho toho zdánlivě nepochopitelného, co se po r. 1990 u nás odehrálo například okolo teologické fakulty. Není předmětem tohoto článku se tímto obdobím zabývat. Je však zcela jistě alespoň zčásti vinou TT a jejich garantů, že po celá léta víceméně ignorovali konzervativní proud myšlení, který je nesporně katolický v plném slova smyslu a to mimo jiné i vzhledem k vymezení, které sami publikovali v prvním čísle. TT byly zahleděné do sebe - a praktický dopad toho se projevil v okamžiku, kdy pominula v jistém smyslu nenormální, deformovaná doba. Na druhou stranu nelze nevidět, že vina je též na straně konzervativní katolické inteligence, ta nedokázala v osmdesátých letech jednostrannost TT dostatečně hlasitě reflektovat a nastavit TT odpovídajícím způsobem zrcadlo. Ne že by o ně TT nějak výrazně stály, ale to na věci nic nemění.
TT  v období samizdatu jistě přispěly k formaci mnoha svých čtenářů. Ale v jedné věci je jejich působení minimálně sporné: vakuum a konfliktní intelektuální prostředí, které se u nás vytvořilo v osmdesátých a devadesátých letech, vyplynulo částečně i z toho, že včas a předem nereflektovaly CELOU skutečnost, ačkoli samy sebe představovaly jako časopis, garantující čtenářům komplexnost vhledu do teologické problematiky.

Než se začneme (v některém z příštích čísel Trivia) zabývat dnešní podobou TT, podívejme se, jestli něco z toho, co jsme vzali jako příklad, „proniklo“ do nedávného čísla TT, které se vrací do „samizdatové“ doby a vytváří tedy jakýsi „svorník“, umožňuje nám „přeskočit“ obtížnou dobu první poloviny devadesátých let.

První číslo osmnáctého ročníku je nazváno TT retro - samizdatová čísla. Je uvedeno pouze krátkým rozhovorem, ve kterém se dozvíme (mimo jiné sebe-chvály) toto: „Časopis Teologické texty přinášel pro kněze a laiky teologii v celém panorámatu“.

Samozřejmost vlastního postoje a správnosti zvolené koncepce zůstává dodnes zcela nedotčena, nereflektována. Mádrovo hodnocení  nebylo po r. 1990 (psáno v r. 1992) zřejmě vystaveno pochybám, zcela samozřejmě předpokládá, že TT nabízely vše, co nabízeno být mělo. A použití tohoto útržku rozhovoru po dalších patnácti letech (!) v r. 2007 dokládá, že jde o konstantu, také z pohledu současné redakce vedené J. Polákovou. Žádný odstup, žádná sebereflexe. Kdeže je ideál, který bychom mohli očekávat na základě textu kard. Königa uveřejněného v 1. čísle v r. 1979? Je zcela zapomenut? Kdo pročítal stará čísla pro „retro“ vydání a ani se ho nevšiml?
Významná je také skutečnost, že chybí jakýkoli komentář k uveřejněným textům nebo jejich výběru, a tak zřejmě redakce předpokládala, že jsou „výmluvné“ a komentář k nim by byl nadbytečný. Ale přinejmenším řazení neodpovídající chronologii by být komentováno mělo. Snad se uveřejněním bez komentáře mělo zvýraznit, že TT byly „od počátku do konce“ vyvážený a myšlenkově ukotvený časopis, ve kterém nemá smysl uvažovat o nějakém redakčním posunu? Opravdu si tohle ještě nyní redakce myslí? 

Jak se dalo očekávat,  z textů, kterými jsme se zabývali v předchozí části, Königův text v retro čísle chybí, nechybí však Welte a Zvěřinovy dopisy Küngovi. Nechybí tu naopak právě ty práce, které jsou nejvíce „diskutabilní“, např. Albert Görres „Katolistní nepravdivost“ z TT 4/1981 atd. Mohlo by být pochopitelné, že jsou uvedeny problematické texty, pokud měly sloužit jako východisko pro diskusi. Ale tak tomu není - výběr je proveden zjevně tak, aby jednotlivé články „spolutvořily“ panoráma - širokoúhlý a plastický obraz o skutečnosti.  Tak, jak je to uvedeno jako cíl na začátku - vytvářejí širokoúhlý a plastický obraz o TT. Nic víc.

Kruh se uzavřel. S panoramatem se nediskutuje, panorama není vhodné pro různá čtení. Někteří jsou uvnitř a tento článek Trivia pro ně bude nehorázným útokem na člověka, jehož zásluhy nelze vůbec docenit, natož zpochybnit. Jiní jsou vně a zpravidla je TT vůbec nezajímají, protože jsou sebestředné a snad jim tento článek napomůže uvidět alespoň některé z doposud nereflektovaných souvislostí. Trivium stojí uprostřed. Nezpochybňujeme nesporný význam TT zejména v době konce sedmdesátých let a začátku let osmdesátých. Ale upozorňujeme na to, že v této době také TT vytvořily „dobře zavedenou firmu“, která potom slušně „válcovala“ svoje okolí. Pokud už bychom měli přistoupit na dějinné myšlení autorů, pak si druhá polovina osmdesátých let žádala již něco zcela jiného – a (je to smutné)  ani Mádr, ani Poláková to dodnes nepostřehli. A pokud zůstaneme u maximy kardinála Königa - nedostály jí TT hned od počátku právě tím, že se neotevřely tomu, co bylo mimo jejich myšlenkovou kontrolu.

Pokračování příště

Vystoupit ze stínu?  

Klíčová slova: česká teologická škola
Osobnosti: Vojtěch Novotný, Josef Zvěřina, Metoděj Habáň, Bonaventura Bouše

Anotace:
Reflexe knihy „Teologie ve stínu, prolegomena k dějinám české katolické teologie druhé poloviny 20. století“ Vojtěcha Novotného (Karolinum, Praha 2007). Autor se nesnaží příliš zakrývat, že stojí před problémem, jak vykročit ze stínu autorit, z jejichž vlivu se nedovede vymanit.

I.
Prolegomena jsou předmluvou - úvodem - alespoň tak to chápu spolu se slovníkem cizích slov Viléma Pecha. A z tohoto důvodu tato kniha patří do Trivia - protože nás  zajímá, jak je česká katolická teologie „předmluvena“, „uvedena“.
Kniha není pouhým shrnutím dostupného materiálu a jeho interpretace - autor také v předmluvě a první kapitole obsáhle vykládá, cože to vlastně má na mysli. 
Ne že by se v tom čtenář na první pohled vyznal: 
„Stručně lze tam (v první kapitole) předkládanou tezi vyložit takto: Dějiny teologie jsou ustaveny na pomezí mezi církevními dějinami a systematickou teologií, přičemž tato dvojí spojitost odpovídá jejich dvěma částem, jimiž jsou historická prolegomena a teologická hermeneutika. Jejich vlastním cílem je poznání Boží pravdy, ovšem tak, že je studován specifický dějinný projev církve, totiž reflexe věřících...“

Trochu se tu ztrácíme ve větných vazbách, ale pokusme se tomu porozumět: Prolegomena jsou úvodem v tom, že uvádějí do historie, zatímco v oblasti teologie jsou hermeneutikou - tedy nějakým výkladem, ukázáním smyslu. A to oboje dohromady, nerozborně. Pokud je toto moje porozumění správné, pak vše stačilo formulovat jednoduše, autorovi jde o jeho vlastní výklad nedávného období teologického myšlení, které kombinuje se sběrem historického materiálu. Ale proč potom a kým jsou Dějiny teologie ustaveny? Jím samým? Proč tak složitá konstrukce na dvou nohách církevních dějin a systematické teologie? A máme tomu rozumět tak, že metodou  systematické teologie je pouze a jedině teologická hermeneutika? 
Autor tyto složité formulace nepíše zbytečně - je si vědom velké obtíže, přes kterou se dostává jen ztuha: jak vyjít z existujících „uznávaných interpretací“ a autoritami zavedených způsobů myšlení, a přitom dostát tomu, co zvnějšku cítí jako svůj úkol. 
A napětí mezi vazbou na autority (autoritu) a vlastním úkolem pak prochází celou tuto práci.

To není jen upozornění na vazbu autora na osobnost Josefa Zvěřiny. Za tento jeho postoj je třeba ho pochválit, a také za popis metody, podle níž hodlá postupovat. (Tématu hermeneutiky a metafyziky se budeme zabývat jindy). Pozitivní je, že svoji pozici si před čtenářem pracně vybudovává, vytváří. Mnoho jeho kolegů postupuje zcela samozřejmě (bez metody), v rámci upadlé akademické produkce předpokládají, že jimi předkládané „poznatky“ jsou legitimovány už je tím, že oni sami jsou „vědci“, příp. jiným obdobným způsobem. Vojtěch Novotný váhá, ví o problému, ví, že vše, na čem staví, je založené jen podmíněně, a přesto chce, aby jeho závěry už něco „uváděly“, předjímaly, jeho vlastní ambicí je ustavit v rámci „prolegomen“ něco, za co by se již nazpět nemusel vracet. Ví o své nejistotě, ale chce ji překonat. Svoji metodu popisuje a v tomto smyslu je vysoko nad úrovní současné produkce. Bravo. 
Vojtěch Novotný je vysoko nad běžnou produkcí - a proto právě jemu musíme nastavit zpětné zrcadlo. Jeho práce je cenná a přínosná, ale podle  nás to prolegomena nejsou, rozhodně ne pro jiné, rozhodně ne nějak „objektivně“. Jde o jeho individuální rozvrh, a jsme přesvědčeni, že se dříve nebo později bude muset vracet před něj.

Zadržme ale nabízející se polemiku v této věci, otázkám „základního cyklu vědeckého poznání“ a „epistemonolgie vůbec“ k té se snad na stránkách Trivia dostaneme. Prozatím opusťme úvod a první obtížnou (epistemologickou) kapitolu a podívejme se na vlastní obsah knihy.


II.
Druhá kapitola „Utajované studium teologie v letech 1950 - 89“ poněkud trpí tím, že je skládána z dílčích „dokumentů“, vytvářený obraz  působí bizardně nevyrovnaně, vedle sebe a bez kontextu tu stojí nesrovnatelné reálie. V tomto smyslu se metoda postavená na výpovědích aktérů a svědků jeví jako problematická, pro orální historii je třeba dodržovat složitější postup než jen pospojované citace pramenů. 

Třetí kapitola  „Katolická periodika v letech 1948 - 89“ se snaží nalézt způsob, jak popsat vedle sebe jdoucí vydavatelskou práci „oficiální“ (pod kontrolou a tlakem komunistů a jejich spolupracovníků), samizdatovou a exilovou. Zde nás může překvapit, že na rozdíl od předchozí kapitoly je zde zvolen jiný postup. Očekávali bychom, že „výběr z katolické časopisecké produkce tak, jak je zaměřen na teologickou problematiku“ budeme moci sledovat, tedy porozumíme mu, dozvíme se, podle jakých kriterií byl proveden. Ale nečekaně je prezentován jen „výběr z časopisecké produkce, která tak či onak zachycovala katolickou teologickou publicistiku“. Proč takto a proč je právě tento výběr bez širšího uvedení a bez prolegomen?

Ku podivu pak nenásleduje kapitola, která by byla věnovaná „živé“ katolické teologické praxi - místo ní jsou zde opět „jen“ nebo spíše „právě“ ona zabezpečující prolegomena, nyní vymezena jako úkol: Nejde tu tedy o schraňování mizejících dokladů a zachycení výpovědí ještě žijících svědků, ale o to rozvrhnut způsob, „jak se v tom všem vyznat“.  Tato otázka se v knize vznáší nad všemi fragmenty popisů historických reálií a je završena v poslední kapitole, která shrnuje hlavní téma „České teologie umírající církve“, jak je v knize rozpačitě představována, tedy téma „církve skoro mrtvé“. Dalo by se říci, že toto téma leží na autorovi jako dědičný hřích. Co s ním má dělat, než vykládat ho „z něho samého“? 



III.
Shrneme-li – autor už od třetí kapitoly resignoval na téma „dějiny teologie“, se kterým pracoval v úvodu, a zaměřil se na „českou teologickou školu“.
Autor ale váhá, snad že se s ubíhajícím časem stále více ukazuje, jak dobové „pravdy“ byly jen zdáními, jak byla perspektiva velkých autorů teologie této školy ovlivněna nedostatečným odstupem od konkrétních problémů, které řešili. Ale udělat rozhodnější krok se bojí, hledá, jak alespoň ve zobecnění  něco z jejich práce zachránit, jak pro to nalézt širší, udržitelný koncept. Zdaleka zde nestojí jako nestranný „vědec“, je v tomto ohledu velmi zainteresován a to především samozřejmostí toho, jak se celé toto téma doposud prezentovalo, jakou se vyznačovalo „společenskou silou“, jak významnými vůdčími osobnostmi byli jeho protagonisté.

Autor přes všechny svoje klady nepřekračuje „zadání dne“ tak, jak mu rozumí:  je třeba jednoznačně stát na pozici která již předem interpretuje a vybírá co je na není vhodné. Již v části popisující utajované studium  teologie, která je (narozdíl od publicistiky) velmi komplexní, se ani do menších forem utajovaného studia nedostane např. Metoděj Habáň. O časopisech již jsme psali, jen příklad: exilový časopis „Na hlubinu“ nelze pominout, je mu však věnováno jen deset řádek, vč. věty „Časopis se v původních nepodepsaných textech stylizuje do tomistických poloh“. Vzhledem k tomu, že jde v té době o jediný český čistě teologický katolický časopis (jak autor sám konstatuje), a vzhledem k tomu, že je autorovi snadno dostupný, je s podivem, že mu není věnováno více pozornosti. Žádná pozornost není věnována ani tomu, aby čtenář pochopil, co má znamenat slovo „stylizuje se“. Více „společensky“ zaměřeným Studiím jsou zde věnovány čtyři a půl stránky, tedy řádově desetinásobek. Proč, to z textu přímo jasné není. 

IV.
Jedno z témat, které bylo v rámci historického „materiálu“ do knihy zařazeno (a těžko by to šlo jinak), je podkapitola o teologické komisi v letech 1970 - 73. Jde o shrnutí práce komisí jednajících ve velmi složité vnější i vnitřní situaci. Obraz teologické komise ze začátku 70. let, jak ho Novotný staví na zápisech z jednání komise, je postavený profesionálně, zde si autor zaslouží zcela nesporně velkou pochvalu. Jeho práce  vypovídá o posledním skutečně otevřeném a pluralitním teologickém prostředí, které v tu dobu pod tlakem aktivní skupiny liberálů postupně zanikalo, zatím však bylo v rámci komise zastřešené Sborem ordinářů. Může se nám to dnes zdát jako sen. V dogmatické sekci zasedali zde Zvěřina s Mádrem vedle Václava Wolfa a Reginalda Dacíka OP, Metoděj Habáň vedle Bonaventury Bouše OFM. Je zde alespoň ve zkratce popsán začátek sporu, ve kterém Miroslav Skácel zveřejnil svoji polemiku vůči tomistům, což pak teologická komise řešila, je zde obšírně referováno o tom, jak na základě žádosti biskupa Hloucha a ostatních biskupů teologická komise řešila kauzu Bonaventury Bouše.
Kniha obsahuje podrobné výsledky hlasování, ze kterých vyplývá, že přísnějšímu odsouzení Bouše unikl jen „o vlas“, a následně byl (v souladu s výsledkem posouzení jeho opublikovaných textů kolegy v komisi) biskupem Hlouchem z komise odvolán. S ním solidárně z komise odešli i Antonín Mandl a Josef Petr Ondok.
Mezi teology došlo k rozkolu, významnou roli v tom hrál publikovaný útok na tomisty a publikace extrémních názorů Boušeho, vyplývajících z přesvědčení, že teolog má schopnost a právo soudit, jestli Církev žije v pravdě. Není tenhle útok na tomisty a toto sebepřecenění liberálů okamžikem podstatným pro interpretaci moderní historie české teologie? Kde ještě by měl být nalezen klíč ke všemu, co se dělo později?
Z pohledu autora ne. On v tomto kontextu „jen“ cituje dokumenty, dál nejde.

V.
Autor se v závěrečné kapitole, jako by se zalekl, vrátí zcela „zpátky“, píše to, co sám od sebe očekává, o étosu české teologické školy „umírající“ (a z hlediska Boušeho už mrtvé) místní církve.
Na straně 195 pak proto čteme o Boušem stručnou větu: „ v r. 1970 byl zbaven státního souhlasu k působení na teologické fakultě, v r. 1871 byl církevní vrchností zbaven pověření k působení v teologické komisi, v r. 1973 mu byl odňat státní souhlas k výkonu duchovenské činnosti.“ Všechna tato tvrzení a data jsou pravdivá, věta však vytváří dojem, že mezi mocenské akty, které „postihly plodné období jeho života“ patří i zmíněné odvolání z komise. Jako by šlo o jeden z řady projevů „doby normalizace“, která je nám pochopitelně odporná. Je možné to takto napsat? Je možné počítat s tím, že si nikdo nevšimne zcela odlišné interpretace celé věci o pár stránek dříve? Jak je možné, že teolog, který byl ve „své“ době svými kolegy jednoznačně odsouzen jako „Církvi škodící“ (k tomu, zda je „pomýlený“, se komise de facto odmítla vyjádřit protože většina se zdržela hlasování) má v závěrečné kapitole samostatný oddíl, kde jsou jeho úvahy charakterizovány jako „burcující a podnětné“, a jeho diskuse se Zvěřinou dokonce uzavírá knihu, jako by to byla diskuse klíčová? V čem? Snad v tom, aby vyniklo, jaký byl Zvěřina formát, že nebyl extrémní, že obhájil proti Boušemu „vlídnější podobu“ porozumění místní církvi? 

Vybraný příklad ukazuje, jak deformující je, pokud se veškerá diskuse o dané problematice, době a lidech dostane pod kontrolu jakéhosi „mýtu“. To bude trvat, dokud nepřekročíme stín autorit, dokud jakýkoli pokus o kritické hodnocení nebo zaujetí šířeji zakotveného názoru je chápán jako zrada.
Autorovi lze rozumět:  „Česká teologická škola“ se společensky prosadila, to je historický fakt. Tak tedy není důvod ptát jinak.  Proč sledovat „mrtvé“, „překonané“ odbočky dějin? 
Ale co je mrtvé a překonané?

IV
Domnívám se, že máme významný důvod požadovat, aby hledisko historika a „tvůrce prolegomen“ bylo vymezeno jinak, lépe. Bude přibývat těch, kdo si názor utvoří zcela bez zaujetí a bez zatížení vlastními aktivitami v době „otců českých teologické školy“. Samozřejmost společně dodržovaného tabu jakékoli kritiky vůči Zvěřinovi a Mádrovi (vždyť se většina dnešních etablovaných teologických intelektuálů tak trochu „svezla“ s nimi a s dobou) se rozpadne. Ti, kdo budou za nějaký čas číst tuto knihu Vojtěcha Novotného, nebudou chápat proč po tak dlouhé době „neměl odstup“, proč byl tak rozpolcený. Nedokáží si vůbec představit, jak složitá dilemata řeší - a proč by také měli. 
To by mělo být apelem na autora a jemu podobné - není podstatné, jak danou práci (článek, knihu) přijmou ti, kdo dnes ze setrvačnosti tvoří „střední proud“. Střední proudy jsou předurčeny k tomu, aby se rozplyzly v lagunách delt, stranou od toho, co je nosné. Jedna dobrá rada: píšete-li, pište tak, aby vám rozuměli ti, kteří budou vycházet ze zcela jiných reálií a souvislostí.
Je hodně na autorech samých, aby rozšiřovali prostor, ve kterém lze být komunikativní i ve značně deformovaném prostředí. Kniha Teologie ve stínu takový (byť malý) krůček dělá, škoda že právě její závěrečná kapitola jako by vše vracela nazpět.

…
(Po napsání tohoto článku avizoval Katolický týdeník, že v tisku jsou další knihy Vojtěcha Novotného ke stejné nebo podobné problematice)



Chvála disentu
K reakci na první číslo Trivia

	Klíčová slova:  kultura, mlčení a umlčování


Anotace:
Rozdíl mezi disentujícím postojem a destrukčním postojem je zásadně odlišný. To druhé je třeba jasně odmítnout, toho prvního je třeba si vážit jako životodárné věci. Článek, který vymezuje postavení těch, kdo chápou nutnost institucí a zároveň hodnotu svobody.


Jedna z reakcí na Trivium se zaměřila na otázku, proč jde o „kulturní“ reflexi teologické publicistiky, proč takové vymezení.  Odpověď v tu dobu již hotová ( viz článek „Povaha kultury“ v tomto čísle Trivia) de facto předběhla otázku, článek jsme avizovali již v prvním čísle. Přeci však k této otázce je možné se postavit i přímo: kultura je nesena otevřeností, ke kultuře jako takové patří polemika – v kultuře jako takové neseme svoje názory „na trh“ zcela jinak než ve věcech víry samé. 

To, co je v oblasti víry jednoznačné, je v oblasti teologické publicistiky možno hodnotit a komentovat ze zorného pole kultury – tedy při vědomí, že v posledku nemám před sebou jako odpovědná osoba černobílé alternativy, že se nabízí mnoho variant, které mohou stát vedle sebe a u nichž se nemusí aktuálně rozhodovat o „správnosti“, vylučovacím způsobem. Ale i kdyby se v dané situaci nějak rozhodlo a Církev prostřednictvím Magisteria  a nebo i jen církevní vrchnosti dala někomu za pravdu, je možné, aby bylo po právu „zaprotokolováno stanovisko disentujících“ – tedy aby byla zachováno povědomí o mnohosti pohledů, názorů. I v teologii a tím spíše v teologické publicistice. Podobně jako u Ústavního soudu, kde se mohou zaručenou formou vyjádřit ti, kdo nesouhlasí se stanoviskem, které bylo přijato v plénu. 
To má nesporný význam, minimálně proto, že se dá ukázat jedna zajímavost: ti, kdo se shodují, ti jen málokdy formulují, co je vede ke shodě; jistě jsou vedeni rozdílnými zájmy a východisky, ale tato rozdílnost zmizí pod společným zdůvodněním toho, co se „stane platným“ a co je pak zaštítěno společenskou akceptací takového „rozhodnutí“, sjednocení. V instituci se rozdílnost zakrývá a ztrácí. Zato ti, kdo se k takovéto shodě nepřipojí, píší svoje osobní stanovisko a často se tak shromáždí celá škála zcela rozdílných „opozic“, zcela rozdílných argumentací, myšlenkových postupů. A právě to je cenné, právě to je nádherně vypovídající o kultuře, protože právě zde se ukazuje, že jednou věcí je zachovat respekt ke shodě dosažené prostřednictvím osvědčených institucí, a jinou věcí je úcta k bohatosti tradic a k tomu, že ji aktuálně spolu-vytváříme. Evropa vytvořila prostředí, kde by nikdo neměl mít zapotřebí po svém vítězství přepisovat dějiny. Zde by mělo platit, že je prostřednictvím institucionalizovaných rozhodnutí příslušných autorit hledán způsob, jak spolu žít a udržovat a spoluvytvářet řád pro takové soužití – nikoli vítězit nad druhými tím, že je negujeme, „porážíme“, ničíme. Je třeba zdůrazňovat, že ničení a ponižování poraženého nepřítele je něco, co nepatří k tradici Evropy: tedy pokud jde o spory UVNITŘ kultury.

Chvála disentu je chválou jedné z podstatných hodnot evropské kultury -  přeji všem, kdo se podílejí na vytváření kultury, aby měli právo a reálnou šanci domoci se toho, aby jejich hlas nebyl umlčován, aby jejich stanovisko „bylo zaprotokolováno“. Ale to se nestane, pokud nebudeme hledat témata, motivy, na kterých se různé názory setkají. Máme před sebou dvě velmi výrazně se odlišující cesty – cestu mocenské kontroly, ve které podstatné je, kdo rozhoduje o tom, co a jak bude používáno k vytváření většinového obrazu o světě, a pak druhou cestu, cestu respektu vůči disentu a jeho právu na odlišnost. Ta první cesta vypadá jednodušší, snazší, neproblémová, ale jejím důsledkem je postupná ztráta kontinuity, sdělitenosti, porozumění pro jiné „doby“ a v posledku pro druhého vůbec. Ta druhá se musí vyrovnat s mnoha úskalími, především s tím, že bývá zaměňována za beztvarý liberalismus. Nic není větším omylem, respekt k druhému vůbec nemusí a neměl by znamenat rozbředlost, a respekt k druhému v oblasti kulturní reflexe vůbec nemusí znamenat malou rozhodnost co se týče formativních východisek evropské křesťanské tradice.

Podstatné je rozlišit, kdo je kulturně-tvorný a přitom „pouze“ disentující v dané věci, a kdo neguje evropskou kulturu jako takovou. Je třeba, abychom se naučili dávat prostor těm, kteří nám pomáhají, třeba i tím, že s námi nesouhlasí a ve svém nesouhlasu nám občas nastavují někdy velmi nepříjemné zrcadlo, a mezi těmi, kdo s námi vůbec nemluví (nebo jen na oko), a jen čekají, kdy budou moci diktovat svoje podmínky, zcela mimo tradiční hodnoty, kulturu jako takovou.  Tohle rozpoznat a popsat se mi jeví jako klíčové

Chvála disentu znamená v tomto smyslu zároveň jednoznačně vyslovit, kdo jsou nepřátelé z podstaty věci, nepřátelé, se kterými se mluví jinou řečí – z pozice síly. Jsme často ukolébáváni tím, že jediné, co je pro futurum nosné, je „dialog“ – hledání společných jmenovatelů – a to jde tak daleko, že už se sami v tak velkém společném jmenovateli nepoznáváme. Oním kýženým společným jmenovatelem, který je nám jako „korektní“ podsouván, je ve skutečnosti návrat do barbarského světa, ve kterém pravda (a božská, posvěcená) je vždy na straně těch, kdo mají moc, neboť moc je projevem přízně toho, co nás přesahuje (bohů, osudu, štěstěny... ad libidum). Tomu je třeba se vzepřít. Vzájemný respekt a právo na disent platí pro ty, kdo respektují kulturu, její instituce a její řád – a její hodnotové ukotvení. Je to nezvyklé, rouhačské? Je to nekorektní pro ty, kdo se dostanou „mimo“, „vně“? Domnívám se že odpověď vůbec není zajímavá, ani takováto otázka. Významnější je, zdali je to postoj opodstatněný, nosný, na rozdíl od jiných, které se vyznačují ztrátou pudu sebezáchovy.
A jak zabránit, abychom nepříjemně disentující „spolutvůrce“ naší vlastní kultury nevykazovali do „ne-právního“ postavení mimo naši tradici? Jak jinak než tím, že každou otázku, kterou stojí za to řešit, klademe zároveň s otázkou rozumět jejímu kontextu, jak vymezit vlastní kulturu. Právo na disent má např. v teologické diskusi ten, kdo vychází z tradice a křesťanských hodnot a snaží se je interpretovat pro použití v aktuálním rozvrhu, přináší vize o nových podobách těchto tradic a východisek.

Právo na disent se nezískává narozením nebo deklarací, podepsanou zástupci mocností světa, byť by měla líbivou podobu nějaké deklarace práv. Právo na disent má ten, kdo do něj dorostl, kdo ví, že disentovat neznamená trucovat jako dítě, že to není rozmar. Kdo ví, že by měl být schopen svůj disent vždy smysluplně zdůvodnit, ba že by tato možnost měla být velmi významnou.
Žijeme dnes v době, kdy se nejrůznější „protesty“ formují a strategicky připravují pouze podle jednoho hlediska – jak „mediálně zapůsobí“,  jakou budou mít předpokládanou odezvu v průmyslu manipulace. To nemá s disentem nic společného. Chtěl bych, aby toto moje stanovisko bylo zaprotokolováno – i proto Trivium. A konkrétně? Chci, aby bylo alespoň jako článek v Triviu zaprotokolováno, že nekomunikace a vzájemné neporozumění mezi několika skupinami katolické inteligence u nás je do nebe volající. Chci, aby bylo zaprotokolováno, že až příliš mnoho katolických intelektuálů přijímá jako samozřejmé velmi pohodlné a korumpující formy jednání, včetně umlčování a ignorování čehokoli jiného, co by je samé mohlo ohrožovat nebo jim bylo nepříjemné. Divím se strachu a konformitě a chci, aby takovéto nízkosti byly jednoznačně ukázány a ukázány v tom, v čem jsou nízké.

V tomto smyslu také upozorňuji na nedostatečně doceněnou roli radikálů např. z okruhu časopisu Te Deum, kteří velmi pregnantně vyslovují svoje disentující vyjádření, a chválím je za to, byť se s nimi často názorově rozcházím. V tomto smyslu chválím pokusy podobné pokusu Vojtěcha Novotného, byť jsou poznamenány vnitřním, podle mne neřešitelným svárem. A na druhou stranu v tomto smyslu ukazuji, jakou deformaci a úpadek způsobují ti, kdo se spoléhají na „provoz“ a jeho kontrolu, zejména v akademickém prostředí.
Kdo disentuje – nabízí. Dobrým signálem o změně kulturního klimatu u nás bude, pokud se rozšíří povědomí o tom, že je to významný přínos.



Distance

	Klíčová slova: časopis Distance, tomismus, bezrozpornost, metafyzika

Osobnosti: Jiří Fuchs, Roman Cardal
Odkazy: www.distance.cz

Anotace: 
Časopis Distance se udržuje  „v distanci“ od proměňujícího se světa. Co to znamená? Do jaké míry se dá relevantně myslet a přitom popírat změnu jako takovou? (Článek je z r. 2003.)


Takové věci nečtete? Pak ale nemůžete říci, jaká je současná myšlenková scéna u nás. Kdyby nic jiného, tak nelze popřít, že Fuchs svým přístupem ovlivnil řadu mladých lidí, a často i mnozí z těch, kteří jeho koncept „souboru bezrozporných pravd“ odmítají, neubrání se jeho vlivu.
Nějaký čas jsem si myslel, že by Distance mohla být velmi přínosným časopisem, kdyby... dlouho jsem doufal, že Fuchs bude ochoten přijmout kritiku, bude schopen dříve nebo později překonat fázi své sebestřednosti. Teď už si držím jistou... distanci, potěšilo by mě, kdyby pod tlakem nesporných skutečností světa alespoň něco slevil ze svých zjevně neudržitelných nároků. Na diskusi s Distancí a v Distanci už není místo. Přesto, že Fuchs o to okázale nestojí, je ale třeba mluvit o Distanci, formulovat zásadní kritické připomínky.

Argumentace I. 
Právě ve své ambici k pravdě se Distance dopouští redukce svého tématu – tedy dělá to, co vyčítá ostatním. Bezrozpornost ještě vůbec nedokazuje úplnost, ba naopak, myslím, že se dá ukázat, že bezrozpornost ze své  povahy má charakter neúplnosti. Bezrozpornost tak, jak je prezentována v Distanci zejména Fuchsem a Cardalem, vytváří deformované zrcadlo – resp. jejím výsledkem může být a podle všeho je neúplný obraz nejen co se týče jednotlivin, ale také celkového kontextu. Fuchsův přístup je přístupem dílčím, nehodí se na to, aby byl brán jako základ pro hodnocení kultury a všeho toho, co je v kultuře vázáno na proměňující se formy. Nehodí se na nic, u čeho se nedá jednoznačně mluvit o přirozenosti, tedy na vše to, co se odehrává, děje. Nehodí se na nic ze skutečností, jejichž smysl lze poznat až z časového odstupu atd. 
Hodí se částečně k tomu, abychom přemýšleli o smyslu, prosím. Ale bezrozpornost spojená s ambicí úplnosti zároveň deformuje pozadí pro takovou otázku - právě proto, že se staví do výlučné pozice. Rozpornost je součástí světa, minimálně světa po pádu, tedy světa, který má svou historii, který se odehrává. Fuchs chce do svého systému bezrozporně pojmout rozpornost světa jako takovou. Ale dá se to beze zbytku provést tak, aby výpověď směřovala do jednoho konkrétného času? Samozřejmě toho našeho?

Argumentace II. 
Metafyziku je možné chápat (a já ji tak chápu) jako obor výpovědí o světě, které se svým obsahem nevážou na žádné proměnné, tedy na aktualitu světa. Žádný komplex sestavený z těchto výpovědí ale není možné chápat jako výpověď postihující svět. Požadavek komplexnosti a bezrozpornosti je možno vznášet vždy jen v rámci konečného systému. Fuchsův požadavek komplexnosti a bezrozpornosti  jednoho (potenciálně úplného) systému je možné chápat jako výpověď ve smyslu: „svět je systém“ a jako takový je tento požadavek rozporný. Jde o ambici „božského“ pohledu na svět, která je svou povahou heretická. Fuchsova ambice jako by říkala: je jeden systém pravd, a to, co nemůže být zachyceno v tomto systému pravd, není možno zachytit pravdou. Pak by tedy nějak „byl“ (ale jak porozumět takovému bytí?) celý obor skutečného, o kterém nelze nic pozitivně (pravdivě) říci. Rozpornost tohoto je zjevná. Kultura by byla nemožná.

I kdyby Fuchs skutečně měl přímý (!) přístup k pravdě skrze světlo rozumu bez závislosti na kultuře, neměla by tato pravda zřejmě charakter bezrozporného systému výpovědí, ale naopak, charakter korektivu, „zkumadla“ pro jednotlivé výroky s ambicí pravdy. A podle všeho nic takového nemáme, ani on ne, protože pokud se s takovýmto vybavením nenarodil, jen těžko ho mohl získat v nějakém samovolném procesu změny. Myslíme a mluvíme řečí, která je jako východisko pro naše myšlení tak bohatá, jak bohatá je kultura, kterou jsme ve své formaci přijali. Druhá věc je, že jsme kreativní, že ve svém myšlení čerpáme z mnoha  podivuhodných zdrojů, které jako celek vůbec neodpovídají tomu, co jsme se mohli „naučit v kultuře“. Víme o světě víc, než jsme se naučili, ale mluvit se nesporně musíme naučit dříve, než můžeme myslet svět. Pro Fuchse je nepřijatelné, že se učíme myslet svět tak nějak „naprázdno“, že kultura má alespoň  v lidském zrání časovou přednost před pravdou, kterou objevujeme v jejím nároku, formulujeme (v  procesu).
 
Jsem přesvědčen, že metafyzika je možná (a že je to možné doložit) jako provázaná struktura výpovědí, poukazujících k pravdě světa, která je inspirovaná pravdou a zároveň vychází z konkrétních kulturních daností. Tedy: Myšlení samo nemá pravdu nijak „k dispozici“, žádná filosofická výpověď není místem Pravdy, zhmotněním Pravdy. Skutečnost má povahu obdobnou „trojiční“: doma jsme v rovině věcí a každodenních starostí, ale smysl této rovině dává jednak metafyzická struktura - myšlení světa, které je možné systematizovat, jednak mystická rovina - oblast zdrojů myšlení, které naopak strukturovat a systematizovat jednoduše nejdou. Metafyzika je oblast sporu - mimo jiné i proto, že k tomu, abychom překročili hranice myšlení věcí, děláme jeden závažný mezikrok: myslíme obecniny - a na nich zkolabovalo metafyzické myšlení již nejednou. Tady je třeba velké pokora, ale má ji Fuchs? 

Nevím. Asi ví o neudržitelnosti své pozice, cíleně se vyhýbá některým tématům a jiná zcela v rozporu se svými východisky hájí tak, aby byla jeho pozice lépe prezentovatelná, aby „lépe vypadala“.
Lze to ukázat v jeho vazbě na fyziku částic. Fuchs „drží“ tradiční fyziku a odmítá Heisenberga a Bohra, paradoxně se váže na fyziky descartovsky  chápané věci res extensa jako předmětu obecného poznání. Kde se u Fuchse bere tak silný strach o věci světa? Trochu jsem vstoupil do tohoto sporu, ale pak jsem pochopil svou mýlku: Fuchsovi ani tak nejde o věci světa, jako o jeho vlastní systém a axiom poznatelnosti (věcí). Jde mu o to zásadně  a exemplárně odmítnout změnu jako takovou. Existuje jedno poznání, aditivní, bezrozporné... a nic se nemění, do statků a hrdel.  
A jako poziční spojenec se mu hodí kdekdo. Změna je jen výkonem rozumu, nemůže se týkat podstat. A hotovo. Kdo ale ví, jak rozumět změně nebo dokonce tématu „nového“ v systému bezrozporných pravd zejména v nejchoulostivějším místě – v souvislosti s naším odpovědným jednáním, ovlivňujícím kulturu?

Pokusme se nyní ptát jako ten, kdo s vaničkou fuchsovské sebestřednosti a neschopnosti sebereflexe nechce vylít i dítě: Fuchs správně ukazuje na redukci, spojenou s nominalismem a descartovským vymezením věci, ukazuje na chybu těch, kteří odmítají metafyziku. Jak ale překonat jeho vlastní chybu - on totiž metafyziku de facto odmítá také - totiž neguje ji, protože odmítá jakoukoli metafyziku kromě té svojí, nehybné, absolutně žárlivé. A je takové překonání pravděpodobné - můžeme očekávat velkorysost - že náš filosof přijme s pokorou fakt, že „jen“(!) přispívá k metafyzice, že není jejím završením a nebo prvním krokem k jejímu završení?

Zloba, s jakou reaguje na kritiku, je pro mne dobrým znamením. Fuchs si podle mne uvědomuje, že není schopen odpovědět ani na základní otázky „proměny myšlení“. Myšlení se podle něj dostává díky „světlu rozumu“ k pravdě. Ale jak to, že přitom jde cestou spousty omylů? Jak se tyto omyly podílejí na konečném stavu - jím nazírané a do knih vtělované pravdě?
Buď je světlo rozumu takové, že prostě nedá a nedá, a pak najednou z černi nepravd zrodí skutečné bytí: zrovna u Fuchse se z těch neustálých „blábolů“ (jak on označuje téměř vše, co říkají jiní) najednou vylíhne čistý tvar bílého krystalu - pravdy (a to je asi opravdu neudržitelné i pro něj), a nebo je třeba připsat nějakou hodnotu i „omylu“ a zmenšování omylu jako procesu, něčemu šedému. Ale to zas nechce připustit principiálně. Musela by zde totiž být nějaká jiná hodnota než pravdivostní, jinak by ještě někdo řekl, že menší omyl je tak nějak plíživě „větší pravdou“, relativismus pravdy mu nahání husí kůži. Že nejde o relativismus? Kam by se pak poděla bezrozpornost? Ale kulturní skutečnost je prostě taková, že v ní žádná jednoduchá pravda, která by šla zapojit do jeho bezrozporné soustavy, prostě není k dispozici.  V kultuře (v širokém smyslu, tedy i v politice a v sociálním smyslu) je třeba interpretovat, existuje spousta výroků, které říkají „toto je lepší než toto jiné“, nebo „toto souvisí s tímto jiným tak, že...“. Interpretace  je vlastní kultuře a jistě je to obor zcela jinak pravdivostně vymezený než Fuchsův metafyzický systém. Číst si sofistikovaná pojednání o „menším omylu“ může být zábavné, ale jak se to vztahuje k Cézannovi a Armstrongově trumpetě? Jaká je přirozenost kultury? Není náhodou rozporná tak, že to na společný (bezrozporný) jmenovatel půjde převést až po konci věků? Zkuste, jak na tohle tvrzení Fuchs zareaguje. Třeba jednou díky myšlenkovým konfliktům v této věci, kterým se nejde vyhnout, sebere síly k přiznání, že jeho myšlení má rámce - a začne svoji energii věnovat tomu, aby tyto rámce ohledal. Ale nespoléhal bych se na to.

A pak je tu prostor pro druhé - jeho bývalé i současné žáky a ty, které ovlivnil a kteří nebudou chtít zahodit všechno z toho, co jim dal jen proto, že tento systém se příliš nehodí na svět. Jistě zůstanou ti, kteří budou přesvědčeni o pravdě systému a budou požadovat, aby se svět změnil podle správného obrazu, vzoru, ukázaného Fuchsem. Ale stejně jistě budou také ti, kteří budou hledat méně naivně sebejistou, více komunikativní cestu. Stačí se začít ptát, zdali třeba descartovské myšlení nepřineslo nějaké plody, nebo jestli Kant přeci jen neřekl něco podstatného k obecninám, neobohatil myšlení třeba svojí strukturou soudů – kategorií. Stačí se začít ptát, zdali cokoli, co je v rozporu s fuchsovským systémem, je opravdu vhodné vydat plamenům, resp. jeho slovy jestli je to skutečně blábol. 
A pokud je v myšlení shledávána hodnota i bez toho, aby bylo bezrozporné s fuchsovským systémem, pak stačí jen „ustát“  ten základní otřes - totiž poznání, že jeho myšlení není vše vyčerpávající monoblok metafyziky. Bezrozpornost? Ano. V rámci systému výroků. Ale nic víc. Alternativa k dnešní převaze myšlení věcí? Jistě. Nový důraz na metafyzický základ myšlení, který je vždy už nějak spjat s každou zkušeností věcí světa? Jistě, samozřejmě. Ale ne nekritické spočívání ve stínu gurua, který rozhoduje o tom, co jsou správné postupy myšlení.
/Převzato a upraveno z časopisu Možnost 80/



Povaha kultury
Klíčová slova: kultura, I. vatikánský koncil, II. vatikánský koncil
Osobnosti: Roman Cardal, kardinál Joseph Ratzinger

Anotace: 
Programový článek. Metafyzický rámec kultury. Jak vymezit kulturu jako obor zájmu? Porovnání scholastického a liberálního pohledu na kulturu a otázka, jak dnešním nesmiřitelným oponentům rozumět v jednotě a lásce. 



Jaká je povaha kultury? Podle tomistů (např. Romana Cardala publikujícího v Distanci) je třeba se ptát takto: co je podstata kultury a co jejím případkem. Nezpochybňujeme takový postup, ale nejsme si jisti, zda nevede do slepé uličky: kultura z takové expozice vychází jako strnulá, nijak neotevírá problém hodnocení, nepomáhá nám porozumět tomu, co se teprve rodí. Neměli bychom kulturu nejprve lépe vymezit? Na co se vlastně ptáme?
Setkáváme se se dvěma krajními pohledy: kultura je na jedné straně chápána jako jakýsi doplněk k životu, a naproti tomu nás může uhodit do očí, že kritici metafyziky z liberálního „tábora“ staví naopak kulturu jako rámec jakéhokoli jednání, protože podle jejich pohledu jsme ve všem (co jsme, děláme a myslíme) dobově – kulturně determinováni. To obojí samozřejmě můžeme hned na počátku odmítnout, ale oba extrémy nám mohou napomoci k tomu, abychom mohli v rámci této úvahy lépe vymezit přístup svůj, odlišný od vnějšího (scholastického) i od postmoderního „inkulturního“.

Vymezit dostatečně široké pojetí kultury, nezmrtvit ji a přitom se v ní „nerozpustit“, je přeci jeden z nejvýznamnějších úkolů, které by „středová“ teologie měla dnes řešit – vždyť  to je jeden z klíčů k tomu, jak uchopit změny v posledních dvou stoletích a specificky v posledních desetiletích!

„Inkulturní“ liberálové vyznávající (a vzývající) „rámec kultury“ přitom sází  na jeden podstatný fakt: když se tážeme na kulturu, je možno toto tázání z pozice vnějšího kritika chápat jako součást kultury samé, nemůžeme popřít, že takové tázání je možno chápat jako kulturní jev. Dokonce se tak někdy sami Ptáme. Pokud nebudeme schopni dále argumentovat, vypadá to jako voda na mlýn odpůrců metafyziky. A právě proto je nutné přesně ukázat, že tázání se tohoto typu je možné vnímat jako kulturní jev v kulturním kontextu, ale pak v takovém redukujícím kontextu není zároveň možné zcela a beze zbytku vysvětlit jeho obsah a smysl. Je třeba ukázat nesamozřejmost tázání na povahu kultury a ukázat, jak nezajištěná a svým způsobem svévolná je „inkulturní“ pozice kritika, že je to pozice, která přináší optiku zkreslující, vadnou.
Je třeba ukázat, že otázka po kultuře (otevřená otázka po kultuře) je naopak otázkou bytostně svázanou s metafyzikou, že právě v metafyzickém kontextu je teprve možné se ptát, jak je vůbec kultura možná. 

Chybou je, že doposud drží metafyzický přístup ke kultuře jen scholastici, zpravidla tomisté, a to dost bezradně,  „aplikují“ svoje myšlenkové postupy na kulturu jako na každý jiný „předmět“ -  a výsledek se kupodivu nedostavuje. I tady je zřejmé, že hned na počátku byl chybný krok, nějaká redukce. Máme-li se jí vyhnout, musíme se mimo jiné vyhnout svodu dnes těžko použitelnému protikladu „profánního a sakrálního“ jako dvou „sfér myšlení“? Je třeba se vyhnout pasti, ve které se chytila většina té dnešní teologie, která chápe profánní a sakrální jako dva od sebe oddělené světy, nanejvýše dva světy, které na sebe v nějakém „citlivém místě“ navazují, ale jinak nemají „mnoho společného“. 

Tak, jak se katolická teologie v posledních desetiletích přiklonila „ke světu“, sklouzla (většinou nezáměrně) k tomu, že přijala rámec světa jako nejobecnější rámec „kulturní“, ze kterého se sakrální vyvozuje, „vyvíjí“ v dějinách. Velmi mnoho teologů skončilo v pasti „inkulturního“ myšlení.
A tak se tu směšují dvě věci. Konstatujeme důležitost příklonu Církve ke světu, větší důraz na to, že Církev působí „ve světě“. Ale to neznamená, a je třeba to zdůraznit, že rámcem pro působení Církve ve světě je kultura.  Tady je „kámen úrazu“ liberálů. Kultura pro nás žádným zásadním rámcem není a nemůže být. 
Je třeba vidět, že kritici tradiční metafyziky postřehli něco podstatného: na kulturu se nedá ptát jako na věc, jako na předmět, mluvím-li o kultuře a o tom, co je aktuální, nepomůže mi, když budu přemýšlet o její podstatě.
Tomisté naopak jasně rozpoznávají nezajištěnou pozici „interkulturalistů“, ale stále znovu přichází s řešením, které je „staré“ v tom nejhorším slova smyslu, jako je starý organismus nebo stroj. Je to postup, který přináší návody na to, jak jednat. Jaký s nimi budou mít úspěch? Pozitivem, na který se mohou spoléhat, je, že takto zpracované návody ocení řada lidí; mnozí si pro svoje jednání volí přístup, který vychází z poslušnosti. Tomisté (např. Cardal v Distanci) vysvětlují a formálně zajišťují takové jednání, které je možno chápat jako řeholní nebo para-řeholní, tedy jednání, které se snaží mít se „světem“ jen minimální styčné plochy. I když jsme konstatovali (s porozuměním) velký příklon  Církve ke světu, rozhodně to neznamená, že by od světa „odvrácená“ poloha v životě Církve již neměla svoje místo, a Cardal takové místo nepřímo napomáhá vytvořit a udržet. Ale nepřímo a vlastně omylem, protože se snaží mluvit obecně, protože „obrat Církve ke světu“ je pro něj nepochopitelný. To však již je jiné téma.

Cardal, když už jsme si ho zvolili jako příklad, dává něco důležitého skupině, která se podílí na tom, jak je nesena tradice Církve, posiluje jistotu, že to, co platí, platí pořád, bez ohledu na aktuální situace. To je jistě správné. Ale co s aktuálními situacemi? Co s těmi, kdo žijí „ve světě“? Musíme opravdu volit mezi tomisty a liberály? Mezi světem, který strnule stojí, a světem, ve kterém nic neplatí tak úplně? Zcela jistě ne, naopak. Domnívám se, že je možné jednat konzistentně, aniž bychom jako určující rámec pro svoje jednání přijali světský svět (kulturu), a zároveň aniž bychom přijali „danost“, neměnnost vzorů jednání odvozených nějakým myšlenkovým procesem z „podstat“.

Kultura je oblastí jednání, ve které to podstatné je hodnota - hodnota spojená jednak se společensky fixovanými normami a jednáním podle nich, a jednak s hodnocením konkrétního individuálního jednání i toho, čemu bychom řekli „zvyky“. Již v prvních stoletích Církev reflektovala, že musí ustoupit z přísně pavlovského chápání „obce věřících“, protože není možné žít jen ve společných modlitbách v očekávání blízkého příchodu Páně. Proto byly nejprve popsány a vymezeny dva okruhy  jednání, které byly jasně hodnoceny jako „dobré“ a „zlé“. Církev učí, co se dělat má a co se dělat nemá. A zbytek? Zbytek není malý, vždyť existují celé okruhy jednání spojené s profesí, osobní historií, životem společenství: to vše je „kultura“ v našem úzkém slova smyslu. To jsou zvyky, obstarávání svých záležitostí a zájmů, osobní formace, společenský život. Sakrální a profánní oblast tu nestojí vedle sebe – naopak, profánní oblast (kultura) je tou sakrální „vymezena“, omezena hodnotově a to „NA OBOU STRANÁCH“. Na straně jednoznačně dobrého a na straně jednoznačně odmítaného jednání. Profánní je to, co není v sakrálním ohledu hodnoceno ani jako zlé, ani jako příkladné, dobré ve své podstatě. Ale přesto je v profánním hodnota přítomna – světská, místní, relativní.

Jednání „profánní“ je jednání, u kterého se předpokládá individuální poslání, ale také rozměr společenský a v jistém smyslu politický, jde o jednání, které nelze v daném čase jednoznačně posoudit. Katolická církev věří a učí, jaké jednání je dobré a špatné, a kultura nesena svými institucemi a zvyky formuje v tom, co je správné a nesprávné z hlediska individuálního a společenského v rámci sakrálně založených hodnot. Ale toto vše dohromady není nějaký „monolit“, v tomto všem je prostor pro svobodu jednání – a to opět dvojího druhu. Jednak je to svoboda odmítnout učení Církve (postavit se proti jejímu vymezení sakrálních pravd o dobrém a špatném jednání) a jednak je to svoboda odmítnout ve jménu svého poslání kulturní tlak, který může být někdy více nebo méně konformizující, postavený proti individuálnímu poslání. Zatímco v tom, co Církev učí, je přiměřené a správné uvažovat o poslušnosti v pokoře, je v kulturním ohledu správné uvažovat naopak o míře svobody nezbytné pro naplnění svého poslání. Zatímco v jednom ohledu je otázka vedena k míře poslušnosti, v druhé k míře svobody jednání.

To však obě strany „sporu“ důsledně směšují. Tomisté požadují na základě neměnnosti podstat neměnnost norem pro všechna jednání, zatímco liberálové se snaží myslet „jen“ v pozadí kulturních vymezení, tedy vždy s odkazem, že „na svojí svobodu k čemukoli“ mají nárok z jakési „podstaty“ kultury.
Obě strany se míjí tím, co je individuální a cenné: nezaměnitelné poslání, individuální život, který je výzvou „nad-“ a „mimo-kulturní“ stejně jako základní hodnotové (metafyzické) rámce, ale realizuje se v kulturním, nezajištěném jednání.

Tento jednoduchý model oddělující sakrálním a profánním způsobem založené normy pro individuální jednání nejprve řádně nabourala reformace tím, jak vytvořila sebespravující „obce“, a následovalo další zatemnění a znepřehlednění způsobené tím, že moderní doba „nalila“ všechny tyto tři okruhy jednání zpět do jednoho „kotlíku“, do zcela nově pojatého a ve své povaze matoucího pojmu „společnost“, a řádně jimi zamíchala. 
Chceme-li se zabývat kulturou, je tedy třeba rozdělit celou otázku na tři části:
1) jak si poradit s jednáními, která jsou z křesťanského pohledu jednoznačně zlá a odsouzeníhodná. Tedy jak si poradit s mimokřesťanskými interpretacemi hodnoty jednání a s jednáním, které je záměrně antikatolické, antikřesťanské.
2) jak nově vymezit oblast jednání, které je z hlediska učení Církve chápáno jako pozitivní, tedy co a jak učit
3) co si počít s rozsáhlým okruhem jednání, o jehož hodnotě není možné v daném místě a čase (v daném životě a tedy vždy „předem“) říci, zda je správné nebo ne. Jak v jednání, které už téměř nemá žádné kulturní meze a formy vůbec chápat „povolání“, když se kultura rozpadá v tom smyslu, jak byla vymezena jako formativní prostředí.

Kultura nemůže být bezhodnotová jako nemůže být bezhodnotové jednání. A bezhodnotová nemůže být ani rozsáhlá oblast jednání, o kterém se v daném čase jako o hodnotě mluví v relacích, kontextu, kdy je „aktuální“ a tedy předem nerozhodnutelné.
Jestliže lze o nějakém jednání prohlásit „je jedno, jestli to bude tak nebo onak“ nebo „je to libovolné“, pak tu něco nehraje a měli bychom zbystřit pozornost, je to projev útoku na křesťanské pojetí světa. 
Domnívám se, že zabývá-li se nějaký teolog a nebo křesťanský filosof kulturou, měl by odpovědět (podrobně a samostatně odpovědět) na všechny tři výše zformulované otázky.

Ptá se takto Cardal, kterého jsme si vzali jako příklad tomisty? Nikoli, ale připusťme, že jsme mu takto strukturovaným tázáním nasadili laťku hodně vysoko. Ale jsou na tom jeho do kultury propadlí anonymní oponenti lépe? Mohou na tom být lépe, když nerozeznávají, že Církev má jasné poslední slovo v oblasti jednání, která jsou hodnotově určena desaterem a učením Církve, tedy i v oblasti většiny základů teologického myšlení? Formulace papežské neomylnosti a posílení významu Magisteria přišlo na konci devatenáctého století právě včas a není možné je chápat jinak jako důsledek působení Ducha v Církvi. Kultura není a nesmí být rámcem. Liberalismus je lživý v té míře, v jaké takový rámec nabízí. To je základní poselství prvního vatikánského koncilu a jeho význam pro následující dobu je nezpochybnitelný. A Druhý vatikánský koncil pak toto konstatování správně a ve stejném duchu doplnil tím, že otevřel otázku pastýřské role Církve tak, aby byla citlivá v oblasti „profánního“ jednání a zároveň citlivá na to, co přichází. 

Je třeba konstatovat, že nejde jen o problém Církve a liberalismu. Kultura, jak ji známe z evropské tradice, se rozpadá, protože přestává být formativní, rozpadají se její instituce, liberalismus ve svých krajních polohách útočí i na ně. Formativní roli převzala v dvacátém století mediální mašinérie, z formace se obecně stává manipulace. Výsledek je zjevný: mezi kulturou a jednáním vymezeným vírou a učením Církve zeje propast, kultura upadá a postupně odděluje od hodnot, které jsou zajištěny tradicí (a skrze ni Církví). Proto se dá vykládat obrat Církve ke světu jako krok úzce související s tím, co započalo prvním vatikánským koncilem. Církev, sebejistá a prvním Vatikánem upevněná Církev, která dokáže vytvořit hodnotový rámec jednání, má nyní velmi důležitou roli ve světě – i pro ty, kteří nebudou věřícími katolíky, jen budou konstatovat, že v rámci jejího hodnotového rámce mohou porozumět svému poslání, tomu, že jsou věci nenahraditelné, nezaměnitelné.
Tuhle roli nemohou hrát protestanté, protože jsou beznadějně spojeni s dějinami, protože v naprosté většině sami sobě rozumí jako těm, kdo působí „v dějinách“. A tuto roli nemohou hrát liberálové v Církvi, pokud překročili hranici inkulturního myšlení, byť by to byly osobnosti jakéhokoli formátu.

Mýlili se ti, kteří interpretovali 2. vatikánský koncil jako krok k rozpuštění se Církve ve světě (ať už se z toho radovali nebo se přitom strachovali). Naopak, pravdou byli vedeni ti, kdo cítili, že jde o to otevřít se světu v naslouchání a v tom, kde je třeba nově nabídnout světu učení Církve, aby se kultura v našem slova smyslu vůči učení Církve mohla orientovat, Církev takto může znovu nabýt pro oblast kultury  formativní (ale nikoli už určující, direktivní) roli.

A k tomu (ačkoli o tom neví) přispívají i ti, kdo možná s nadšením přejímají současné kulturní rámce, především axiom „svobody jednání“. Zvlášť, když jsou přitom vedeni představou svobody jako svobody k něčemu, co má smysl, co se vztahuje k celku věcí, který nás přesahuje. Takový postoj dlouho byl a mnohdy ještě je vykládán jako útok na  Církev jako instituci, která má aktuální poslání učit, vykládat, rozpoznávat ducha, odpouštět hříchy atd.  Ale nemusí to tak být.  Jako podstatné se ukazuje přesvědčení o tom, že je možné otevírat se pro to nové co přichází, tedy jednání spojující pokoru v oblasti sakrální s obhajobou svobody a zejména svobody myšlení v oblasti kultury. Nejlépe je to vidět na kardinálu Ratzingerovi –  dnešním papeži. Kdo z tradicionalistů mu vytýká jeho myšlenková východiska v 60. letech, mnoho nepochopil. Stejně tak nic nepochopili ti, kdo mu vytýkají, že je konzervativní, jako by to mělo samo o sobě nějaký pejorativní význam. Jde prostě o projev porozumění zcela nového akcentu v působení Církve ve světě včetně porozumění nové situaci, ve které Církev působí.
Ale právě důvěra v možnost čehokoli nového (a přitom pozitivního) chybí radikálním tradiconalistům: jejich role je nepochybná, není důvod, proč by měli na své praxi (na svém jednání) něco měnit. Na druhou stranu pokud zůstanou „slepí“ k otevřené otázce interpretace aktuálního jednání a kultury, budou hrát jen roli „patníku“, který v dané chvíli pasivně „vymezuje terén“.

Kultura v úzkém slova smyslu, jak jsme si ji nyní alespoň rámcově vymezili, není přístupná nástroji, které jsme zdědili od otců scholastiků, i když, přiznejme, je dobré „trefit“ z kanónu alespoň vrabce, malé téma, než se zcela ztratit. Ale ani ti, kdo jsou „zmatení“ a přijímají za svůj rámec kultury, nevycházejí tak úplně naprázdno, pokud se k tomuto širšímu kontextu alespoň po krůčcích, vedeni Duchem, propracovávají.





Ohlasy

	Osobnosti: Martin R.Čejka, Tomáš Halík


Anotace: 
Neuvádíme zde ty, kdo jsou nějak osobně vázáni na autory nebo okruh vydavatele. Těší nás, že i tak můžeme uvést alespoň dvě (mírně zkrácené) reakce z obou stran názorového spektra. Co může být větším úspěchem?



Laudetur IHS! 
Děkuji za zajímavý odkaz na stránky Trivia. Zatím nemám bohužel čas nějak obšírněji reagovat na článek o Te Deu, respektive mém editorialu, nicméně si dovolím učinit dvě stručné poznámky: 1) Editorial v TD je poměrně krátký a já jsem jej proto pojal ve stylu glosy. Nepřipadá mi tedy zcela fair vytýkat tomuto žurnalistickému útvaru, že nesplňuje podmínky kritického rozboru či podrobné recenze. 2) To, že je slovo "militantní" (v textu o TD) používáno s lehkým pejorativním nádechem, svědčí bohužel o myšlenkovém posunu v katolickém prostředí za poslední desetiletí. Jedním z titulů Církve je totiž Ecclesia MILITANS - Církev bojující (militantní). Shledává-li to někdo vadou, pak by se možná měl nad svým pojímáním Církve zamyslet. Ještě jednou děkuji. S Pánem Bohem.
Martin R. Čejka

Díky 
– ta polemika je zajímavá (byť mne párkrát "domýšlí" a interpretuje  poněkud nekorektně) a jistě  podnětná a kdybych měl více času, rád bych v ní pokračoval; proč je nepodepsaná?
TH
(Tomáš Halík)

Takže zpropadený čas, nebýt času (nebo jeho nedostatku) už by se nám polemika – skutečná polemika docela rozeběhla. Ale ono se to jistě povede – dá-li Pán (pán všeho a tedy i času).
Zbývá ještě poděkovat za všechny pozitivní reakce a přání a znovu zdůraznit – všechny články, které nejsou podepsány, jsou články vydavatele.




