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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.


Studijní den I.
SD, jeho vyznění, nesouhlas se závěry a návrh závěrů jiných

Osoby: Jiří Hodina
Témata: liturgická hudba, duchovní hudba, populární hudba, Stará Boleslav

Anotace
Jako vždy jde život svými cestami. Studijní den byl připravován tak, aby se ani jedna ze stran nemohla cítit příliš „zahnána do kouta“. Všem podstatným aktérům bylo jasné, že je to snaha dostat se k oboustranně přijatelnému závěru – vlastně se nestalo nic tak tragického, je třeba zachovat pluralitu a vzájemné porozumění. Muzikanti musí slyšet, že jsou profesionálové, a ti, kdo jsou zaměřeni na pastoraci mládeže, musí slyšet, že oni jsou odborníci na pastoraci.
Skoro by se to i povedlo.
Skoro by se to povedlo, a bylo by třeba dát za pravdu všem, kdo byli už od počátku skeptičtí. Naštěstí život se nedá spoutat a přináší věci nečekané.

Nejvýznamnější takovou věc v několika větách v diskusi načrtl Jiří Hodina. V jasném, syntetickém diskusním příspěvku ukázal, jak byla liturgická hudba i duchovní hudba vůbec podstatně vázána na vztah latiny, vyslovované, zpívané latiny k hudbě, tedy ke zpěvu, rytmickému i melodickému postupu při vyslovování textu. Právě proto je v textech magisteria vždy znovu opakován chorál jako vzor. Po koncilu a následném převodu mše sv. do národních jazyků pak bylo pro nás jedním z největších úkolů převést tohoto bohatství vazeb mezi znějící řečí (latinou) a hudbou do nové podoby, do forem, které nyní katolická církev začala prezentovat v národních jazycích. A tento úkol stále trvá – je třeba stále obnovovat a podržet porozumění tomuto bohatství (tedy provozovat starou duchovní hudbu s latinskými texty) a postupně tyto hodnoty přenášet, aktualizovat do běžně používané řeči. V tomto kontextu byl Hodinou identifikován základní problém, problém jazyka, se kterým se potýkáme, a který je daleko hlubší než nějaký potenciální „spor o kytary“.
Hodina však alespoň v náznaku upozornil ještě na jednu věc. Již od počátku 20. století s nástupem jazzu a POPULÁRNÍ HUDBY, ale hlavně pak od šedesátých let s nástupem rockové hudby všech směrů, se prosazuje úplně jiný model, který sleduje převažující vazbu hudby k anglickému textu, chápanému jako individuální vyjádření autentického okamžiku prožívání, s velkou vazbou na osobu interpreta. Máme tedy před sebou dva konkurenční modely vztahu hudba-řeč. Protože v hudbě je vždy podstatná její vazba na slovo, je náš úkol týkající se duchovní hudby a přenesení jejích hodnot z latiny v napětí (nebo konfliktu) s reálnými procesy, kdy se kulturně prosazuje „světská“ hudba. Je to hudba vázaná na řeč (její formu i obsah) zcela jinak, nesená především angličtinou a individuálním projevem interpreta. Pokud tento rámec nepopíšeme a neporozumíme jeho konkrétním podobám, nejsme schopni dostat se v porozumění vlastnímu obsahu, materii sporů, probíhajícím o povahu duchovní hudby, dostatečně hluboko, abychom vůbec mohli ukázat na reálné kroky, které je třeba udělat a které je také možné udělat. 
V dalším se pokusíme tento Hodinův vklad do diskuse rozvést.

To, o co tu jde, není jen projev staromilství, který se dostává do protikladu s těmi, kdo jsou „praktici“ – jde o to, zda máme vztah k bohatství, které jsme zdědili, a o to, zdali jsme schopni mu porozumět, ocenit ho a něco z něj přetlumočit do nových forem. Hudba, proti které se po Boleslavi zvedla tak velká vlna odporu, není především „hraná na kytary“, je postavená na jiném vztahu jazyka a hudebního vyjádření, na jiné hudební tradici slova a hudby. Tady nejde dojít k „uhlazení sporu“ a každé uhlazení bude jen marně zavírat ránu, která potřebuje pročistit.

Důležité je, že tento problém nejsou s to popsat hudební teoretici, a všeobecně účastníky akceptované závěry studijného dne tak nic neřeší. Má se dát víc prostoru hudebním odborníkům? Jako kritik jsem se mohl jen pousmát. Hudební odborníci jsou přeci na obou stranách sporu a oba tábory tak mají dojem, že „jim bylo dáno za pravdu“ – a ti, kdo jsou skeptici, pak vidí, že se v podstatě „nic nestalo“. Hudební teoretici přeci zpravidla nejsou schopni popsat právě to podstatné, totiž vazbu hudby na znějící slovo, která je tak jasná právě u gregoriánského chorálu a raných polyfonií. Obhájci „tradiční hudby“ popisují ty či ony „nízkosti“ spojené s nevhodnými hudebními styly, například trivialitu dominanty a subdominanty při harmonizaci - ta však sama o sobě nic „hudebně nízkého“ nemusí znamenat, a tak se z tohoto „odborného sporu“ nedá vybřednout.
Ano – je třeba kultivovat – ale zcela konkrétně, totiž tak, abychom stále lépe rozuměli bohatství toho, co vzniklo v evropské tradici – totiž vážné hudbě, která se postupně osamostatňovala od znějícího hlasu, až se jednotlivé skladby stále více stávaly samostatnou hudební paralelou k podstatným slovním vyjádřením. To zde již nezaznělo.

Samozřejmě že je třeba se přinejmenším stejně věnovat též analýze hudby nové, jiné, která vychází z jiného pojetí textu a jiného pojetí znění – i zde je vazba hudby na slovo velmi silná, ale vychází se zde ze zcela jiných zdrojů. Především je třeba si uvědomit, že populární hudba vyrostla z  historicky první „postmoderní situace“, která nastala poté, co „skončily dějiny“, v procesu emancipace hudby od slova, po jakémsi završení tohoto procesu u vídeňských klasiků. Populární hudbě nelze rozumět bez reflexe tohoto stavu, který přinesl první velkou kulturní relativizaci ještě v době, kdy mezi sebou např. v malířství a literatuře „ o budoucnost“ zápasily různé „školy“, směry, tedy kdy v jiných oblastech umění vznikaly pokusy o ustavení jednotného výrazového jazyka a jednotné významové interpretace. 
Druhá podstatná rovina, která již je celkem běžně reflektovaná, je významný nástrojový posun a posun ve vnímání zvuků v souvislosti se schopností zesilovat a modulovat zvuk (původně elektronkovými) zesilovači. Tohle vše v první vlně obeplulo s anglicky zpívaným jazzem svět – a v šedesátých a sedmdesátých letech ho to pak zaplavilo ve škále od countrybeatu po hardrock a od jazzu až k reggae. Nic z toho se ale neváže na řeč, která by měla závaznou formu, podstatnou se zde stává imaginace a prožívání. To samo o sobě není nic špatného, ale je třeba si uvědomit, že tu máme před sebou plynoucí řeč imaginace, která může vytvářet pozadí podobné zvukové tapetě stejně tak, jako vyhraněně sdělovat obsahy v protestsongu, stejně tak jako rozpouštět individualitu posluchačů v opakováních rytmicky destruktivních forem i obsahů a nebo být záměrným nositelem zla a agresivity v textu i formě.

Zjednodušené shrnutí? Máme tu před sebou konkurenční modely, jeden ve svém těžišti představuje řád a bohatství tradice, vyplývá z něj pro nás úkol zachovat a přetlumočit do současné doby co nejvíce z tohoto bohatství, a v druhém těžišti zde máme pulsující a autenticky doléhající projevy imaginace, jsme zde postaveni před úkol rozlišování duchů, před obrovskou spoustu intelektuální práce s analýzou a výkladem této kulturní skutečnosti. Bagatelizovat tento problém tím, že to je hudba „subkultury mladých“, je nejen hloupý projev ignorantství, ale je to i nebezpečné.
Moderní hudba je tu a zcela jistě je možné ji využívat též pro přenos duchovních obsahů – už na první pohled ale bude docela podstatné, že to lépe půjde ve vazbě hudba-slovo především tam, kde se jedná o obsahy individuální (písničkářské). Problém se zvětšuje tam, kde se u populární hudby předpokládá působení „masové“. To je v této hudbě už vždy nějakou formou manipulací s davem, podstatný tu není společný obsah, ale funkčnost forem směřujících k vytvoření, navození nějakého kolektivního psychického stavu. Tady nám zase nepomohou hudební teoretici, protože tu jde opět o vazbu na slovo – zde spíše o vazbu hudby na prázdné obsahy v „účinných“ formách.

Mnoho lidí se vyjádřilo, že na celé Boleslavi jim nejvíc vadil frontman kapely Credens – a hledalo pro to důvod v jeho brýlích, stylizaci apod. Ale je to jen intuitivní vyjádření toho podstatného - frontman je v takovémto modelu subjektem, který ztělesňuje to podstatné, v čem se mají všichni přítomní identifikovat a v čem se mají „rozpustit“, potlačit, zapomenout svoji identitu – frontman je v této poloze symbolickou individuací osobního rozředění kolektivně prožívané skutečnosti. Lhostejno, že zpívá o tom, co zpívá. Dělá se z něj husí kůži těm, kdo se takto manipulovat nedají.

Na základě tohoto jednoho drobného příspěvku a našeho vlastního vkladu na něj se odkazujícího si tedy dovolíme navrhnout zcela jiné závěry, než k jakým po celou dobu smířlivě a poněkud resignovaně směřoval „studijní den“.

I.	Je třeba kultivace – ve smyslu hudebních hodnot, a ty jsou dány tradicí vazby hudby a slova především v liturgické, ale i další duchovní hudbě. V tom smyslu je třeba zcela přehodnotit přístup mnoha současných aktérů k latině. Vůbec nejde o to, že by se latina měla vrátit jako jediná řeč Církve – ale je nutné vidět, že univerzalita latiny je jedním z klíčů k bohatství, které jsme zdědili a které máme povinnost uchovávat a aktualizovat. Mimo jiné k bohatství hudebnímu.
II.	Je třeba zcela nové analýzy současné hudby, která vychází z jiných zdrojů, je třeba si pokládat zásadní otázky, které se týkají především povahy imaginace, vztahu individuality a jejího prožívání k imaginaci – právě tyto otázky totiž úzce souvisí s provozováním populární hudby. Nebudeme-li se v toto tématu orientovat, jsme jako slepci, kteří se pouštějí do zcela neznámého terénu již v tom okamžiku, když používají tuto hudbu k přenášení duchovních obsahů (jako duchovní hudbu), tím spíše pokud připustíme, aby něco takového zaznívalo při liturgii, zejména celebrované pro velká shromáždění.


Studijní den II.
Nestrukturované pásmo kritických myšlenek

Osoby:
Témata: liturgická hudba, duchovní hudba, Stará Boleslav, II. vatikánský koncil, pastorace, kultura

Anotace
Hudba? Připusťme si alternativu, že velmi málo lidí kromě hudebníků zajímá, je vnímána jako cosi služebného, nahraditelného, až někde daleko v pozadí za snahou o aktuální pastoraci „současnou“ řečí světa. 


I. Hudební preference mládeže
Studijní den přinesl jeden zcela nečekaně radikální příspěvek: stal se jím referát v podstatě neškodný, založený na statistice. Zajímá-li vás, kdo co poslouchá – pak jsou na to solidní výzkumy s možností mezinárodního zkoumání. Výsledek? Nic takového jako jednotné hudební preference mládeže neexistuje. Sál na studijním dni občas propukal v hlasitý smích. Byl to zcela zjevně výsměch sekci pro mládež, všem, kdo argumentují a neví o čem, kdo rozhodují a  nerozumí smyslu a dopadům toho… Sdílet společné veselí bylo osvobodivé, ale zůstal jsem skeptičtější než většina přítomných hudebních odborníků. Tento příspěvek totiž hovořil také o něčem jiném. O tom, že známe A, ale nejsme schopni říci B. Nejsme schopni mluvit o zlu.

II. Přivrácení se ke světu
To zásadní, co zde vůbec nebylo zpochybněno, co zde ani nebylo a nemohlo být tématem, se přeci vůbec netýká hudby. Stejně tak, jako byla touto v podstatě velmi prostou sondou odkryta naprostá ignorance skutečností, týkajících se zájmu mladých o hudbu, by mohla a měla být odkryta zásadní ignorance související s představou o pastoraci. Jde tu přeci o daleko víc, o přístup ke světu, a o to, co je posláním Církve, o to, co to znamená ono „otevření se světu“, které bylo načrtnuto na II. vatikánském koncilu. Jistě je třeba nové misie pro svět, který ztratil svoji křesťanskou tradici. Jistě je třeba nové pastorace pro novopohanské obyvatelstvo starých křesťanských zemí. Ale nemůžeme se tvářit, jako bychom objevili další kontinent. Jde o „cizí“ jazyk, ale neměli bychom se klamat a postupovat tak, jako bychom stáli před dalším v řadě cizích jazyků, ve kterých doposud nebylo hlásáno Slovo Kristovo.

III. Slavnost.
Mluvíme a míjíme se ve slovech. Slavnost a slavení může směřovat k vytržení -  a k tomu přispívá i hudba. Jenže jistý typ vytržení vychází ze zábavy a nezávaznosti. Vytržení přináší rockový koncert stejně jako technopárty nebo televizní show. Má Církev prezentovat svoje slavení Boha jako show? Bylo argumentováno, že lidé, kteří se shromáždili ve Staré Boleslavi, byli jen zlomkem těch, kdo mši s papežem sledovali v televizi – a sledovali ji jako show – jinak se prý ani v televizi sledovat nedá. A Jan Pavel II. se touto cestou vydal, a tak není o čem mluvit. Jistě, show má svoje pravidla. Ale my bychom, i když je mše sv. přenášena televizí, měli světu ukazovat, co je to skutečné slavení Boha a nikoli se podřizovat pravidlům mediální manipulace. Ale jsme vůbec sami mezi sebou schopni mluvit o tom, co je to slavnost a slavení Boha? Nestačí jen říkat, že to není individuální prožívání ani orgiastické rozplynutí se v davu.

IV. Pohanství, exorcismus a naivita
Na studijním dnu zaznělo, že se potenciálního zla v populární hudbě nemusíme bát. Vždyť Církev se nikdy nebála pohanských kultů světa, že do prostoru předkřesťanské Evropy vyrážely misionářské (mnišské) skupiny vyzbrojené především modlitbou obohacenou o exorcismus. V sále to zahučelo a spontánně zaznělo: ale právě prvky exorcismu z podoby současné mše v rámci „obrácení se ke světu“ zmizely. Bylo to optimistické – přes všechnu manipulaci zde značná část přítomných chápe a je schopna vyjádřit širší souvislosti.
Žijeme v době nastupujícího postkřesťanského pohanství a nelze si myslet, že ve světě násilně homogenizujícím a žárlivě střežícím „kulturní korektnost“ si vystačíme s naivitou vyrostlou v šedesátých letech.

V. Kam až vede trhlina
Dovedu se vžít do kůže těch, kdo s opravdovostí a přesvědčením formulovali „dopis varhaníků“? Co pozitivního se stalo? Je skvělé, že se jejich zásluhou začal nějaký proces, který “nevylučuje naději“. Ale na druhou stranu se jim „propadla půda pod nohama.“ Celý komplex problémů se ukazuje daleko širší, než jak to mohli na počátku přehlédnout. Ukazuje se, že problémy s liturgickou hudbou jsou odvozené především od  sporu dvou zcela zásadně odlišných koncepcí chápání liturgie, mše sv. A nejen to, jde také o dva zcela protikladné vztahy k tomu, co je možné nazvat bohatství tradice, nejen v oblasti hudby. A ani zde nekončí trhlina v myšlení Církve – spor o jednu trapnou hudební produkci vede až k poznání, že jde o zcela rozdílné přístupy ke světu – a to nejen dva, krajní, ale spíš o to, jak se zachytit v prostoru mezi dvěma krajnostmi.

VI. Přibývá těch, kdo se bojí?
Studijní den o hudbě směřovali jeho dramaturgové  k obroušení hran a k „uklidnění situace“. Tak to bylo kardinálem Vlkem v úvodu řečeno. K čemu je to dobré? Abychom spolu žili jako křesťané v lásce a pokoji. Jistě. Ale co s láskou a pokojem, když si nerozumíme, nejsme schopni mluvit stejnou řečí? Naštěstí zde stále zůstává memento Jiřího Kuba: nemůžeme táhnout za jeden provaz, pokud nejsme na stejném místě a nesdílíme stejnou orientaci. Ačkoli cíl je jeden (Kristus, a jak dojemná a vnitřně pravdivá byla přednáška – kázání o tom), tak rozdílné je hodnocení aktuality úkolů, které před námi stojí. A zakrývat si to? Komu to prospěje? Těm, kdo se „necítí pevně v kramflecích“ a přitom by chtěli kontrolovat situaci, kdo nedovedou argumentovat, kdo se bojí. A přibývá těch, co se bojí? Nebo naopak?

 VII. Alespoň metodickou skepsi!
Závěr byl dojemný – všem nám jde o co nejvyšší úroveň liturgické hudby a duchovní hudby obecně. Všichni se navzájem chlácholili, že tradici ctíme. 
Je ale skutečně shoda na tom, že je třeba převzít co nejvíce bohatství z tradice? Neskřípali přitom někteří zuby? Není jeden z naivních předpokladů právě v tom, že na tom se můžeme shodnout? Minimálně metodicky bychom si měli připustit, že tu existuje odpor vůči latině ve všech podobách. Dlouho tu byla přítomná a vlivná představa, že čím více se od latiny a tradice kterou nese vzdálíme, tím lépe, tím víc budeme schopni „žít v souladu se světem“, žít „jazykem světa“, současnosti, dějin. Je třeba nahlas říci, že to byl a je omyl, který napáchal soustu škod.

VIII. Poděkování
Na studijním dnu od přednášejícího kněze zaznělo, že staršími právními normami týkajícími se liturgické duchovní hudby se již  není třeba řídit. Prošlo to bez zahučení v sále, jen s drobným reptáním. Naopak tu naplno nezaznělo, že reálnou odpovědnost za současný stav mají biskupové – a že je zcela v pořádku, když jim to jejich ovečky připomínají. Nikdo tu nepoděkoval, ani náznakem, těm, kdo dopis mladých varhaníků iniciovali a formulovali,  jen biskup Radkovský  zcela bez zakrývání mluvil o tom, že situace není dobrá. Kdo ale způsobil, že se vůbec něco hnulo? Je dobré, že přibývá těch, kdo se uchlácholit, otrávit a odstrašit nedají. Díky jim a prosebná modlitba za ně.

IX:  Scénário
Varhaníci a hudebníci milující tradici dali všem ostatním přítomným najevo svoji morální i lidskou převahu – a těch několik „obhájců zvolených postupů“ si tak muselo vychutnat, co je to mluvit proti sálu. Vydrželi to a teď zase budou mít klid a prostor. Také bylo vidět, jak si na konci s uspokojením oddechli. Scénário se naplnilo. Na téměř všech oficiálních webech nadále budou převažovat články odsuzující ty, kteří „nám to kazí“, snad se udělá pár kroků pro to, aby se zvedla hudební úroveň výuky na KTF UK (kde nic není, zvedá se úroveň snadno). Snad je to ale také jinak. Scénário by bylo naplněno pokud by to vše takto skončilo. Ale nekončí, a doufáme že nejen v Triviu.


Má církev v jednadvacátém století ještě kulturní poslání?

Osoby: Jiří Sehnal
Témata: časopis Psalterium folia, kultura a Církev
Zdroje: http://zpravodaj.sdh.cz/files/ps_1_10.pdf


Anotace
Ta otázka se dá vnímat dvěma způsoby. Ten první by měl být „nastražení uší“ a zjišťování, zda jde o skepsi metodickou (která má vést k otázce po vztahu Církve a kultury) a nebo skutečnou. Pokud by to byla skepse skutečná, pak platí slova Floriánova vzoru Léona Bloy, který spílal: „katolíci moroví“. A pokud by se podobné projevy množily, bylo by příhodné, aby se tím začali zabývat biskupové a aby k těm, kdo ztrácejí víru, směrovali otcovské napomenutí.


Až příliš často totiž slýcháme, že jsme „poslední křesťané“, že svět Církev již definitivně převálcoval a že nám nezbývá, než se světu přizpůsobit… Kdo takto myslí, neměl by chodit ke svátostem a měl by vyhledat duchovní pomoc. A pokud tak smýšlí a dokonce káže kněz, měl by být postaven mimo službu.
To jen na začátek, než se touto otázkou skutečně začneme (metodicky) zabývat.

Citovaný článek naštěstí není nějak silně defetistický, i když jisté míra resignace se v něm ukazuje. Vychází totiž z předpokladu, že Církev byla (někdy dříve) nositelkou nějakého kulturního poslání, a že toto poslání ztratila – i přes všechny zvraty okolo II. vatikánského koncilu a po něm, je beznadějně oddělená od světa, který „si“ kulturu uzurpuje, vyškubl ji Církvi,  zabral pro sebe. Kultura dnes prý je kultura světa a Církev tápe – neví, jestli má mluvit jazykem světské kultury, jak má udržet komunikativitu atd.

Zeptejme se tedy nejprve, jak je to s „kulturním posláním“ Církve.
Církev je ve vztahu ke světu především svatá a všeobecná a v tom smyslu je možné chápat jako úkol, aby takovou definici aktuálně naplňovala. Církev žije v mnohosti svých forem. Nabízí různé cesty lidem různého zaměření. Jakýkoli specifický cíl zaměřený „kulturně“ se zde ale primárně nachází jen těžko.
Církev hlásá Slovo Kristovo, to také nijak neimplikuje nějaké „kulturní poslání“. Teprve tam, kde se Církev schází, aby slavila, teprve tam, kde Církev pečuje o svěřené stádce, je možné ohledávat nějaký vztah ke společenskému životu věřících i nevěřících, ve kterém by Církev měla reprezentovat svoje poslání přiměřenými způsoby, tedy měla by také zasahovat srdce věřících i nevěřících tím, že to, co koná, je „dobré“ a „krásné“. 
Troufám si tvrdit, že Církev nemá nějaké přímé kulturní poslání, neboť to, čemu říkáme „kultura“ v úzkém slova smyslu, tedy světská kultura oddělená od kultu, vzniká až v důsledku primárního působení Církve jako hlasatelky evangelia. Církev souběžně s tím, že hlásá evangelium, kultivuje – tedy působí tak, aby i v jiných věcech, než které se týkají primárně života Církve, byl společenský život věřících i nevěřících co nejvíce zbavován zla a ošklivosti – protože jak jinak vést ke kráse a dobru než v odlesku, který do kultury (světské) vyzařuje vlastní činnost Církve – hlásání evangelia a pasení svěřeného stáda.
Církev žije a působí ve světě po pádu, ve světě, kde je třeba v potu tváře dobývat svůj chléb vezdejší a v bolesti rodit děti – a tomuto stavu, který by jinak propadal beznaději aktuality, nabízí formy, které se odkazují až ke stavu rajskému (na počátku), až k Nebeskému Jeruzalému (stavu, který nastane po konci dějin).

Citovaný článek se zabývá hudbou – a my si snadno odvodíme, že existuje zcela reálně hudba sakrální, liturgická, která je přímo spojená s posláním Církve, a je třeba dbát na to, aby byla posvátná, jejím prostřednictvím se slaví. Pak je hudba duchovní, tedy taková, která odkazuje na náboženské obsahy, na světce a jejich život, je skládána pro různé příležitosti v životě křesťana atd. - ale ta už přímo s životem Církve nesouvisí,  je součástí způsobu, jak Církev „zasahuje“ do kulturního života věřících. Poslání Církve je tedy nesporně dbát na to, aby liturgická hudba byla pokud možno posvátná (ale to není kulturní poslání) a také na to, aby se hudba s náboženskými obsahy, která je používána v běžném životě, neodchylovala od skutečného poslání Církve, nedostala se do rozporu s ním. A tady je kulturní poslání jen odvozené.

Je třeba si to jednoznačně formulovat – kategorie „kultura“ není nijak nadřazena Církvi. Samozřejmě že „kulturologové“, kteří se zabývají srovnáváním kultur, používají pro svoji práci obecný pojem, který zcela běžně „nasazují“ i na katolickou Církve. Začal s tím systematicky Max Weber – který „stáhl“ univerzalitu z nebe do hlavy vědcovy. Ale je to nesmyslné, protože Církev jako taková (a její teologie i praxe) teprve umožnila chápání univerzality, umožnila, že takové pojmy jako kultura vznikly. „Světská“ kultura vznikla v Evropě jako oblast hodnotného jednání, které není podřízeno kultu. Je až neuvěřitelné, s jakou slepotou chodíme okolo tak evidentní věci! To, jak rozumíme kultuře jako výsledku jednání svobodných individuálních osob, přeci není nic „samozřejmého“, nic, co bychom mohli najít v jakémkoli jiném místě a čase světa. Pokud přestane Církev garantovat kulturu, jisté pojetí individuality člověka a jeho společenské odpovědnosti, naše skutečnost, zdánlivě tak samozřejmá, se začne propadat do změti šamanských praktik, zasvěceneckých sítí, obřadů, hermetismů etc… Částečně to už vidíme tam, kde se vliv Církve podařilo zeslabit, eliminovat. Psychologové a sociologové dnes už zcela nepokrytě mluví o konci „představy o člověku jako odpovědné osobě“, volají po „zakouzlení světa“ – a křesťané si toho nevšímají?

Kultura (světská, euroamerická kultura) je postavena na profánním jednání – na individuálním jednání, které není možné aktuálně hodnotit z hlediska dějin spásy. Je postavena na tom, že skrze takové jednání člověk jako osoba formuluje svoje cíle, rozhoduje se o svém životním zaměření, aktuálním trávení času, využívání svých prostředků atd. Přitom se v jejím rámci stále zmenšuje predefinování většiny lidského jednání nějakými vnějšími danostmi – ideálem euroamerické kultury je, aby každý mohl svobodně rozhodnout, co chce dělat, čemu se chce věnovat. Bohatství obecně je v této kultuře bohatství forem, včetně forem individuálního jednání. Již od středověku to byl podstatný prvek této kultury, prostupnost stavů byla zajištěna tím, že kdokoli, kdo k tomu měl nadání, mohl jít studovat (zpravidla na církevní školy), a i uvnitř stavů bylo zvětšování prostoru svobody nezvratným procesem. Církev garantuje, že nikdo na světě nemůže z vnějšku hodnotit, zda to či ono rozhodnutí člověka není v souladu s Božím plánem, jestli v tom nebo onom není daný člověk Bohem „veden“. Kultura, svoboda a odpovědnost individuálního člověka jsou přímé výsledky vlivu Církve, křesťanství na evropskou společnost. A pro srovnání stačí vzít příklad nejbližší, rozdílnosti, které lze sledovat v zemích s pravoslavnou tradicí. Tak, kde chyběla formace kultury v oddělení světské a duchovní moci jako v Rusku, museli carové znovu a znovu „brát“ lekce o kultuře, svobodě a odpovědnosti od Západu.

Církev měla a má nesporné poslání „být ve světě“ a jako vedlejší produkt zakládá kulturu osvobozenou od kultu a vytváří pro ni rámec, protože neustále aktuálně připomíná, že člověk je bytost v posledku odpovědná Bohu – a že světské formy života včetně vlády a správy jsou  pomíjivé, nahraditelné, ale že člověk by měl žít tak, jak má, má se ptát s vědomím nezajištěnosti a směrovat k tomu, co je dobré, krásné a pravdivé. Aniž by měl aktuálně po ruce návod jak konkrétně to dělat.

Samozřejmě je možné rozumět „stesku“, který je v pozadí za Sehnalem položenou otázkou:  v prostředí Církve vznikala kdysi velká umělecká díla, v prostředí Církve dlel „duch“, který oplodňoval kulturu, nesl mnohé kulturní dění… a nyní jako by se situace obrátila. Dynamika společenských změn, kreativita, podstatné formativní dění - to vše jako by přicházelo zvnějšku.
Jak by ne, když nerozumíme sami sobě, jak by ne, když se stále chceme „zabydlet ve světě“ , jak by ne, když  se necháváme vmanipulovat do myšlení, ve kterém je Církev jeden z dějinných útvarů imanentisticky chápaných dějin? Přestaňme vnímat dějiny jako to, čemu se máme klanět. Přestaňme se klanět světu: umění roste z opravdovosti a dnešní umění je v mnohém úpadkovým (pravdivým) svědectvím o tom, že svět je pro nás opravdovější než Církev.

A tak se můžeme vrátit k posledním „steskům“ citovaného článku. Hudební nevzdělanost, primitivismus, plebejství, postmoderna (nevíra v pravdu) se dostává až do chrámu – to vše svědčí o tom, že kultura se rozpadá, tedy že Církev nevytváří prostředí, ve kterém by garantovala rámce světa, že rámec kultu není dost silný, aby udržel život lidí „pohromadě“. Ale to není řešitelné skrze pokusy o hudební vzdělání nebo jiné izolované snahy o nápravu. Autor v Psalteriu konstatuje, že Církev vždy hledala hranici mezi profánním a sakrálním. Ano, ale proto, aby nechala stranou to, co jí nepřísluší, nikoli naopak, je nesmysl si myslet, že hledání takové hranice je „nalézáním místa ve světě“. Je to nalézání místa pro světské v jednání!
 
Co mohu doporučit? Jsem laik, a tak hledám řešení jen v tom, co není věcí vrchnosti: z tohoto pohledu mohu poradit jen jediné: nedržte se při zdi. Modlete se společně nahlas před jídlem, protože to je zbraň proti plebejství. Snažte se skutečně slavit, když se slavit má, vzdávejte chválu, když se chvála vzdávat má a pro jistotu i tehdy, když to nikdo nečeká, protože právě tehdy se má chvála vzdávat. A kromě toho svoje věci ve světě dělejte tak, aby bylo jasné, že za každé svoje jednání pociťujete odpovědnost vůči Bohu, nezprostředkovanou, nepromlčitelnou. Vstupte do světa tak, jak Církev vstupovat má, aby byla solí země.
Problémem totiž je, že sůl přestává solit, problémem je, že jsme svoji víru až příliš pojali jako věc „někde uvnitř“ – zatímco ona je tím, co zakládá nejen naši svobodu a vzájemnost, ale především celý prostor, ve kterém se dá žít.



Spor o hermeneutiku

Osoby: Stanislav Sousedík, Emilio Betti,
Témata: hermeneutika

Anotace
Nedávno vyšlá kniha „Úvod do rekonstruktivní hermeneutiky“ obsahuje dva texty. Starší z nich,  „Hermeneutika jako obecná metodika humanitních věd“, autor Emilio Betti, je napsaný v r 1962: Zhruba stejně rozsáhlý text Stanislava Sousedíka „Úvod do rekonstruktivní hermeneutiky“ je z r. 2008 a je úvodem a rozsáhlým komentářem k Bettiho textu, hojně doplněným o vlastní výklad rekonstruktivní hermeneutiky. A hermeneutika je v obou případech alespoň částečně vnímána také skrze eschatologii resp. teologii. Jak z toho oba autoři vycházejí?

I.
Sousedíkův text chce být nejen úvodem k cizímu dílu, ale samostatným dílem, především jasným a jednoznačným vodítkem pro ty, kdo by jinak mohli být „svedeni“ na nepravou cestu integrativní hermeneutikou, podle Sousedíka tedy takovou hermeneutikou, jejímž předpokladem je dějinnost, situovanost, a z toho vposledku vyplývající resignace na pravdy, které by měly nadčasovou platnost. Tomu je uzpůsobena forma díla i postup autora, někdy až v lapidárních konstrukcích vystavěná komparace zvýrazňující protikladnost dvou hermeneutických „modelů“.  Už tato účelovost by nás mohla od prvních odstavců varovat. V důsledku tohoto zacílení se Sousedík nevyhne řadě přílišných zjednodušení a schémat, a především -  celkového zkreslení ve vylíčení situace rozumu před jím vystavěným dilematem.  Například když proti sobě klade na jednu stranu myšlenkový model aristotelsko-tomistický  a na druhou stranu myšlení sledující údajně linii platónsko-augistinovsko-descartovskou. Jak se to má k hermeneutice? 
Sousedík se zabývá postupem myšlení u Tomáše, který ukazuje jakým způsobem se myšlení dobírá světa, nikoli problematikou výkladu, hermeneutikou. Descartovské myšlení, které zde staví do přímého protikladu nemá shodný půdorys se scholastickým, a navíc také ono není nijak vázáno na problém hermeneutiky. Dokonce ani nejde říci, že by Decartes pochyboval o reálnosti věcí světa a podřizoval je dějinnému subjektu. Atd. Lze jistě rozumět pedagogickým důvodům všech těchto zjednodušení, otázkou je pak ale filosofická hodnota výsledku.

Sousedík převádí problém hermeneutiky (tj. problém výkladu, ukázání) na problém poznání. Je přesvědčen, že scholastický koncept  poznání je dostatečně nosný, aby vyložil i jakékoli potíže s výkladem a hermeneutikou. V tomto smyslu pak „opravuje“ a doplňuje i Bettiho, který argumentuje ve vazbě na „moderní“ filosofy, zejména Schleiermachera..
Kam nás Sousedík ve svém výkladu „rekonstruktivní hermeneutiky vede? Zpět do bezpečného přístavu scholastické „Adequatio“. Vše, co je mimo ni, je cesta do nejistoty věcí světa. Píše: „Stojíme tedy proti dvěma zásadně odlišným, vzájemně si protiřečícím pojetím filosofické hermeneutiky. Musíme si proto položit otázku: Odkud pochází rozdíl mezi nimi, z čeho jako ze svého nejhlubšího zdroje vyvěrá?“. A předpokládá, že si musíme vybrat jistotu věcí světa, jak je poznáváme rozumem. Ale když se ptáme na hermeneutiku, musíme si tuto otázku skutečně takto položit? Jak je to, pokud nesouhlasíme s takto uměle postaveným  protikladem? 

Sousedík se snaží ukázat na dějinách filosofie, že jde o otázku podstatnou, tomu ale můžeme namítnout hned dvěma způsoby. Jednak je linie postavená na Platonovi, Augustinovi a následně Descartovi nevěrohodná a nikterak nebyla prokázána její vnitřní integrita a jednota, a jednak nebyly ani ohledány, ani nijak vyloučeny takové cesty myšlení, které by se do uvedeného dilematu vůbec nemusely dostat.
Domníváme se, že právě takové jsou v současném myšlení „ve hře“, a pokusíme se alespoň jednu z takových variant naznačit a na příkladu tak dokázat, že uvedený protiklad není nikterak nutné překonávat přihlášením se k jedné ze dvou Sousedíkem vymezených alternativ.

Jistě je důležité se zabývat např. tím, jaký vliv má Descartem a jeho následovníky provedená redukce stvoření (Universa) na svět věcí. Jistě je třeba se zabývat tím, jak se tato redukce promítla do postupné dematerializace světa a vposledku do pojetí pravdy jako  situačního vhledu do věcí světa, v dějinách, ale také v polyparadigmatickém myšlení atd. 
Tady je pro filosofy – metafyziky jistě hodně důležité práce. Ale  nejde to udělat bez analýzy právě toho, co descartovská redukce přinesla – protože každá redukce něco ukáže -  a jde o to analyzovat a interpretovat (tedy také hermeneuticky vyložit) CO. I když občas bloudíme, vede nás to k poznání, pokud se ptáme na cestu. Vidím jako chybu, když chce někdo „zkaženou hru“ „resetovat“ a vrátit se do středověku.
Skutečná filosofická analýza ustrojenosti člověka a jeho rozumového poznání (a k tomu nedělitelně patří otázka hermeneutiky) musí vycházet z nepředpojatého zkoumání všech dostupných zdrojů – nemůže být jednoznačně zatížena nějakým zvnějšku přijatým úkolem „bránit poznatelnost pravdy a reálnost světa“.

Ve zkratce řečeno se dá ukázat, že bez ohledu na to, jak se myšlení formuje od dětství a v procesu poznávání sebe a světa, je v povaze myšlení zjevná danost - myslet je vždy nutné axiomaticky, tj. myšlení už vychází z čehosi pevného, člověk vždy rozumí tomu, že „něco platí“ – s trochou myšlenkové kázně se z toho dá odvodit obecná konstatace, že bez ohledu na „náplň“ a „postupy“ se myšlení neobejde bez porozumění identity a pravdy, k tomu (v jiných ohledech, které tu není třeba rozvíjet) též dobra a krásy. V porozumění světu (jako stvoření, Universu) pak už vždy rozum postupuje „oběma směry“: jednak syntetizuje od jednoduchého ke složitému, jednak analyzuje – od složitého k jednoduchému.  V obou těchto polohách je zakotven – na jedné metafyzicky, na druhé ve zkušenosti.  
A v tomto rozvrhu je pak v prvním kroku zcela zbytečné se ptát, jak je to s pravdou „věcí světa“, věci světa přijdou na řadu až poté, co budu vědět co sám se sebou vzhledem k tomu, co mne přesahuje. Tenhle krok Sousedík vynechává, a tak podráží jednu nohu našemu poznání, totiž onu nohu, která je časová, situační, otevřená integrativní hermeneutice. Zabraňuje nám to, abychom se ptali „co mám dělat teď a tady“, abychom tuto otáztku cítili jako klíčovou.

Do jaké ze svých dvou větví by Sousedík takový názor zařadil? Pravděpodobně do skupiny platonsko-augustinovsko-descartovské, a to pro zjevný primát, jaký má v jejím rámci interpretace jednání před poznáním věcí světa. Ale pokud bychom k tomuto myšlenkovému základu přiřadili hermeneuitiku, byla by spíše integrativní ale v lecčems ne-gadamerovská, nevázaná na dějiny. Co by to vypovídalo?
Tuto část musíme skončit s tím, že Sousedíkem uchopený a zvýrazněný rozpor je podle nás umělý a k řešení problému „skutečnosti světa“ ve své podstatě příliš nepřispívá. Pokud se tímto nabídnutým a záměrně vytvořeným „arsenálem“ vyzbrojí ti, jejichž pracovním popisem je pravdu věcí světa „hájit“ (a přitom zbytečně nepřemýšlet a věci nekomplikovat), může to být dosti kontraproduktivní. To platí zejména o teologii.

II.
Zcela jinak  než Sousedík si počíná Betti, a od počátku se snaží řešit podobný problém jako my – je si vědom toho, že interpretace musí na jedné straně dostát věci samé, na druhé straně ale je kreativní, formativní. Z této zdánlivě nejisté pozice jasně formuluje výhradu proti gadamerovské hermeneutice, která je vůči světu reduktivní: jedna věc je historický výklad a jiná věc je výklad eschatologického smyslu – a to nejen vzhledem ke konci času, ale teď a tady, autenticky v našem jednání, protože se musíme ptát na smysl jednání Boha i člověka. Betti se tedy neopírá o náš výše zmíněný metafyzický „formát“ myšlení, ale naopak o to, co je integrativní hermeneutice nejbližší – tedy o aktuální okamžik teď a tady, který má stejně tak metafyzický přesah – právě v tom, že „teď a tady“ je podstatný, nenáhodný, nezaměnitelný moment dějin spásy, který objektivně vzato přináší nějaké nároky, před kterými jsem postaven. Teď a tady je pro Bettiho podobně metafyzicky ukotvené jako námi zmíněná identita a pravda v sebereflexi myšlení. S jistou opatrností tomu můžeme přitakat, i když je to více teologický než filosofický argument.

Ale Betti jím dokazuje, že není třeba si zoufat, že jsem jako dějinný subjekt vymezen proti dějinám a tedy ztracen ve svém heideggerovském pobytu – nic není větším omylem, pokud vezmeme vážně druhé, kteří jsou se mnou v aktuální situaci, pokud vezmeme vážně Boha jako toho, kdo do dějin vstoupil v konkrétní situaci. Integrativní hermeneutika? Proč ne. Jediné, co je třeba, je dávat si pozor, aby nezůstalo jen u ní.
Betti díky svému východisku může ukázat na reálné výsledky svých úvah, nejen v právní teorii, kde je doma. Například z jeho textu přímo plyne, že je třeba si dávat pozor na ty, kdo chtějí namísto odpovídajícího výkladu (původního smyslu) demytologizovat Písmo, převádět jeho obsah na „obsahy odpovídající současnému myšlení“. Ti, kdo zastávají „scholastický koncept pravdy věcí“, nic takového nevymyslí, naopak, dostávají se do řady závislostí na současném myšlení, zejména na fyzice, která je v jejich očích „vědou o věcech jak jsou“. Právě takové tvrzení je ale jedním z omylů vyplývajících z descartovské redukce – před níž scholastické „adequatiuo“ není imunní.

Z celého Bettiho textu je možné si odnést řadu inspirací, i když je třeba souhlasit se Sousedíkem, že vázanost Bettiho na některé „autority“ je problematická, zejména co se týče pojetí společenských věd. Pak by ale bylo dobré se věnovat především kritickému vymezení se vůči Hegelovi a zejména Weberovi,  to si ale musíme nechat na jinou příležitost.


Reflexe výtvarného umění v Te Deum

Osoby: Branislav Michalka,  P.Karl Stehlin, Martin R.Čejka
Témata: časopis Te Deum, výtvarné umění, kultura,

Anotace
V Revue Trivium 1/2010 jsme uvedli, že potenciál přínosu  konzervativců pro porozumění současným procesům je velmi malý. Je třeba to doplnit. Role konzervativců je mimo jiné nezaměnitelná v tom, že jsou ochotni (a nekriticky schopni)  formulovat do důsledku své názory bez ohledu na svět odvozené od základních „svatých“ tezí. Že jsou schopni aplikovat svoje jasně daná východiska na „kulturní materiál“. Tak se právě oni stávají zdrojem myšlenkové dynamiky. 

Te Deum 6/09 zaťalo dosti hluboko – opřelo se o výtvarné umění, v podání konzervativních autorů tak s velkou vervou doslova vskočilo do „žumpy moderního výtvarného umění“.
A bere se to tu jak jinak než  z gruntu – umění má zobrazovat řád – a pokud to nedělá, je třeba ho svézt na hromadu a  zapálit. Je to zjednodušení? Jistě, ale takovouto představu časopis skutečně doslova prezentuje v rozsáhlém (a v obsahu nejideologičtějším) článku  Branislava Michalky.
Možná že si autor neuvědomuje, že svým postojem se blíží Talibancům nebo radikálním kalvinistům, kteří stihli za pár měsíců svého působení v Praze za Fridricha Falckého očistit od nevhodného umění celou katedrálu svatého Víta. Už vidím tradicionalistickou milici, jak po holandsku slídí po mém bytě a zabavuje mi a na hranici veze obrazy, které mám na stěnách, protože deformují realitu – je to demagogie? Ne – jen nastavuji zrcadlo absurdnímu způsobu myšlení, který tento článek prezentuje. Patří ke katolickému životu, že mě někdo „věci znalý“ bude chránit před deformacemi, vyplývajícími ze „zvrhlého umění“? Děkuji, nechci a také nechci, aby takto byli prezentováni katolíci a katolicita. Vážená redakce, zapřemýšlejte nad tím, jestli tento článek nebyl vybočením z vašeho standardu. To je třeba říci hned na začátek.
A pak je třeba vzít prezentované názory jako výzvu, alespoň ty, které nejsou jen intelektuálně nenáročnou (a přitom stejně občas nezvládnutou) mechanickou aplikací základních tezí o tom, že umění má zobrazovat skutečnost.

Považuji za přínosné a důležité, že se v přeloženém článku P. Karla Stehlina otevírá problém zla ve výtvarném umění. Na rozdíl od schematismu obsahu a formy, používaného na jiných místech v tomto čísle, se zde dostáváme ke klíčovému problému, souvisejícímu s obrazotvorností, imaginací. Výtvarné umění dlouho bojovalo o to, zdali vůbec bude uznáno jako součást liturgického prostoru, zákaz zobrazování se v dějinách stále znovu a znovu vracel právě proto, že afinita zobrazeného a zla nesporně existuje. Jaká je ale její povaha? K takové otázce se autor vůbec nedostane. Ale rozhodně to není ani věc formy, ani obsahu. Stačí příklad - jako předmět obřadů woodoo mohou sloužit právě značně realistické figurky, vybavené jen symboly – znaky identity dané osoby. Zlo se může vázat na nijak nedeformovaný obraz skutečnosti!  Ano, i u některých malířů jde mluvit o zlu, které jako by v jejich obrazech bylo skryto, ale přínosné by bylo, kdyby na toto zlo uměli kritici v Te Deum ukázat. Kdyby dokázali nalézt způsob, jak o něm mluvit. V samotné formě toto zlo nespočívá – realistický obraz může být zla a nenávisti k člověku plný.

A na druhou stranu, postup, který autoři zvolili,  by vedl k zavržení veškerého malířství posledních stopadesáti let, nejen toho, „které nedrží správnou formu a obsah“. Kdo chce např. porozumět českým krajinářům přelomu století (a ty obrazy jsou krásné), musí znát impresionisty –  bez nich by totiž česká krajinářská škola nemohla v této podobě vzniknout. A není náhodou, že samorostlý a intuitivní katolický intelektuál Josef Florián rozpoznal bez váhání malířskou genialitu Rouaulta v jeho expresionistických obrazech. A tvrdit o nich, že jsou plny zla? Ne – ačkoli jsou plny lidské bídy, jsou zároveň plny duchovní síly. Atd. Tváří v tvář konkrétnímu uměleckému dílu se ideologie stává směšnou. Život je bohatší než ideologie, i v jednom jediném obrazu je bohatší, než aplikace schematických tezí, které se tváří jako „věčná filosofie“. 
Článek pana Michalky je svým způsobem přínosný – ukazuje, jak to vypadá, když je někdo ochoten vzdát se kultury – a zcela ji podřídit myšlenkové konstrukci. Je to příklad, který ukazuje, kam lze dojít, když se kultuře samé odpírá jakékoli jiná hodnota než čistě služebná. V takovém případě pak nemá smysl ani se v kultuře zabydlovat, vnímat ji, interpretovat to, co rozlišujeme, předávat bohatství minulosti dalším generacím atd. 
Jenže na druhou stranu se nedá předpokládat, že by skutečně jako obecná maxima pro všechny stačilo, že mají setrvávat na modlitbách a čekat na příchod Pána. Bůh stvořil svět krásný – a pro nás to je a bude neustálou aktuální výzvou. Krása vyvstává a pomíjí, a lidé skrze výtvarné umění mají schopnost vytvářet artefakty; díky nimž „můžeme být u tohoto vyvstávání krásy“.  Autoři v Te Deum u toho neumějí být, nechtějí být. Mají předem jasno, krása je (prý) nemůže překvapit. Smutné.

Celý obraz o výtvarném umění, jak ho Te Deum v tomto čísle vytváří, je ve své povaze tragickým omylem:  kdyby šéfredaktor Čejka podobně jako o malířství uvažoval o hudbě, musel by spálit desky svého oblíbeného Johnyho Cashe. Řešením problémů současného světa přeci není a nemůže být „vymést dvůr“ -  protože s koukolem by byla vytrhána a zničena i pšenice, i to, co nese plody, co přispívá k chvále tvorstva směřované ke Stvořiteli. A tady je třeba odpovědět na podstatnou otázku – jistě, v umění se uplatňuje vše ze světa, a v jistém ohledu se v posledním století roztrhl pytel s destrukcí hodnot. Ale jednak je forma jen jednou z těchto rozkládaných hodnot, a jednak nikde není předem dané, že změna forem musí být vždy k horšímu. Obraz není jen realistické zpodobení, ale také ornament, symbol, struktura, i písmo je obrazem, tvar a barva není něco náhodného, bezvýznamného atd. Říká něco autorům těchto článků fakt, že při vnímání vždy tvar vyvstává z neurčitého pozadí? Nemají snad zkušenost s tím, že jdou po lese a „najednou“ uvidí houbu, i když by přeci podle své realistické teorie evidenci o ní měli mít od okamžiku, kdy se objektivně dostane do jejich zorného pole? Vnímání zrakem je trochu složitější, než by možná čekali ti, kdo se naučili pár pouček o realismu. I proto je projevem naprosto nemístné pýchy a chybějící pokory šmahem zavrhnout celá staletí snah o obrazové vyjádření a vyjádření krásy viděného. A to není „jen“ o světě.
Všem ideologům by mělo znít v uších „myšlení Boží není myšlením tohoto světa“. 

Jistě, ve výtvarném umění se dnes setkáváme se zvráceností na všech stranách a je třeba ji umět označit a odmítnout. Parodie na svaté obrazy vyrobené z hoven mě mohou pobuřovat,  neudělám nic pro to, abych je viděl nebo abych se jimi i jinak zabýval. Dal jsem do sběru leccos, co se tvářilo jako umění a co mi přišlo do ruky, protože si nemyslím, že by se vše mělo zachovávat,  že kdejaký lidský výtvor si zaslouží, aby se stal předmětem významnější pozornosti. Ale rozhodně bych váhal nad násilným zničeními jen jednoho obrazu, který patří někomu druhému, protože bych se necítil tím, kdo má rozhodnout o tom, že neobstojí před Boží tváří.
Je správné, že světská moc (lépe nebo hůře) zajišťuje, aby bylo množné potrestat toho, kdo porušil základní lidské normy, ubližoval druhému, rušil vzájemné soužití atd. – je třeba se snažit, aby byly vytvořeny a využity dostatečné nástroje na to, aby mohl člověk hledat ochranu před tím, co ho poškozuje, co podle něj způsobuje veřejné pohoršení. V tomto smyslu je možné konat. 
Když například byla v Praze vystavena preparovaná lidská těla, hledal jsem někoho, kdo by mi pomohl s formulací trestního oznámení, neboť se zde prokazatelně vyskytovali mrtví lidé, a nebylo možné předem vyloučit, že nezemřeli násilnou smrtí a že další postup s jejich těly je v souladu s našimi zákony (např. o pohřebnictví). Nenašel jsem nikoho, žádnou instituci ani aktivitu, která by byla ochotná do tohoto (právně náročného) podniku jít. Třeba tady se mohlo Te Deum ukázat. Ale, přiznejme si, o to zjevně nejde – Te Deum chce být především periodikum pastorační, a tak vposledku v daných článcích ani o konkrétní obrazy a výstavy nejde. Jde o to, aby si hospodyňky v katolických rodinách nedávaly na stěny kuchyní reprodukce makavě  žhnoucích slunečnic a cypřišů od toho zlovolného blázna, který si navíc uřízl ucho (vidíte tu nenávist k Bohem dané formě!), ale aby vyhledaly nějaký přiměřený realistický obraz s vhodným obsahem. Dobře. Kdyby to takhle bylo prezentováno, protáhl bych obličej a nechal to být. Nevadilo by mi, kdyby pojednání o reprodukcích v kuchyni konzervativních katolíků bylo napsáno s jistým zjednodušením. Ale tohle? To se ti tradicionalisté zase ztrapnili, smějí se v duchu všichni,  kdo teď snadno mohou ukázat rozmazané lejno na botě Te Deum – jistě, redaktorům budiž přičteno k dobru, že o tomto svém lejnu netvrdí nic v souvislosti s uměním.



Metafyzika a změna
(Jaká je podstata změny?)

Osoby: Michal Semín
Témata: změna klimatu, Církev
Odkazy:
http://blog.ihned.cz/c3-40417630-YSemin_d-hrichem-pospinene-sakristie-na-pozadi-pokrytecke-moralky-liberalnich-kritiku-cirkve


Anotace
Co to vlastně je změna? Přeci to, že se „totéž“ ukazuje „jinak“, odpovídají tomisté. Nic proti. Ale jak „mám“, jak je mi k dispozici to, co je identické? Když je to jednou takové a jindy jiné? A jak vlastně víme, že to, co je pokaždé jiné, je totéž? Může se někdo zeptat – a odpověď je jasná, alespoň některým. 
Protože to podle vzoru Aristotela vymyslel Tomáš Akvinský.


Je jasné, že tu něco nesedí: Tomáš byl samozřejmě geniální ve strukturaci myšlení. Ale také on tím, že svou myšlenkovou strukturu vytvořil – zformuloval – cosi změnil,  způsobil změnu –  jak na to reagovat? A jaké povahy tato změna byla? A neprovedl také každý další člověk svým myšlením nějakou (byť třeba nesrovnatelně menší) změnu – tím, že bylo něco ukázáno, tím, že se ozřejmil nějaký vztah, který doposud zřejmý nebyl?

Jde tu o to, jak rozumět světu – který je na jednu stranu stále týž (a nikdo to asi nezpochybňuje) a přitom  se neustále proměňuje, je životem lidí proměňován. Ale tato změna sebou zpětně nese dopady do života lidí, a tedy i Církve – která se v historii formovala, rozpadala nebo jen žila v odloučení se svými údy a která se také proměňuje před očima všech, kdo ji tvoří – od apoštolů po dnes, dobu Tomáše nevyjímaje. Jenže Tomáš se zabýval vším jiným než změnou tak, jak jí rozumíme dnes – a někteří u tohoto „nezabývání se změnou“ (podle jeho vzoru) chtějí vytrvat.

Celkem jednoduché to mají radikální konzervativci, k ilustraci využijeme lapidárních formulací, které v jednom ze svých blogů použil Michal Semín. 

Progresivně smýšlející katolíci (vím, že se jedná o oxymóron, termín volím z důvodu rozšířeného užívání) či kritici, stojící zcela mimo Církev, požadují zásadní změny v katolickém učení  …  míří k pojetí věrouky jako celku. Odporují její stálosti, neměnnému vyjádření i chápání v souladu s Tradicí. Volají po změnách, odpovídajících duchu doby. Věří, že vše tak nějak herakleitovsky plyne, proto ani učení Církve nesmí na tuto univerzální dynamičnost rezignovat.

Jedna věc je volat po změnách a druhá věc je připustit, že změna je neoddělitelná od  toho, jak rozumíme světu. Podle Semína je změna tím, po čem někteří volají, ale lze jim nevyhovět a změna pak „nebude“. Ale změna přeci není něčím, co by někdo „udělal“ – člověk jedná tak, že reaguje na to, co je aktuální. Myslí jinak, jiné věci cítí jako důležité, jiné věci ho ohrožují. Svět se neskládá z neustálého opakování stejné mantry – u toho bychom nemuseli být a modlitbami na praporcích by mohl jen povlávat vítr – jako v buddhismu, kde se nakonec vše ztrácí rozplynuto v Nic – který se v Nic konečně změny zbavuje jako něčeho, co je „za trest“. Papežové nejsou jen opakujícím se vtělením téhož, jsou to konkrétní osobnosti a řeší konkrétní problémy…

Můžeme předpokládat že svět jako takový vykazuje jistou stálost – v nějakém podstatném ohledu je stále týmž, je stvořením. Ale byl dán člověku k užívání a člověk se na něm docela výrazně „podepisuje“. Nemusíme ani brát vážně to, že se někdo snaží změnit nějak „podstatně“ podobu věrouky, tedy změnit ji tak, že by už nebyla tím, co byla předtím. Co ale musíme brát vážně, rozhodně vážněji než Tomáš, je změna. Ona totiž nesporně není jen posunem „od případu k případu“, není jen rozdílem mezi tím a oním případkem, něčím aktuálním, co se k podstatě vztahuje přechodně, časně. Změna něco nese, také změna má nějakou svoji podstatu, ale to se pak všechno zamotává, jaká je podstata změny? A jaké jsou její případky?

Církev se v posledních staletích musela vyrovnávat se schizmatem a vznikem protestantaských církví, s nástupem osvícenství ať již v podobě anticírkevním (v čisté podobě ve Francii) a nebo spíše Církev využívajícím (v čisté podobě v rakouském císařství), s nástupem změněných sociálních podmínek a rozpadem tradičních vazeb, se vznikem národních států, velkými světovými válkami, nacismem a komunismem, a bude se potýkat s novoosvícenstvím,  manipulativními oligarchickými systémy, které vznikají v současnosti, a kdoví s čím ještě. A vždy podle aktuální situace mění svoji podobu, mění se témata, která Církví „hýbou“, Romantismus nahlodával Církev zcela jinak než dnešní novoosvícenství, ještě před dvěma sty lety byla volba papeže závislá na světských mocnostech atd. Kdo to nevidí, je závislý na primátu aktuality a své dějinné role – např. role zachránce Církve a její tradice. A nadřazuje pak aktuální okamžik v životě Církve nad jiné okamžiky, jiné doby. Tak Semín v citovaném článku píše:

Druhý vatikánský koncil … svou rezignací na přísně scholastickou metodu zplodil pastoračně orientované dokumenty, umožňující nejednoznačný výklad a následné účinné prosazení diskontinuitních postojů do každodenního života Církve. Úspěch snahy současného papeže Benedikta XVI. o návrat ke zpochybněné kontinuitě se odvíjí od toho, zda zvolená léčba bude mířit ke kořenům či jen na pouhé symptomy stávající krize. Zda do církevního hardwaru nainstaluje zpět po dlouhá desetiletí nevyužívaný antivirový program Pascendi, či se spokojí s pouhými dílčími úpravami, jejichž praktický dopad bude minimální.

Semín je dobrý pozorovatel a dovede se „trefovat“ do zásadních problémů, ale jeho nulové porozumění změně přináší jako svůj rub nulové porozumění aktualitě, okamžiku jako příležitosti. Radikální konzervativci papeži vůbec nerozumí, protože on za velmi důležité považuje vytváření příležitostí a využívání příležitostí – ale co je příležitost, pokud je změna jen  konstatovaný rozdíl mezi dvěma stavy? Co je hodnocení, když je celkem objektivně dáno, do jaké míry ten či onen stav deformuje, zakrývá „pravou“ podstatu té které věci?

A tak se můžeme vrátit k počáteční „hře se slovy“, ve které jsme  ukázali na neudržitelnost přístupů ke světu, které by se chtěly obejít bez změny. Jak to, že se v kultuře věci utvářejí, že zcela nově vznikají? Jak to, že se Církev musela stále znovu a znovu bránit proti nejrůznějším herezím? A jak to, že vždy po takovéto „obraně“ sama sebe prezentuje jinak, jinak se vymezuje vůči světu? Co je tato jinakost? Jaká je její povaha?

Jinakost, aktualita – to vše radikálním konzervativcům uniká, a tak se ani nemusí ptát, k čemu že se nyní otevírají příležitosti, k jaké „jinakosti“ Církev směřuje, co nastane, až překoná současný liberální „otřes“.
Nevíme – to je základ ve vztahu k budoucímu – a  jediné, čím si můžeme být jisti, je to, že nás budoucnost překvapí. Nezávidím  radikálním konzervativcům, že oni překvapeni být nemohou. Z nějakého důvodu totiž vědí, jak to se světem je. Asi od Tomáše.


Dvojí pojetí kultury 

Osoby: Michal Semín
Témata: kultura

Anotace
Když Michal Semín stojí po boku Klause v první linii odpůrců EU, může se to někomu zdát bizardní, ale není. Evropa je v jeho očích levicová a její představitelé jsou exponenti Zla. Když se píše o nějakém katolíkovi, že je konzervativní, může to znamenat leccos, ale nemusí to znamenat vůbec žádnou podobnost se Semínem, i kdyby to nakrásně byl také kamarád Klause. Pod slovem konzervativní se dnes skryje leccos – ale máme jeden prubířský kamen, na kterém se ukáže vše podstatné: vztah ke kultuře.


Michala Semína kultura nezajímá, resp. kultura je pro něj to, co slouží. Považujeme za nutné hájit jinou, také konzervativní  myšlenku, totiž že kultura smysl má – právě v tom, co se snaží Semín negovat – ve společenském pohybu.

Vyrovnat se (se ctí) s evidentním faktem společenského a kulturního pohybu – změny – je úkol pro každého katolíka, bez ohledu na to, s jakými presidenty se přátelí. A je zásadní otázkou, jak přitom dokáže podržet jinou evidenci, tu, která vyplývá z vyznání víry, totiž že obsahy ustálených vyjádření víry nelze chápat jako proměňující se.  Katolík (pokud to není katolický liberál, na jaké se dá snadno ukázat, ale ti nás tu nezajímají) musí vědět, že věří témuž Kristu jako příslušník  Církve v době skutků apoštolů a že Církev je pro něj tímtéž jako byla pro současníky Pavlovy. To můžeme považovat za konstataci.. Rozpory začnou vznikat až tehdy, když budeme ujasňovat, jak je to s identitou a pojetím změny.

Evropské myšlení prodělalo řadu proměn, v nejrůznějších podobách se dostávalo do slepých uliček, otevíralo neznámé světy, aby zas byly zapomenuty, vracelo se k údajným „osvědčeným formám“, které v jiných souvislostech náhle selhávaly, protože už nebyly tím, co kdysi atd. A hlavně - díky všemu bloudění a bloumání myšlenek po světě, který je stvořením – se postupně vytvářel také obraz člověka, který je v jistém smyslu z tohoto světa vyvázán: ano, člověk by měl svět pojmenovávat v jeho jednotlivostech a souvislostech, měl by ho spravovat. Ale právě a jedině v naší euroamerické „kultuře“, tak, jak se vytvořila pohybem myšlení vyvázaného z kultu, je možné naplno porozumět otázce, která je podstatná pro každou aktualitu: „Bože, co mám dělat?“. Právě a jedině ten, kdo je osvobozen od „běhu věcí světa“, může takové otázce rozumět, aniž by o sobě myslel jako o někom „výjimečném“, jako o titánovi, protože je to titánská otázka, tváří v tvář nekonečnu a ubíhajícímu času, který nedává žádné opravné termíny.
Teprve tady, v naší unavené euroamerické kultuře je opravdu  každý na místě Gilgameše, s každým stojí a padá úkol, který pro něj Bůh má. To je radikální důsledek naší kultury a pohybu, který přinesla, to je odlišnost, která zásadně  odděluje Evropu a její dědice od těch částí světa, kde lidský život nemá cenu. Na každém záleží. Ale ne nějak zvenku, jako na každém mravenci, protože může přinést svoji jehličku na mraveniště.

Lidský život má cenu primárně před Bohem – a Evropa se svou postupnou proměnou dosáhla navíc stavu, ve kterém je každý též potenciálně tím nejdůležitějším ve svém svobodném rozhodování a v tom, jakou na sebe vezme odpovědnost – za své jednání, za správu věcí světa… Nikdo nemá právo říkat, že ten poslední neodpovědný kikán nebo bezdomovec by měl mít někoho, kdo za něj bude rozhodovat. U každého záleží na tom, zda obstojí či selže, zda sehraje roli, která je pro něj připravena, či zda ji smlčí, zapře. A tento moment se neustále vrací, tuto otázku nelze vyřešit jednou provždy, nelze jí jednou provždy odmítnout.

Michal Semín (a je zde jmenován zástupně za všechny konzervativce, kteří popírají změnu) nalezl jednou (v procesu změny) řešení, o kterém se domnívá, že je hotové jednou pro vždy. Proto už víc nemusí řešit otázky spojené se změnou, může jakoukoli (další) změnu odmítat – ale tak se dostává na úroveň prvních protestantů a měl by žít životem prvotní Církve, jak ji známe ze skutků apoštolů. Koneckonců k tomu inklinuje, a je třeba tento náboženský radikalismus správně označit – je to „předkulturní“ podoba křesťanství, jistě autentická a vnitřně opravdová, a měli bychom být schopni respektovat takové křesťany v tom, co nesou a čím žijí a nenutit je, aby vstoupili do prostředí pohybu, kultury. Problém ale je, když jsou zároveň, jako Michal Semín, kulturně aktivní. Tedy využívají kulturní prostor, který jim dává svobodu vyjadřování, a oni pak uvnitř něj, ale bez respektu k němu, hodnotí to či ono z jakýchsi „zajištěných, neměnných pozic“. To samozřejmě může vést k intelektuálním přehmatům až nesmyslům. Dokud „předkulturní katolíci“ žijí v prostředí blízkém dogmatu, jistě mají svojí roli, upozorňují, že nemáme ztrácet něco, co by se v prostředí změny ztratit mohlo, jsou hlasem varujícím před diskontinuitou. Ale v prostředí kultury působí mnohdy bizardně – jak jsme ukázali na začátku tohoto článku.

Spor o povahu kultury se odehrává v prostředí kultury – jako katolík se nesporně mohu modlit, kropit svěcenou vodou, provádět exorcismy atd. – to jsou reálné postupy vyplývající z víry a nástrojů, které má Církev k působení ve světě. Ale je směšné, když „předkulturní katolíci“ politicky bojují proti EU jako synonymu zla. 

Ti, kdo víc rozumí kultuře, mohou vidět zlo úplně někde jinde – tam, kde se rozpadá evropská kultura jako formalizovaný společný prostor, tam, kde se šíří vliv mafií a tedy ztrácí hodnotu lidský život, tam, kde moc není adresná a nejde se jí tedy dovolávat atd. Asiatizace může být v tomto smyslu daleko větší hrozbou než EU a liberalizace. Protože v evropské kultuře, byť i nesnášenlivé vůči katolickému myšlení, bude vždy možné položit otázku po smyslu jednání, otázku po tom, co je dobré. I kdyby si na odpověď na všechny otázky dělal nárok nějaký novodobý osvícenec, ať již v  politické podobě Robespierra nebo Josefa II. V rámci evropské kultury má otázka „co mám dělat“ (Bože, co mám dělat) smysl trochu jiný než v beznaději rozpadávajících se postsovětských struktur, kde jedinou skutečnou realitou je aktuální moc a budoucnost se tak stává beztvarou, neuchopitelnou. Pak se otázka „co mám dělat“ přesunuje z prostoru kultury zpět tam, kde by ji možná chtěl mít Michal Semín – do prostředí prvotní Církve, kde je nejlepší tváří tvář budoucnosti prodat pole a všechen majetek a setrvávat s bratry na modlitbách.

16.2.2009


Primát pastorace a Skutky apoštolů

Osoby: M.C. Putna
Témata:  Skutky apoštolů, pastorace

Anotace
Píšeme-li o Semínovi a konzervativcích, je třeba se podívat také na druhou stranu názorového spektra, například na to, co prezentují lidé typu Martina Putny: Církev má podle nich jedinou šanci: vystoupit ze své dobrovolné cely, vstoupit do světa, otevřít se mu. V radikální putnovské podobě to málokdo bere vážně, ale v rámci celého spektra názorů vidíme, že zejména v pohledu na pastoraci se motiv „vystoupení z gheta“ objevuje dosti často, putnovský extrém se v myšlení,  prezentovaném nám jako „katolické“, objevuje daleko víc než semínovský. 

Moderní duchovní dějiny podle Putny spočívají v překonávání základního vnitřního sporu v Církvi. Církev přirovnává ke ghettu a jednotlivé názorové proudy uvnitř Církve pak identifikuje podle toho, zda toto „ghetto“ 1) vytvářejí,  2) uzavírají a opevňují 3) Církev z něho osvobozují, otevírají ji světu. Putna přitom dělá jen to, co mnozí jiní: dívá se na Církev očima světa, jako na něco „ve světě“, na instituci, která se snaží od světa odlišit, před světem uzavřít. V  očích Putny a moderních liberálů ale toto „ve světě“ znamená něco zcela jiného, než „ve světě“, ve kterém začali konat svoje skutky apoštolové. Apoštolové totiž nezkoumali, jak se to či ono jeví v očích světa, ba dokonce ani nezkoumali, jak se to či ono jeví v očích etablované duchovní moci tehdejšího Izraele, v očích těch, kdo „věděli, jak je to se světem“. Rozuměli tomu, že jsou do světa „posláni“. Měli v něm jednat. Mýlili se snad?

Víra bez skutků jest mrtva, píše apoštol Jakub, a máme-li pochyby, jak se světem, tak se o podobě našich aktivit Církve ve světě a  především „pastorace“ můžeme poučit  ze Skutků a Epištol.
Proč zrovna Skutky, ptají se ti či oni, dnes jsme jinde než apoštolové,  nejlepší je přeci konat s pokorou svou každodenní práci, neprovokovat, nevzbuzovat pohoršení, konflikty. Žít se světem v i se všemi  kolem ve vzájemném respektu a pokoji. Ale je to možné? V čem jsme jinde, jiní? Jak bych jako letopisec popsal „skutky představitelů apoštolské církve za posledních 50 let“?  S jistotou mohu říci, že bych zvolil jiné východisko, než jaké používá Putna. 

Moje nejoblíbenější místo Skutků je příběh o manželské dvojici, která prodala pole (5, 1 – 11). Apoštolům ale přinesli jen část peněz s tím, „že jsou to peníze za pole“. Ale byl to jen „ZBYTEK“ peněz. Petr pak (u ženy) otázku jednoznačně vyhrotí tak, aby muselo zaznít ano – ne, a pak, parafrázuji: vyřešte si svůj vztah ke světu dřív, než začnete skládat účty Církvi. Protože vztah mezi Církví a světem nelze beztrestně založit na polovičatosti a podvodu. Chcete zůstat „ve světě“? Nikdo vás k ničemu nenutí, zůstaňte. Ale vy chcete ve světě zůstat a jen jednou nohou šlápnout do nejistoty, kterou cítíte ve Víře: nepokoušejte Ducha Páně. Proč vytváříte „dojem“ a falešné představy o tom, s čím si člověk nemá vůbec důvod zahrávat? Proč se domlouváte na polovičatostech? Proč se na Církev díváte z pozice světa?
Zemřete. 
Je to drsné, ale není to žádné podobenství, jde o reálný obraz. Na všechny, kdo to viděli a dozvěděli se to, padla velká bázeň. To jsou Skutky:  Apoštolové nečekali, že budou mít na růžích ustláno, brzy se dostanou před Veleradu a dají je zmrskat, blíží se okamžik  Štěpánovy mučednické smrti – ale ještě předtím, dřív, zemřeli ti, kdo chtěli pro Církev vyhradit ze (svého) světa jen „něco“.

Putna se zásadně mýlí a s ním všichni, kdo chápou Církev jako něco ze světa. Církev není ghetto, místo, které by svět vyhradil těm, kdo jsou jiní, do kterého by svět vykázal křesťany, které by jako místo svého života a působení křesťané přijali. A, mimo jiné, ghetto také není ta část světa, kde by se někdo „uzavíral sám“. To je úplné nepochopení nebo záměrné zkreslení jednak toho, co ghetto ve skutečnosti je, jednak se to zcela míjí s postavením Církve ve světě. Mezi Církví a světem vede hranice. A ta hranice se týká se každého člověka – tak, jako Ananiáše a Safíry, oněch manželů ze Skutků apoštolů. Jde tu o to, jak vyložit Ježíšovo „co je císařovo císaři“, jak interpretovat, že co je světa, patří světu. Církev nenutí nikoho, aby se světa vzdal. Ale vše, co člověk udělá ve vztahu k Církvi by mělo být „celé“. Mezi Církví a světem vede hranice, a ta hranice je postavena tak, že neumožňuje kompromisy. Není pro každého stejná, nejde každému jednomu zvenku předepsat, ale v něčem přeci stejná je - Vyžaduje skutky. 

Dnes se hodně mluví o pastoraci a zejména pastorací „ŘEČÍ SVĚTA“, PASTORACÍ „PRO UŠI SVĚTA“. Skoro to vypadá, jako bychom měli se světem nacházet kompromisy.  Skutky apoštolů nám ukazují něco jiného. Nemusíme se starat, co říkat tváří v tvář světské moci – jako Štěpán. Nemusíme si dělat starosti s tím, co se kde mimo Církev děje na duchovním poli – jako nebylo třeba brát příliš vážně Šimona kouzelníka. Nemusíme se starat o to, abychom mluvili řečí světa, protože Bůh může kdykoli z největšího nepřítele Církve učinit „Pavla“, zaníceného hlasatele evangelia. Nemusíme přikládat tak velký důraz na misii, její nástroje a řeč – protože jako Filip pak Církev pokřtí ty, kdo sice slovu jak bylo hlásáno nerozuměli, ale stačil jeden okamžik aby se jim otevřely oči. 
Při tom všem je podstatné to, s čím Skutky téměř začínají – jednejte, ale nedělejte polovičatosti, to se vám zcela jistě vymstí.

Putna a všichni ti, kdo vidí Církev ze světa, zvenku, se zásadně mýlí nebo záměrně klamou: Církev je ve světě, aniž by ji však svět jakkoli přesahoval nebo převyšoval. Je od světa oddělena, ale nejsou to hranice ghetta, a je oddělena tak, že tuto hranici nikdo ze své pozice nemůže konkrétně ukázat. A mimo jiné i proto tomu, co se v Církvi odehrává, nejde rozumět ve světle světa. 
Není a nemůže být cílem Církve se ve světě „emancipovat“ a nelze a nemůže být cílem pro Církev „mluvit řečí světa“, splynout v plodném dialogu…(!) Je to směšné. Hranice mezi světem  Církví nepominou. Církev je ve světě tak, jako byl ve světě Ježíš – tedy v jistém smyslu je také světu vydaná – ale je třeba ptát se, co to znamená. Co to znamená pro apoštoly, pruty vymrskané, pro Štěpána, který dal svůj život, ale také co znamená po ty, kdo se snaží postavit „tak napůl“, jako ti dva, kteří lhali a zemřeli. Co to znamená pro nás, a pro naši naději, která plyne z víry, a co to znamená pro pastoraci.


Redakční komentář 

Reálné intelektuální dění v katolickém intelektuálním prostředí teď předbíhá časopisovou produkci, je třeba zabývat se aktuálními tématy, o kterých se diskutuje.
Toto číslo je po úvaze věnovánu kultuře – ukazuje se, že na tomto poli se bude tříbit leccos,  co se týká přístupu ke světu. Nikoli tedy vzletná teologie, nikoli pragmatické ekonomické a jiné sociální vědy – kultura v užším i širším slova smyslu, umění - to je to podstatné, kde se rozhoduje. Jedním z velkých témat, které je třeba otevřít, je podle nás „zlo ve světě“, zejména proto, že již jsme v období, kdy jde hodnotit téměř půl století „otevření se Církve“ vůči světu.
Tomu se budeme věnovat i nadále.
Toto číslo navazuje na dění, které je spojeno s dopisem varhaníků, obecněji pak je v několika článcích otevřena  škála témat vztahu umění, kultury, Církve a světa a to ve škále od „Semína k Putnovi“. Toto téma má zde i svoji filosofickou-metafyzickou polohu, zejména v reflexi na knihu „Úvod do rekonstruktivní hermeneutiky“.
Případná výhrada, že se v závěrečném článku o pastoraci redakce uchyluje od svého deklarovaného zaměření (kulturní reflexe), budiž zlehčena tím, že tématem je pastorace a tedy opět svět – i v tom, v čem má být ponechán císaři.
Rádi bychom se i nadále věnovali recenzím knih a časopisovým článkům, pokud  jste přesvědčeni, že by některý text neměl uniknout pozornosti Trivia, prosím pošlete nám na něj odkaz.

Děkujeme všem, kteří se redakci ozvali, nejen v souvislosti s dopisem varhaníků, děkujeme za ocenění naší práce, je to pro nás velmi milá zpětná vazba. Zvláště pak děkujeme těm, kdo šíří povědomí o linku na Trivium‚ www.revuetrivium.cz  mezi svými přáteli.
tri


Avízo

V příštím čísle se budeme věnovat změnám souvisejícím s novým obsazením biskupského stolce, nadále bychom se rádi drželi témat kultura, zlo ve světě a samozřejmě aktuálnímu dění.


