Revue Trivium
 číslo 3/2009 Vydává Josef Štogr www.revuetrivium.cz

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.


Papež Benedikt XVI. v Praze a encyklika Caritas
in veritate
 Klíčová slova: teologie liberální,schopnost rozumu poznat pravdu,rozvoj,řezenská přednáška,pravda,kultura a Církev,II. vatikánský koncil,encyklika Caritas in veritate Osoby: Benedikt XVI.
 Anotace Encyklika Láska v pravdě je skvělým krokem myslitele, strategickým krokem, i když je zde mnohé jen naznačeno, otevřeno. Článek se snaží ukázat směr, kudy se dají některé teze encykliky domýšlet a rozvíjet.

Jistě že jsem měl radost z toho vcelku poklidného zástupu, který se pomalu sunul na místo chystané mše sv. v očekávání papežova příjezdu, ale zároveň mi Benedikta byli líto. Tolik času, stráveného diplomatickými ornamenty, tolik sil, taková řehole… a přitom by měl právě tenhle papež především psát. Je to zřejmé mimo jiné i z dokumentu, na kterém ještě ani neoschnul inkoust, z encykliky Láska v pravdě. Láska v pravdě je jen jiný výraz pro filosofii, jak jí rozumíme v širokém kontextu celistvosti vlastního postoje – a o takové jednotě papež v encyklice mluví. Člověka svádí citovat celé pasáže, zejména z úvodních částí, které nesou pečeť pera myslitele, stratéga. Pokusím se ukázat, že i jen náhodný výběr postřehů o aktualitě celého textu (na víc si tento článek nedělá ambice) ukazuje na naprostou výjimečnost a mnohostrannost intelektuálního zaměření tohoto papeže, že se tedy nejedná o nějaké vnější „okouzlení“ jeho osobností. Samozřejmý je odkaz na encykliku Deus caritas est, která postavila jako ústřední pojem lásku, pro mnohé překvapivě – a nyní se (také poměrně překvapivě) od této encykliky neodvíjí přímo, ale v rámci výkladu encykliky Populorum progressio a některých názorů na údajný „zásadní“ význam II. vatikánského koncilu. Papež jednoznačně formuluje svůj postoj: existuje jen jedna tradice, ale je dynamická a některé věci je třeba stále znovu a znovu vykládat – v jednotě magisteria, ale se zřetelem k aktuální konstelaci. Papež bere „vítr z plachet všem, kteří si pro sebe uzurpovali pojem „progres“, a láskyplně ho rozpouští ve výkladu lásky k pravdě a pravdy v lásce. Po této encyklice „progresistům“ v jejich východiscích nezbývá kámen na kameni. Rozvoji (pokroku) je třeba správně rozumět – a pak je možné mu přitakat – a progres má dva jasně pojmenované aspekty. Hned na samém začátku, v prvních větách je zmíněn první, podstatný rozměr rozvoje lidské osobnosti – totiž každý člověk je povolán k lásce a pravdě, a v kontextu (i dále, např. část 7) je zřejmé, že toto povolání je jednotné v lásce a pravdě, ale individuální podle podmínek, ve kterých máme o lásce v pravdě svědčit („Každý nalézá své dobro, když přijme plán, který s ním Bůh má“- to je hned pátá věta encykliky). Co může v rámci tohoto svědectví udělat každý jednotlivě, je v jistém smyslu nenahraditelné. První a zásadní naplnění rozvoje lidské osobnosti je tedy „být sám sebou“ – v lásce a pravdě. V takovém případě nejsme „náhodní a nahraditelní“, ale máme před sebou připravenou cestu, kterou máme v lásce a pravdě hledat, ptát se na ni. To je první rovina otázky po rozvoji, neméně důležitá než ta druhá, které je pochopitelně věnována mnohem větší část textu. Jde v ní o rozvoj lidstva jako celku – a pak platí totéž: máme být spolu v lásce a pravdě, tedy musíme společně pravdu hledat, nalézat a „vyslovovat“ ve světle lásky, atd. Jsme k tomu společně povoláni – a svoje svědectví lásce a pravdě vydáváme přímo i skrze nejrůznější vrstvy společenských institucí – to je cesta rozvoje. Pro sebe i společně hlásat to, co je láska v pravdě. „Progres“, rozvoj tedy není žádný „samovolný proces“, je to výsledek našeho snažení v lásce a pravdě, a je třeba nezaměňovat takto chápaný rozvoj (toho, co je naplněním našeho poslání) s procesy ve světě, které jsou nějak sledovány skrze „technicky“ dostupné měření a které jsou vyjadřovány pomocí formulace „společenských trendů“ jako očekávaných trajektorií „vývoje“ chápaného pseudohodnotově jako „pokrok“. Jakékoli podobné náhražky se snadno identifikují podle toho, že nemají obě výše zmíněné polohy, jakési „nohy“, na kterých skutečný „progres“, rozvoj stojí. Setkáváme se opakovaně s tím, že se „pokrok“ nadřazuje nad člověka, někdo se cítí oprávněn nastolit takový stav, který je podle něj „pokrokový“, tedy konat dobro proti vůli těch, kterých se to týká, vnucuje druhým obrazy toho, jak má vypadat budoucnost. Ale o budoucnosti tu není řeči: budoucnost spočívá v lásce a pravdě a v naší odpovědnosti za to, abychom žili v této výzvě. „Progres“, rozvoj člověka a lidské společnosti také není nějaký samovolný úpadek, papež jednoznačně odmítá představy o ideálu „původního stavu přirozenosti“, stále více omezovaného člověka spoutávajícími společenskými formami a přetvářkou. I když dnes nám tato varianta nemusí připadat jako aktuální (Rousseaua málokdo čte a zná), není od věci to připomenout. Člověk nemá důvod se vracet ke stavu, který někdy byl, protože má před sebou možnost celistvého, vnitřně integrálního rozvoje. Papežovo přitakání lidskému rozvoji je cele zaměřeno na obhajobu tradice, nelze tu mluvit o nějakých „předělech“, to se výslovně týká pontifikátu Pavla VI. a II. vatikánského koncilu. Už to by mohlo být dosti významné. Je třeba se ale podívat ještě hlouběji.
II. Benedikt ukazuje zásadní krok, který může posunout myšlení o pravdě z mrtvého bodu. Ještě v řezenské přednášce se snaží apelovat na ty, kteří „myslí“ profesionálně, na akademické půdě klade intelektuálům na srdce, aby se nebáli toho, že by se intelekt musel vzdát nároku na pravdu s velkým písmenem, varuje před relativizací, před postmoderním pojetím „paralelní pravdy“, ztracené ve víru jiných, vždy nějak specifických „pravd“. V tomto smyslu bylo množné řezenskou přednášku kritizovat, protože akademická půda neposkytuje to podstatné, není předpoklad, že by se něco podstatného mělo proměnit v rámci současné podoby vysokoškolské praxe, uzavřené do své vlastní produkce. Je třeba začít se širším základem, je třeba ukázat, co stálo na počátku. Současný stav myšlení je (včetně převážné většiny akademické produkce) obrazem toho, jaká byla zvolena východiska, k jaké redukci při myšlení došlo. Každé myšlení musí být metafyzicky založeno – a popření těchto základů má také metafyzický rys – který nutně vede k resignaci na pravdu samu. Benedikt ukazuje v této encyklice, že Pravda a Láska jsou neoddělitelně spojeny. Dá se to dobře použít pro ty, kteří v souladu s jednou větví moderní filosofie zvýrazňují vztah - nejde tu o vztah k něčemu konkrétnímu, k nějaké jednotlivině, reálii. Bůh je pravda a láska a jsme-li stvořeni k jeho obrazu, pak naše otázky týkající se bytí (a toho, jak o něm mluvit) jsou otázky na pravdu v lásce. A stejný argument platí i pro rozšířené hermeneutické myšlení – protože vztah pravdy a lásky jako základní formativní prvek musí být brán v úvahu při každém pokusu prolomit hermeneutický kruh. Pro ty, kdo nejsou na moderní filosofickém myšlení závislí nijak přímo, pak je tento základ akceptovatelný „samozřejmě“ - protože pokud by předmětem našeho zájmu měl být „svět“ bez vztahů, pak jde o zjevnou redukci. Jde o krok, který může napomoci překonat transcendentní barieru: až příliš hluboko je v myšlení mnohých zakotvena představa, že žijeme ve světě ve své povaze biologickém, a k tomu, co nás přesahuje, se dostáváme nějakým „mimořádným vzepětím“. Transcendence však nemůže být základem pro nic trvalého, komunikativního – může být a v současném pojetí je „jen“ individuálním vzmachem, který koneckonců jen zvýrazňuje nekomunikativnost toho, co je nejdůležitější. Tuto redukci Benedikt překonává. Začínáme přeci jinak, než nějakým vzmachem. Právě neoddělitelné spojení pravdy a lásky nás provází od počátku našeho myšlení – nebo může provázet, a to je ve své povaze něčím zakládajícím, něčím, co nás od počátku přesahuje, je to danost, kterou můžeme chápat jako dar, je to zjevný základ, který přesahuje svět, jakkoli je svět primárním předmětem našeho zájmu. Transcendence jako přesah by nemohla být komunikativní, kdyby nám něco z toho, proč je vůbec možná, nebylo „vlastní“, kdyby to nebylo metafyzicky založené.
III. Pravda v lásce jako základní motiv a téma tak daleko přesahuje rámec této encykliky a její hlavní kontext, opakovaně se vztahující k interpretaci období poloviny minulého století. Význam tohoto interpretačního rámce jsme ukázali a ocenili. Encyklika má jasný kontext a deklarovaný cíl. Ale její základní myšlenka je širší a můžeme jen litovat, že byla rozpracována tak, aby si v ní „každá našel svoje“, že byla rozpracována „jen pastoračně“. Právě tato encyklika mohla mít ještě druhý akcent, který by zvýraznil souvislosti filosofické, metafyzické. Pravda v lásce tak, jak ji Benedikt ukazuje v prvních kapitolách encykliky, je především poukaz na metafyzické založení nás samých a našeho myšlení. A stejně tak, jako nejde popřít hodnotové určení našeho jednání a ukotvení našich vztahů v metafyzicky pojaté lásce, tak také nelze upřít našemu myšlení poslední úběžník, který sice nemáme k dispozici, ale který nelze zpochybnit. Pravda v lásce je tak odkaz na to, abychom znovu promýšleli svět – ale nikoli už jenom tak, jak tomu bylo v řezenské přednášce, z pozice intelektuálů, jejichž platformou je akademická půda, zdánlivě se nabízející pro „čisté myšlení“. Akademická půda přeci dnes naopak svoji čistotu vztahuje k redukovanému „světu“, popření metafyziky byla a je jedna ze základních podmínek pro „vědecké“ myšlení světa. Jde o výzvu, abychom svět promýšleli v důvěře ve smysl věcí a v důvěře, že svým rozumem nemusíme bloudit. Můžeme být nejistí, víme, že ve všem jsme omezeni svou konečností, v myšlení obzvlášť. Ale neznamená to, že by se rozum musel spokojit s parciálními „poznatky“, že by měl resignovat na pravdu jako poslední instanci. Svět nám není lhostejný – pokud to připustíme, musíme vzít v úvahu to, co z takového východiska vyplývá – můžeme se k němu vztahovat (i ve svém myšlení) tak, že se budeme snažit tuto ne-lhostejnost fenomenologicky „uzávorkovávat“, metodicky se jí „zbavovat“, a nebo ji jen opomíjet nebo potlačovat. Ale připustíme-li, že ve vztahu ke světu „o něco jde“, pak je tu jasná odpověď: jde o pravdu a lásku a o to, abychom neprohospodařili to, co jsme dostali, abychom pojmenovali to, co být pojmenováno má, abychom ukázali souvislosti, které v rámci tohoto půdorysu pravdy a lásky pojmenovat a ukázat (nepochybně) jdou. Pro všechny ty, kdo se v opojení „vítězstvím“ liberalismu v polovině minulého století cítili být především vykladači a hermeneutiky, pro všechny ty, kteří si ze svého „vykladačství světa“ udělali společenskou roli, to není dobrá zpráva. Mohou ještě nějaký čas obhajovat svoji metodu, která je vždy jen parazitováním na smyslu, který jsme zdědili od našich předchůdců, od těch, kteří ještě mysleli s více či méně jasným metafyzickým základem. Ale doba, ve které žijeme z energie vytvářené destrukcí, pomalu končí. Ještě nějakou dobu je možné využívat to, co vymysleli naši předkové jako materiál, který se dá negovat, dialekticky rozžvýkávat, ještě je to pro mnohé perspektivní. Ale už jsme účastníky něčeho jiného, a jestli Bůh dá, tak se všichni skeptici pravdy mohou za pár desetiletí divit. Pravda a láska nemusí jen vítězit nad lží a nenávistí, dokonce lze říci, že to zcela jistě nebude takto přímočaré: je to také na nás, pravda a lásky v osobě Ježíše Krista je především cestou: a Evangelium zvýrazňuje, že je to „ta“ cesta, „ta“ pravda. Ne „nějaké“ pravdy a „nějaké“ cesty. Základní otázka, kterou si máme klást a na kterou máme v lásce odpovídat, je „co máme dělat“, a je rolí rozumu, aby nás k odpovědi na takovou otázku provázel, aby nám ukazoval, co je možné, a v rámci možného nás pak vedl dál. Ne nadarmo je logistika odvozená od „logu“ – čím víc budeme schopni strukturovat svoje myšlení v souladu s metafyzickým rámcem, který nám dává láska v pravdě, tím se dostaneme dál, tím lépe budeme schopni překonávat překážky podružných otázek a také tím lépe se budeme schopni vyrovnat s tím, co se pokouší nás svést na cesty nepravé, které nejsou založeny v tomto půdorysu.
IV. Vraťme se ještě jednou k úvodu: Hned na samém začátku, v prvních větách je zmíněn první, podstatný rozměr rozvoje lidské osobnosti – totiž každý člověk je povolán k lásce a pravdě, a je zřejmé, že toto povolání je jednotné v lásce a pravdě, ale individuální podle podmínek, ve kterých máme o lásce v pravdě svědčit („Každý nalézá své dobro, když přijme plán, který s ním Bůh má“). Naše přemýšlení o Cestě, Pravdě a Lásce není přemýšlením ztracence, který může mít to štěstí a náhodně tahá los z kola štěstěny: to je mylný obraz který je třeba odmítnout v malém i velkém: v detailech našich životů i v tom, jak rozumíme světu. O světě leccos víme – z příslibů Království, které přijde, i z Apokalypsy. Nevíme dne ani hodiny, ale víme také, že je pro nás pro každého připravena cesta. Veškerá nejistota pramení z nedůvěry a jistota z důvěry. Důvěra je naše nevědomé přitakání k tomu, že svět je založen v pravdě a lásce, a nejistota je, v tom, že pochybujeme o dostupnosti lásky a pravdy pro nás samé, teď a tady, kdy se nám jeví cokoli pevného až příliš vzdálené, kdy jsme zkoušeni, kdy nevidíme smysl toho všeho, co se odehrává okolo nás a s námi. Intelektuální dilema spočívá v tom, jak jednat: uvědomujeme si, že nikdy nebudu mít dostatek podkladů pro „správné“ rozhodnutí, ale přesto se snažíme získat přiměřenou orientaci a v dané situaci rozhodnout. Ale neresignuji na promýšlení souvislostí, neresignuji. Proč? Protože jsme v hloubi duše přesvědčeni, že tato struktura je správné, odpovídá povaze světa. Ale nedovedeme tuto pozici hájit, nechali jsme si zvnějšku vnutit představu, podle které lze vše „konstruovat“ – tedy stanovit podmínky a v nich provést všechny potřebné analýzy a výpočty tak, aby výsledek (naše jednání) směřoval k předem určenému cíli. A stejně tak (technologicky) pak přemýšlíme o sobě, jako bychom to byli my, kdo „si“ určuje cíl. Míjíme se s čímsi podstatným a končíme v pasti: nikdy nic nedomyslíme do konce (abychom byli jako Bůh) a na druhé straně je past iracionality, která nám připadá nedůstojná, která je sociálně destrukční, protože pak nejsme schopni o svém jednání mluvit s druhými. Je třeba se vrátit a začít tak, jak nás Benedikt vybízí: je přeci samozřejmé, že promýšlíme svět okolo sebe jen tak, jak se nám otevírá, nemusíme, ba nesmíme se nechat zahltit paradoxy myšlení. Musíme se nechat vést pravdou – tedy důvěřovat, že i to, co jsem právě stačil promyslet, dává obraz světa, který má smysl, dává obraz světa, ve kterém se mohu rozhodovat a autenticky svědčit o pravdě a lásce. Pravda není nějaká věta z knihy, není to nějaká rozbalitelná „šroubovice DNA“, nic lineárního. Právě v tomto smyslu je možné, že si navzájem rozumí lidé, jejichž znalosti jsou zcela jiného rozsahu, založení. Benedikt nasměroval encykliku Láska v pravdě především tam, kde cítí největší deficit – k tématu, jež hrozilo vnitřním svárem v Církvi, a výrazně tím přispěl k tomu, že se tato potenciální „trhlina v myšlení“ o Církvi již dále nemusí šířit. Doufejme, že se k tomuto tématu ještě vrátí, třeba i v některé ze zde načrtnutých perspektiv. V každém případě ale je i na těch, kdo se zabývají myšlením, aby tuto inspiraci a podnět vzali vážně. Velmi se těším na reflexe této encykliky v českém prostředí.



Stará Boleslav a „dopis varhaníků“

Klíčová slova: změna klimatu,teologie liberální,Stará Boleslav,mlčení a umlčování,metafyzika,liturgie,II. vatikánský koncil,hudba liturgická,dopis varhaníků Osoby: Vlk, Miloslav kardinál,Kunetka, František,Benedikt XVI.

Anotace Dopis varhaníků nespadl z nebe – příliš dlouho byla krajina českého katolického myšlení deformována do podoby labské roviny a kdokoli se vymykal, dostal nálepku lefévristy. Papežská mše sv. v Boleslavi ukázala, že už se v mnohém „probouzí“ i doposud mlčící střed, ti, kdo se doposud vyhýbali konfliktům. Jaký je širší kontext této věci?

Adresáti: Arcibiskupství pražskému České biskupské konferenci Sekci pro mládež ČBK Apoštolská nunciatura Na vědomí: Svatý stolec, Kongregace pro bohoslužbu a svátosti Katolická média

I. (co se děje) V tomto textu není cílem se zabývat tím, co se událo v Boleslavi, a zaujímat k tomu stanoviska, to je ilustrováno jakýmsi „myšlenkovým pásmem“ v dalším článku. Naším tématem není ani zapojit se do diskuse, která poté následovala – se vší iracionalitou, míjením se, expresivními vyjádřeními a zamlčováním. Ani tato diskuse, byť sama o sobě je velmi zajímavá, by nebyla dostatečným předmětem zásadní úvahy, i když ukazuje hodně o tom „jak jsme na tom“, co lze tematizovat jako věc, o které se mluví, a proč je tolik věcí, které jsou de facto zablokované, jsou „tabu“. Pokusme se nezávisle a v co největší šíři načrtnout souvislosti toho, co se zde děje. Všichni, kdo nejsou ignoranti, nějak tuší, že se cosi odehrává, mění, a nemůže za to jen ta nebo ona jednotlivina, nesouvisí to „jen“ s očekáváním, kdo bude jmenován na místo pražského arcibiskupa, nebo „jen“ s mimořádnou osobností papeže Benedikta XVI. Dopis varhaníků je krokem, ke kterému nějakým způsobem „muselo dojít“, protože vnitřní rozpory, doposud zakrývané, se stále více vyhrocují a v českém prostředí se neděje nic nebo jen velmi málo pro to, aby se věci začaly pojmenovávat, aby se hledalo, jaká jsou jejich pravá jména, pravé významy. Jeden z autorů – signatářů dopisu to popsal takto: „ Asi bude dost důležité vysvětlit všem těm, kteří nepochopili, proč vlastně do toho s takovou vehemencí jdeme, že tady už nejde "jen" o Starou Boleslav, ale v podstatě o onen pověstný "pohár", který přetekl, a celá Stará Boleslav byla jen "poslední kapkou". “. Na tuto kapku reagovala skupina varhaníků a že tedy této konkrétní skupině jde o jeden konkrétní aspekt, který se týká liturgie, toho, jak je vnímána a prezentována, není důležité. Podstatné je, že 1) takový trapas vůbec mohl nastat 2) že to nebyla „náhodná chyba“, ale „chyba systému“ 3) rozběhl se proces, který nelze jen tak jednoduše umlčet, zastavit, vzít zpátky Jedná se tedy o takovou konstelaci událostí a aktivit, které dělají z této kauzy jeden z nejvýznamnějších momentů v posledních letech týkající se katolické Církve u nás, nejvýznamnější od doby sporů o teologickou fakultu. A ještě z odstupu půjde hodnotit to, jak se dnes kdo k této kauze postaví – kdo selže a kdo obstojí. Trivium není katolické medium – je to prostor pro kulturní reflexi katolické teologie – ale právě proto musí aktuálně reagovat. Zároveň budeme s velkou pozorností sledovat katolická media, která dopis dostala na vědomí, a očekávat jejich redakci.  

II. (Vnější souvislosti) Kardinál Vlk ve svém projevu při příležitosti papežovy návštěvy u nás a v souvislosti s tím, že nepožádal podruhé o prodloužení svého mandátu v roli pražského arcibiskupa, bilancoval a hodnotil svoje působení jako víceméně neúspěšné – nemáme smlouvu s Vatikánem, nepodařilo se dosáhnout majetkového vyrovnání se státem atd. Zabýval se tedy spíše vnějšími věcmi a to je možné také chápat jako snahu zaměřit pozornost jinam, než kde bota opravdu tlačí. Nejen vnitrostátně. Aktivně se přeci angažoval v mezinárodních strukturách, na liberálním křídle německé biskupské konference, byl tím, kdo s podporou německých kolegů čas od času veřejně prezentoval poněkud nečekané názory, např. když s despektem hodnotil proces volby tohoto papeže s tím, že očekával v konkláve „…že to bude určitý proces hledání, vybírání a hodnocení jednotlivých osobností“. Jedním z podstatných bodů, který tvoří vytýčení rámce pro naší úvahu tedy je, že naše česká hierarchie pod jeho vedením byla z větší části aktivní v rámci jedné z mocenských skupin, která se snažila a snaží prosadit konkrétní pojetí Církve, odlišné od toho, který prosazoval kardinál Ratzinger. O těchto věcech se ale většinou mezi katolíky hovořilo šeptem, s jakýmsi nádechem disidentství. Ale stalo se (a jak jinak než pod vedením sv. Ducha), že se kardinál Ratzinger stal papežem a věc se ještě víc zviditelnila. Nechuť naší hierarchie vyhovět nařízení papeže a umožnit latinskou mši byla zjevná, odpor hierarchie a teologické fakulty v situaci, kdy papež sňal klatbu z Bratrstva Pia X., měl v sobě patologické rysy. Nestranný pozorovatel se může jen divit, že ti, kdo jsou ochotni k ekumenickému dialogu s kdekým a k mezináboženskému dialogu jakbysmet, trvají na exkomunikaci těch, kdo jsou jim z hlediska tradice nejblíže. Nebo snad právě o to jde ze všeho nejvíc, odříznout se od toho, co tradice nese? Jaký však k tomu může být důvod? Benediktovy encykliky a celá jeho intelektuální práce pomalu ale jistě omezuje prostor, který by umožňoval liberální výklad konkrétních věcí týkající se Církve a její tradice, liturgie, myšlenkového základu, se kterým se Církev prezentuje ve světě. V tomto kontextu ztrácela a ztrácí naše hierarchie postupně manévrovací prostor. Rozhodnutí prodloužit kardinálu Vlkovi jeho působení ve funkci arcibiskupa pražského bylo tak možno vnímat jako strategický tah – namísto toho, aby se (se svými webovými stránkami „www.kardinal.cz“) stal aktivním mezinárodním oponentem papeže, musel si až do dna vypít kalich všech politických neúspěchů doma (tak hořce o nich mluvil) a navíc sledovat, jak jemu ubývají síly, zatímco o mnoho starší papež je na svém vrcholu a uzavírá postupně naděje liberálů, že by se jejich vize mohla uskutečnit. Toto vše je nutné předeslat, jinak neporozumíme situaci, ve které jsme, protože Církev u nás se stala jakýmsi „rukojmím“ tohoto mezinárodního vzdoru a opozice vůči Vatikánu.

III. (Liturgie) Liturgie hraje v našem životě podstatnou roli, zejména proto, jak je většina lidského života sekularizovaná. Přitom jeden z aspektů dopisu varhaníků je fakt, že stav liturgické hudby u nás je tristní, že tristní je stav vzdělávání v tomto oboru na katolických fakultách – tedy zjevné náznaky toho, že je to tu podobné jako v „království Dánském“. To je pochopitelné, protože hierarchie neprojevuje nijak výrazný zájem na tom, aby liturgie byla „náležitá“. Varhaníci jsou trochu namyšlení – myslí si, že jako služebníci zůstávají opomenuti. Jen někteří z nich si uvědomují, že je to důsledek zvoleného postupu a širších souvislostí, resp. že je to výsledek konkrétního pojetí liturgie, ze kterého vychází naše hierarchie: liturgie je zřejmě chápána především jako aktuální projev působení Církve ve společnosti, jako společenská realita, se kterou je třeba pracovat pomocí aktuálně používaných společenských nástrojů. Autoři dopisu to podvědomě cítí, když formulují svoji otázku takto: „tato líbivá a povrchní hudba přiláká opět především povrchní lidi, zatímco dokonale odradí lidi kulturní, vzdělané a přemýšlivé. Opravdu místní církev tyto lidi ve svém lůně nechce? A především: jsme přesvědčeni, že jediné z pozemských věcí, co přivede lidi blíže k Bohu, je naše svatost a láska, která znamená přát milované osobě jen to skutečné dobré. Uchylování se k evangelizaci a především pastoraci prostřednictvím lacině líbivé hudby usvědčuje některé z nás z toho, jak malou důležitost lásce a svatosti přikládají. Použití hudebního braku při liturgii nejen deformuje hudební vkus křesťanů a znevažuje mínění o Církvi v myslích mnohých nevěřících, ale především zásadně devalvuje hodnotu celé liturgie, neboť „hudba a zpěv jsou integrální součástí liturgie“, jak učí konstituce“ Trefa do černého. Varhaníci reagují na celkový koncept intuitivně správně a intuitivně správně sahají k tomu, co jako pokyny poskytuje apoštolský stolec. Nejde tu jen o jeden trapný hudební doprovod při mši sv. celebrované papežem. Jde tu o mnohem víc. Tento „trapas“ je trapasem systémové povahy.

IV. (Povaha člověka dějin, společnosti, deficience metafyzického základu) Je třeba se ptát, jak jsou formulována myšlenková, nebo chce-li kdo filosofická a teologická východiska těch, kdo mají na české reálie podstatný vliv. Bohužel, v kořenech myšlení mnoha rozhodujících osob je relativismus, nedůvěra v člověka a naopak víra v historické procesy, které se odehrávají „samy ze své logiky“, tedy jakýsi imanentismus. Společnost je podle těchto východisek ovládána mechanismy moci a manipulace, a teprve na tomto „základě je možné chápat cosi jako „transcendentní přesahy“. Slovo „metafyzika“ navozuje o lidí takto přemýšlejících husí kůži. Proč? Pokud by se ukázalo, že něco takového „je“, pak se tím boří vše, na čem vystavěli svůj život, podle čeho se orientovali, pak by jejich výjimečnost a transcendence nebyla ničím jiným než sebeklamem a zbytečnou hrou. Kdokoli začne brát dějiny vážně, musí se podílet na tom, aby se prosadilo to, co považuje za logický produkt dějinného vývoje. To proto tak velké konflikty poté, co velmi mnoho pomýlených katolíků prezentovalo II. vatikánský koncil jako „zlom“, od kterého se začne v Církvi respektovat proměna v duchu dějinného vývoje. Dnes současný papež vlídně a s láskou takové bludy vyvrací – co však mají dělat ti, kdo prosazování takovéhoto myšlení věnovali celý svůj život? Jak mají s důvěrou spočinout v metafyzické jistotě, že to, co je podstatné, je také podstatně přesahuje? Zatím, jak se zdá, stále důvěřují ve „svoje myšlení“. Vedou taktiku ústupových bojů, a pokud jde o liturgickou hudbu, tak otevřeně vkládají svoje naděje v to, že se příštím papežem stane nějaký jejich příznivec, liberál (jako např. téměř výslovně P. Kunetka, viz článek Hudba a liturgie, Salve 2/08 v Triviu 2008/3). Problém je, že právě takoví lidé učí u nás na školách, že právě v tomto duchu se snaží formovat studenty. To jen posiluje bipolární charakter celé věci – jsou tací, kteří důvěřují hierarchii a kantorům a podobná východiska přijmou za své – a jsou tací, kteří si uvědomují, že taková východiska jsou v rozporu s jejich vírou a odmítnou je a stávají se v očích ostatních radikálními tradicionalisty – z vnějšku dostávají takovou nálepku. Není proto náhodou, že varhaníci byli ve webových diskusích označováni jako příznivci latinské liturgie a jako extrémisté a fundamentalisté. To je jedna z pozičních výher liberálů, že se jim donedávna dařilo rozkládat většinu pokusů o to, aby se u nás otevřeně a nepředpojatě diskutovalo o tom, co jsou skutečné problémy.

V. (Naděje) To, co by nám nikdy nemělo chybět, spolu s láskou a vírou, je naděje a díváme-li se na současné dění, tak pro ni nalézáme dost záchytných bodů. Předně je třeba ukázat a stále dokola obhajovat, že tu nejde o spor tradicionalistů vůči zbytku světa. Ale naopak o to, aby se konečně odhalila malá skupina těch, kdo záměrně působí jako redukcionisté, snaží se bagatelizovat problémy a zakrývají, o co skutečně jde. Proti všem manipulátorům i těm, kdo se (třeba rádi) nechají manipulovat, je třeba ukázat, že tu nejde o nějakou bipolaritu, ale o to, aby se otevřel prostor pro diskusi o tom, co je v tom kterém ohledu správné. Dosti dlouhou dobu jsme byli vystaveni mocenské kontrole, která ukazovala věci zcela obráceně, než jsou, až si na to mnozí zvykli. Křesťané vyklidili zcela zbytečně mnohé pozice jen proto, aby nebyli nařčeni z toho, že jsou „nekorektní“, mnozí se stydí za katolicitu v tradiční podobě. Na druhou stranu už ztratily svoji sílu a aktualitu myšlenkové koncepty, ze kterých vyrostli dnes mocní liberálové. Ti, kdo pohodlně žijí v jejich stínu, jsou čím dál tím víc jen pokrytci, kteří jsou ochotni dělat cokoli – a tedy na ně nikdo nemůže nějak zvlášť spoléhat. To je zranitelná a až na několik opravdu inteligentních podvodníků z vnějšku dobře identifikovatelná vrstva. Ale čím dál tím víc je těch, kdo především mají nebo získávají sebedůvěru. Proč by měli mít důvod přestat se ptát? Proč by se měli nechávat názorově vést, když jim smysl uniká, vedení se nejeví jako konzistentní? Naši biskupové mohou mlčet a tak, jak se dosud tvářili, že se nic neděje, se i tentokrát tvářit, že se nic nestalo. Někomu „bouchly saze“ a ono to utichne. Ale tentokrát to tak není: něco se stalo. Jednak proto, že se vybudila vrstva „svazáků“, kteří jsou zpravidla tak hloupí, že nemlčí, a mají čím dál větší dojem že „vyhráli“. Chtějí vytěžit co nejvíc z faktu, že takhle vypadala papežská , a proto by stejně tak by měly vypadat i ostatní. Myslí si, že varhaníci to „přepískli“ a teď je bude možné pěkně zatlačit do kouta. O tom svědčí jejich články na diskusních serverech. A pak také proto, že mnoha lidem se doposud podařilo mlčet a tvářit se jakoby nic jen proto, že se „nic nedělo“, že nemuseli vydávat počet; pro mnoho z nich už to dál nebude možné. To na hierarchii vytvoří docela nový tlak. Ať již to bude jakkoli, nebude to stejné jako dřív. Nemalé množství lidí už dnes ví, že trapas je předváděn jako standard, a to je jiný „kalibr“ než problém, který se dal bagatelizovat jako ultraortodoxní nesmysly a stanoviska radikálů. Prokazuje se, že reálné problémy s tím identifikovat se s naší hierarchií má normálně myslící střed – lidé, kteří myslí svůj katolicismus vážně a tedy nejsou „jen“ ignoranty nebo naivními ovcemi. Nehledě na to, že všichni obhájci „mší jako společenských akcí“ si musí být značně nejistí, protože papež v této věci může kdykoli jednoznačně vystoupit, tak jako to částečně udělal už Jan Pavel II.


Měl jsem dobrý pocit…
Krátké myšlenkové pásmo k diskusi okolo dopisu varhaníků

Klíčová slova: Stará Boleslav, pravda, o čem se nemluví, manipulace, hudba liturgická, hodnoty, hodní a hloupí, dopis varhaníků, diskuse Osoby: Radkovský, František
 Anotace Diskuse okolo dopisu varhaníků se stala zcela nepřehlednou, článek reaguje na strukturu blogů a představuje jasnou základní osu – je třeba se držet toho, že jde o problém liturgie, zpřítomnění Kristovy oběti. Pak se snadno ukáže, pro koho je liturgie pouhým „nástrojem pastorace“, vrcholem „prožívání“ atd.

Mám hodně pocitů, zpravidla smíšených Musím se přiznat, že jsem měl mnoho pocitů, ale nemám dojem, že by bylo nutné o nich psát, a to ani v souvislosti s poutní mší sv. celebrovanou papežem ve Staré Boleslavi. Pocity přeci vytvářejí pozadí pro to, co jako osobnost vnímám, reflektuji, a to všechno zase je východisko pro moje jednání. Ještě bych chápal, že pocity jsou podstatné u rozhovoru, protože se mohou týkat atmosféry, ve které rozhovor probíhá atd., ale pokud začnu psát a není to právě poesie, ale diskusní text, měla by být první na řadě argumentace. 

Argumentace pocity Už vůbec nemá smysl argumentace pocity tam, kde je téma věcné. Pro člověka vyznávajícího katolickou víru je podstatné to, co „je“, co Církev věří a učí. Je zcela jedno, jaké má kdo pocity, pokud se týká mše sv. Nesmyslné diskuse o tom, jak může být mše sv. „platná“, když ji slouží osoba nehodná, jsou dávno ukončeny, a stejně tak je třeba se chovat i k těm, kdo požadují, aby jim mše sv. přinášela nějaký „vnitřní prožitek“. V tomto smyslu je třeba zcela radikálně odkázat takové „sentimentalisty“ do patřičných mezí, padni komu padni. Prožívejte si, co chcete. Ale neobtěžujte s tím druhé a neargumentujte s tím. 

Prožívačům Především je třeba všem rozmazleným prožívačům důsledně vysvětlit, že podstatné na mši sv. není jejich sebedojímání, ale přítomnost Krista samého – a od toho se pak teprve odvodí další krok, totiž že je zcela jedno, jak se kdejaký citlivka rozněžňuje, pokud s tím neobtěžuje druhé, dokonce v tak exponované chvíli před papežem a stotisícem lidí. Celkem asi ve třetí řadě, co se týče mše sv. samotné (jistě i to je velmi důležité), je otázka, jaká hudba je při mši sv. provozována. Pak je ale zcela jednoznačné, jaká hlediska se mají brát v úvahu, rozhodně ne ta, co se komu líbí. Kdo se takto rozhoduje s ohledem na vnější okolnosti a očekávání, snižuje význam mše sv. Jediná relevantní otázka je – co je správné, tedy co je pro mši sv. a přítomnost Kristovu přiměřené a vhodné. O tom není sporu a opět je zcela jedno, co si o tomto konstatování kdo myslí.

Pravda a manipulace – nejde o to diskutovat Když varhaníci svůj dopis napsali, využili možnosti, které každému dává jeho postavení – svobodného člověka, který má právo se vyjadřovat k věcem, které se ho týkají. Totiž snažili se poukázat na to, co podle nich takto správné a přiměřené a vhodné není, a proto žádají nápravu. Jiní lidé mohou mít jiný názor, ale o to se tu nejedná. Jde o to, aby ti, kdo jsou za věc odpovědní, obhájili, že věc přiměřená a vhodná byla, a nebo si poučení z dané věci vzali k srdci. V reakci na dopis se ale rozpoutala na plebejství založená manipulativní kampaň, ve které mnohým jde o to převést celé téma na zcela jinou diskusi. Vnucují se zde témata, u kterých se dá předpokládat, že každý může mít svůj názor a (v pozadí) žádná pravda není. Vytvářejí se situace, které vrhají na dopis varhaníků to či ono „nějaké světlo“. Přesněji řečeno ukazují tu nebo onu věc nikoli ve světle pravdy, ale ve světle nějak pokrouceném, deficientním. To, co lze na diskusních webech číst, je někdy až kojzarovské a k blití (pro ty mladší a neznalé: Kojzar byl ideologický manipulátor v době normalizace).

Hodní a hloupí Už vícekrát jsem se ptal, proč tolika lidem vyhovuje, že se obecná vlídnost a snášenlivost v našem katolickém prostředí proměňuje na pohodlné snižování intelektuálních nároků, nechuti ke kritickému myšlení, resignaci na rozlišování mezi kvalitním a nekvalitním atd. Proč musí tak často platit, že katolický znamená „hodný a hloupý“. Proč to tolika lidem vyhovuje? Hodní a hloupí lidé se v tomto sporu nechávají zneužívat profesionálními manipulátory – jako už tolikrát. Na webu říkají „Nám se to líbilo“ a netuší, jakou z toho profesionální manipulátoři mají „…“ radost. Celé to schéma, ve kterém jsou znovu a znovu odhalováni ti, kdo „rozvracejí a štvou“, by nebylo možné, kdyby do něho nevkládali svou energii ti „hodní a hloupí“ – a ti také proto nejsou bez viny. Zpravidla totiž dost stojí o toto sebepotvrzení, chtějí slyšet, že jejich myšlenková pohodlnost, lenost či resignace je v pořádku, je „mírotvorná“.

Ty nám to tady kazíš To je profesionální podpásovka, používaná celkem klasicky kdykoli, kdy je třeba hájit nějaký upadlý status quo. V křesťanském prostředí opravdu skvělý argument, zejména v tom, jak je vymezeno ono „nám“. V reakcích čtu vyjádření kněze: „nic mi nevadilo, ale vadí mi dopis varhaníků“ – zamyslel se autor nad tím, jak absurdní větu napsal? Vadí mu ti druzí! Je třeba se přímo ptát, kdo jsou „ti“, kterým to varhaníci kazí? Za sebe odpovídám, že nejspíš etablované struktury, ti, kteří se nějak „vezou“, a ať už jsou sebeupřímnější, nedovedou si představit, že by z takového „povozu“ seskočili. Je to ďábelská past. Ti, kdo se v rámci struktur o cokoli snaží, říkají: „neblázněte, nemůžete jít hlavou proti zdi, způsobíte pravý opak“ atd. Přitom ale oni sami zpravidla veškerou svoji energii vyplýtvají na to, aby se v daném systému udrželi, aby „nebyli rozpoznáni“ jako cizorodý prvek, aby… Je třeba se jim vysmát a nabídnout jim, aby se pochlapili (bez ohledu na pohlaví) a naučili využívat pro pozitivní změny toho, že jsou také tací, kteří „v tom“ nejedou ze zásady, kteří nechtějí dosahovat cílů za dvěma rohy ( prostorově i vzhledem k rohaté hlavě).

Je třeba se držet tématu Varhaníci upozornili na to, co by podepsalo asi dost lidí – že si mnozí připadali ve Staré Boleslavi trapně, protože to, co se tam odehrávalo, bylo nepřiměřené, nepatřičné. Kvůli roztleskavačům, kvůli hudbě. To není jen pocit, je to soud. Zjevně jsem se v tom shodoval s mnoha zcela neznámými lidmi okolo mne, asi proto, že jsem nebyl v nějakém „VIP“sektoru, kam se dostali jen ti, kteří stáli o to být na předních místech. Je naprosto v pořádku argumentovat, ukázat a odmítnout situaci, kdy si jako katolík připadám trapně a STYDÍM SE. Žádné odkazy, že papež zamával do orchestřiště, nemohou zakrýt fakt, že se tisíce lidí styděly za to, že jsou Čechy, že jsou takto reprezentováni. Katolické křesťanství umožňuje člověku, aby byl ve svém vnitřním životě integrální lidskou osobou, která nemá zapotřebí takovéto rozpory zakrývat. Byl jsem na setkání s papežem a na mši sv. – to mi nikdo nemůže zkazit. Ale na druhou stranu nelze zakrývat, že to, co se v Boleslavi odehrávalo po stránce hudby a komentářů, bylo blbé a trapné, a jednoznačně a jasně se od toho chci jako integrální katolík distancovat. Stejně jako od čehokoli blbého a trapného – a o to hůř, že se to odehrálo s posvěcením naší katolické hierarchie.

Problém hudby obecně Do následné diskuse byl nejrůznějšími kličkami vnesen problém hudby samé – to je téma dosti komplikované a slouží především k relativizaci čehokoli, co padne v souvislosti se specifickou otázkou týkající se mše sv., tedy otázky „co a jak hrát při mši sv.“ Ti, kdo se snaží o destrukci možného smyslu celé debaty, deformují celé pole, redukují ho na spor „kytar“ a zapšklých obhájců minulých dob atd. To je věc, která se zde vůbec neřeší, je to zástupný problém. Pokud jsou zde zkraty směrem k diskusi o povaze hudby a jejím smyslu, o duchovní hudbě jako takové atd. - mohou to být věci sice významné, ale pro toto téma a tuto příležitost okrajové, protože se netýká přímo mše sv. Bohužel v tomto smyslu (tedy nikoli k jádru věci samé) se vyjádřil biskup Radkovský.

Co a jak hrát při mši sv. Obecnější rámec pro to, jak chápat to, co se stalo v Boleslavi, je tedy obecně „jaká hudba patří ke mši sv“. Tuto otázku je třeba znovu a znovu otevírat ve světle dokumentů magisteria, ale zcela jistě ne proto, aby se hledala hudba vhodná pro věřící. Jde o to hledat hudbu, která je odpovídající a vhodná k tomu, že se jedná o mši sv., tedy obřad, ve kterém je přítomný Kristus jako oběť. V tomto smyslu se aktuální situace „protnula“ s dlouhodobě nevyřešenými problémy, které přinesla v posledním půl století „protestantizace“ v chápání mše sv., tedy jakési „šlápnutí vedle“, na kterém má podíl i naše současná česká katolická hierarchie. Důraz na „zpěv lidu“ ve svém výsledku nesmí potlačit fakt, že ve mši sv. jde o něco jiného, než jak je v diskusi argumentováno. Nejde o zábavu pro lidi, o to, na co jsou zvyklí a co jim přijde blízké. Jde o jejich účast na něčem, co je přesahuje.
 
Role současné hierarchie Aktuální situace je v nějakém ohledu výsledkem toho, že se mnohé problémy dlouhodobě zametají „pod koberec“. Asi v logice věci se pak současná hierarchie obklopuje těmi, kdo jí pochlebují, a nemá ráda ty, kdo cokoli „problematizují“. Je obtížné si připustit, že řada rozhodnutí již od doby pozdních 80. let byla chybná a nebo alespoň ne příliš šťastná. Někteří zřejmě nemohou překročit svůj stín, a tak se tyto zakrývané chyby projevují se svojí vlastní vnitřní logikou – třeba právě v tom, že celé „mládežnické“ hnutí vypadá, jako by z oka vypadlo SSM – protože ze sebe vylučuje ty, kdo jsou „jiní“, kdo jsou „nekompatibilní“, kdo jsou kritičtí, tedy snaží se promýšlet souvislosti věcí. Není se proto možné divit, že původní představa o Boleslavi byla „jen“ setkání s mládeží – to by mohlo projít jako každý jiný festival křesťanského muzikálového popu a byl by klid. Problémem bylo, že nikdo neměl sílu rozhodnout a „vzít zpátečku“, když se zadání změnilo a současně se setkáním mládeže šlo o poutní mši sv. 

Hosana Ať se lidé radují a jásají, scházejí se a k tomu kouří vonné doutníky a dým stoupá k Bohu vzhůru stejně jako jejich bezeslovné modlitby, zpěvy a hraní všeho druhu – to vše budu bránit proti všem „sucharům“. Spousta lidí konvertovala přes „podivné“ podoby křesťanství na okraji katolicity nebo dokonce za ním – a dnes jsou to vyzrálé, vnitřně integrované katolické osobnosti, na které je spolehnutí: inu, Duch vane, kudy chce. Kdo se věnuje pastoraci lidí „na okraji“ a kdo se věnuje misii v našem prostředí, něco o tom jistě ví. Ale to vůbec není problém, který by měl s dopisem varhaníků cokoli společného, není to téma, které by mělo něco společného s trapasem, který se odehrál při papežově návštěvě. Ti, kdo toto téma s dopisem varhaníků spojují, jsou buď nechápaví, nebo záměrně manipulují.

Úcta k papeži Ze strany varhaníků padla řada velmi dobrých postřehů, mezi nimi jeden „diplomatický“. Volně reprodukuji: tohle je svým způsobem průlom. Pokud se teď nikdo neozve, tak se u nás cosi mění, ti, kdo doposud stáli u bran kostelů, budou moci „vtrhnout dovnitř“, budou odkazovat na precedens – vždyť přece „na papežské mši byl také muzikál“. Je to o to ďábelštější režie, že je známo, jaký je názor Benedikta XVI. na tuto věc, a konkrétní diskutující, který na webu argumentuje tím, že papež tuto hudbu jistě schválil, se ukazuje jako značně naivní. Jednak přistupuje na výše zmíněnou hru (pokud přímo není její protagonista) a za druhé zjevně nerozumí diplomacii. Již jsme si řekli, že v první rovině jde o to, co je vhodné a přiměřené při mši. O několik stupňů níže, ale přesto docela závažné je, že se zde projevila neúcta k papeži. Pořadatelé si měli klást otázku, jak program pojmout především tak, aby byl komplementárním s poselstvím papeže, s jeho postoji. Bohužel (a to je další postřeh z diskuse) nelze vyloučit podezření, že to byla „schválnost“ na účet papeže. „Mládež“ zde byla prezentována tak, že to bylo v protikladu s pohledem, přístupem Benedikta.

Adresáti dopisu Ti, kdo dopis dostali, si samozřejmě dávají na čas, aktuálně reagoval pokud vím pouze biskup Radkovský, a to (myslím) bez hlubšího promyšlení kontextu, jako ten, kdo má rád mladé, zpěv a nevadí mu kytary v kostele. Předpokládejme, že to není jeho poslední slovo a že si bude mít příležitost si tuto věc, která má řadu souvislostí, více promyslet a nezůstane jen u své trochu prvoplánové reakce. Ale i kdyby podle osvědčeného způsobu česká hierarchie nereagovala nijak a mlčela a odehrávaly se jen věci „pod pokličkou“, má dopis varhaníků velký význam. Je aktem, který naši scénu proměňuje a to jak ve smyslu vnitřním, tak mezinárodním – a jako takový je vnímán, a v tomto smyslu bude interpretováno i případné mlčení těch, kdo by se měli nějak přihlásit k odpovědnosti za to, co se stalo.

Praha 24.10.2009


Salve 2/09: Křesťanství a filozofie
 Klíčová slova: změna klimatu,česká teologická škola,časopis Salve Zdroje: Salve 2/09 Osoby: Šprunk, Karel, Sousedík, Stanislav, Schmidt, Norbert ,Duka, Dominik, Benedikt XVI., Bedřich, Martin

Anotace Časopis Salve se začíná vymykat z dosavadního českého průměru a šedi: jeho redaktoři se nebojí HLEDAT, nebojí se klást si otevřené otázky – v protikladu ke všem zajištěným a předem vymezeným přístupům obhajujícím hotová ideologická schémata. Zejména se to projevilo tam, kde je předmětem zájmu myšlení samo, vztah křesťanství a filosofie. D. Duka, trochu polekán, se v úvodu řečnicky dotazuje, jestli se redaktoři v tomto případě až příliš nerozkročili. Trivium říká naopak - konečně něco svěžího v české kotlině. 

Šéfredaktor Dominik Duka OP píše hned v druhé větě editorialu „Mám trochu obavy, že jsme se pustili na příliš tenký led“ a doporučuje, aby si čtenář ještě „navíc“ přečetl i článek, který není v samotném časopise, ale je na internetu http://salve.op.cz. Proč zde není přímý link na doporučovaný článek, je prosté – redakce nestíhá, článek ještě po měsíci od vydání na webu ve skutečnosti nevisí. Ale to vše svědčí o tom, že zde nebyla úplná jednota v tom, jak „zeširoka“ měla být pojata celá věc, zvlášť když v čísle jsou velmi „staré“ texty a naopak citelně chybí cokoli o postoji Benedikta XVI. k roli rozumu. Po přečtení však můžeme konstatovat, že v jistém smyslu je volba redakce pochopitelná a má jasnou vnitřní logiku. Tedy pochvala redaktorům Norbertu Schmidtovi a Martinu Bedřichovi? Jistě, protože jejich práce byla důsledná a toto číslo Salve vyplňuje mezeru, která zde byla a kterou mohou cítit mnozí, kteří papeži „nerozumí“ a vidí jen bipolaritu mezi Benediktem XVI. a jeho důvěrou v rozum na straně jedné, a např. Tomášem Halíkem na straně druhé (viz např. Trivium 2008/1). Jimi zvolená koncepce totiž alespoň hrubě mapuje jakýsi nečekaný „kolotoč“, který prodělalo filosofické myšlení od sedmdesátých let, kdy bylo převážně zaměřeno na liberalismus a postmoderní filosofická východiska. Než ale budeme pokračovat s mírnou chválou redakce ve volbě příspěvků, ukažme si přeci jen cosi symptomatického, co ukazuje „podmíněnost“ jejich přístupu: zřejmě až v poslední redakci byla v překladech důsledně nahrazena filosofie za filozofii, a to zřejmě mechanicky, protože se „z“ dostalo i do citace v italštině. Filosofii najdeme např. v příspěvku Ladislava Hejdánka a Tomáše Machuly, ostatní vč. Lenky Karfíkové píší „z“. Překvapivé. Jaké je to pojetí jazyka a jaké pojetí filosofie?

Celkový pohled na sestavení čísla Úvod obstaral tentokrát dobře napsaný článek Karla Šprunka „dějiny použití pojmu...“, který ukazuje, že filosofie byla v křesťanství až do novověku pojmově obrácená ke způsobu vztahování se ke světu – tedy nikoli jako novověká věda, ale jako životní praxe křesťana, zejména v pojetí mnišského ideálu. Filosofie pak v křesťanském prostředí má svůj jasně tradicí formovaný obsah – jednota ve vztahu ke světu a tomu, co svět překračuje. Tato jednota je samozřejmě vedena Duchem a rozum v ní hraje nepopiratelnou roli: v míře, v jakém je možné světu přitakat jako stvoření. Tím se jasně odlišuje od teologie, která má svoji roli v tom, aby bylo pokud možno precizováno to, v co Církev věří a následně to, co Církev učí. Filosofie jako „věda“ se formovala současně s nástupem novověku. Tak tu zaznělo to podstatné – pokud vstupujeme do diskuse o povaze filosofie s „filosofy“, kteří chápou filosofii jinak, pak již musíme mít jasno v tom, že žádná formální filosofická konstrukce ve smyslu nějakého filosofického systému nemůže nahradit vnitřní jednotu myšlení a jednání, která je vlastní křesťanství. Následuje „sonda“ do myšlení několika českých VIP – křesťanských filosofů. I když by bylo možné představit si jiný výběr a jiné otázky, opět je výsledkem dosti vypovídající kolekce. Shodou okolností začíná liberálním Tomášem Halíkem a končí v myšlení tradičně usazeným Stanislavem Sousedíkem – s dostatečnými kroky stranou, jen J. Sokol zde působí trochu bezradně a jeho nestrukturovaný text, zdá se, může být pro tento set významný právě v ilustraci této polohy. Článek Klause Müllera začíná u představy „dialogu mezi vírou a věděním“ ze 60. let a je zajímavým svědectvím o tom, jak liberálové, kteří byli ochotni jít ve vyklízení prostoru víry vůči světu velmi daleko, byli sami překvapování tím, že ku podivu netahají v této diskusi za „kratší konec“. I při vší úctě a respektu k mnoha moderním a postmoderním filosofům 20. století musí konstatovat, že křesťanství je nějak neoddělitelně spjato s rozumem v té podobě, jak mu rozumíme v evropské myšlenkové tradici. Přitom opět alespoň rámcově mapuje oblast, ve které docházelo ke kontaktům mezi teismem a křesťanstvím na straně jedné a moderním a postmoderním myšlením na straně druhé. Článek provádějící nás reáliemi současného amerického a britského filosofování (spíš než filosofie) je opět zajímavou sondou - i když mnohdy zapadající spíše do odstrašujícího pojetí „filosofie náboženství“ – což je téma, které zpravidla nemá s křesťanskou filosofií nic společného. Zato se zde alespoň rámcově dozvíme o polaritě mezi americkými tomisty a liberály a o jakémsi „procesu obrody“, ve kterém si křesťanství znovu nalézá půdu mezi intelektuálními elitami a dokonce i na universitách. Připravuje se tak kontext pro klíčový článek Alvina Plantiga „Rada křesťanským filozofům“. Dá se předpokládat, že z jejich prostředí pochází kontakt na uvedený text. Je sice patrné, že oba autoři - Vlastimil Vohánka a Daniel D. Novotný - jsou mladí a nemají doposud vytvořené některé profesionální návyky, ale to je v jistém smyslu přednost, ve svém přehledu postupují „americky“, tj. nezajímají je zjevně hrátky běžné v evropském akademickém světě, tanečky kolem toho, co je a není korektní atd.
 Klíčový text Salve od Alvina Plantiga pochází z r. 1984 – a pro tuto publikaci vyjednala redakce s autorem, že napsal aktuální předmluvu (!). To je skvělé, protože se nabízí, abychom se spolu s autorem podívali na to, jak se za posledních 25 let naše myšlenková elita „držela“ těchto rad, či spíše jak s nimi ve vlastních aktivitách „souzněla“. Zdalipak se zde našlo alespoň za mák sebedůvěry v myšlenkovém založení své vlastní křesťanské pozice, kdo a do jaké míry byl dost silný na to, aby jednoznačně odmítl s křesťanstvím rozporné nároky moderního myšlení, které jsou zcela samozřejmě nastolovány, ale nejsou nijak založeny? Kolik autorů „české teologické školy“ by obstálo alespoň v něčem? Čím je to, že apel vznesený před polovinou osmdesátých let nám připadá navýsost aktuální? Je to apel nadčasový, vychází z toho, na co upozorňoval úvodní Šprunkův článek: totiž křesťan může filosofovat, protože existuje křesťanská filosofie jako žitá jednota rozumu a jednání (křesťana).
 Článek Gregora Busse pak má charakter medailonu, ať už je Taylor jakkoli společensky uznávanou osobou, a jeho smysl je tedy třeba vnímat vzhledem ke koncepci časopisu jako takového - je to v Salve běžně užívaná forma. Taylor je společenským vědcem mainstreamu, a to je také dobrá sonda, jen se obávám, že pro většinu čtenářů „nečitelná“, bez potřebného kontextu. Problém vidím snad jen v posledním článku, a to nikoli proto, že by bylo nutné v celém kontextu čísla s ním nějak vášnivě polemizovat. Šprunk zde nemohl překročit svůj stín. Čtenář snad (kdyby byl náročný?) zde mohl očekávat nějaké sumarizující, aktuální stanovisko, text vycházející přímo z encykliky Benedikta XVI. Fides et ratio nebo z jeho dlouhodobé snahy o zvýraznění role rozumu při zápasu křesťanů o výklad světa, článek více „katolický…“. Ten zde není a Šprunkův text ho nenahrazuje.

Krize metafyzického zakotvení Jedním z vrcholů celého čísla z pohledu katolické filosofie je tedy Sousedíkův víceméně příležitostný text zaměřený podle otázek redakce, který ovšem dostatečně jasně strukturuje možné cesty myšlení a zároveň jasně preferuje tu, která by měla být sledována. Vztah k „přírodní vědě“, o kterém píše, je přeci především náš vztah ke světu jako předmětu přírodních věd – a jde o mnohé, totiž zda se necháme myšlenkově „ochočit“ a budeme vést diskusi o „světě jako předmětu přírodních věd“ nebo zda si budeme schopni uhájit, že svět, jak je předmětem našeho myšlení, je něčím víc, je universem, stvořením. Zde je naplno pojmenován problém metafyziky jako oboru myšlení, který jsme zanedbali. Pak je třeba vidět, že tu máme problémové okruhy dva: jedním z nich je obtíž, která spočívá pro křesťanskou filosofii v tom, že se musí vážně zabývat redukcí předmětu svého zájmu na předmět přírodních věd (to platí i pro „společenské vědy“ po Weberovi), druhý problémový okruh pak je diskuse s různými filosofickými koncepcemi prezentovanými jako „moderní nebo „postmoderní“. Není samozřejmě možné si nechat vnutit požadavek, abychom se všemi „filosofy“ diskutovali na „jejich půdě“, se znalostí jejich argumentací. To je z hlediska duševního zdraví i celkové racionality v nakládání s vlastním časem nemožné. Je však třeba po povšechném seznámení „vyhmátnout to podstatné“. Prof. Sousedík jasně deklaruje, že současná doba potřebuje nutně metafyziku – v tom s ním lze zcela souhlasit. To je odpověď na první problémový okruh. Zároveň však je třeba se filosoficky postavit k tomu, co je prezentováno jako současné filosofie (v množném slova smyslu). Mnohé z dnes obdivovaných a adorovaných „děl“ zmizí a během krátké doby je nikdo nebude číst, ale existují tu některé obecné rysy filosofické produkce, které stojí za pozornost. Třeba v tom, že do extrému dotahují některé prvky půdorysu evropského myšlení, že v něčem reflektují „společnost bez Boha“, vztahy a dynamiku osoby, nebo - to nemůžeme vyloučit - otevírají něco zcela nového, zejména ve vztahu k porozumění dynamiky myšlení, ne-statičnosti světa. atd. K Sousedíkovu důrazu na metafyziku bych proto dodal ještě jeden důraz - bez toho, abychom se nechali příliš vtáhnout do beznadějných bažin, je třeba vytěžit ze současné podoby evropského myšlení co nejvíc pro filosofickou analýzu stvoření, společenských institucí, jazyka, způsobu, jak spolu žijeme etc. Naši vlastní, křesťanskou, katolickou – tedy obecnou analýzu. To zde totiž nezaznělo, katolická filosofie je filosofie obecná.

Důvod si poplakat Jako obvykle nad časopisem Salve i tady je důvod si poplakat, opět z výtvarného doprovodu (ilustrací) a článku o nich. Zdá se, že jediné, co nejde úplně zkazit, jsou faksimile not (Salve 2/08). Zde nejde ani o výtvarný doprovod, ani o reportáž, ani o ilustrace, a pokud, tak k článku, který nemá v čísle žádné opodstatnění. Kontrastní bílo-černočerná fotografie ženy s výrazným dekoltem, jediným akcentem v šedích, fotografie starého muže a jeho nezřetelně se zrcadlícího obrysu tváře, designová fotografie vedle reportážních obrázků z nějakého křtu nebo snad seance… ano, kde kdo rozeznává reálie sv. Salvátora, další významový odkaz v přetíženém souboru, a to vše ještě jako představení sochařského díla…? Až příliš „ženský“ rukopis vršení „hezkých“ motivů. Následuje naše nepřekvapivá konstatace: příliš mnoho psů - zajícova smrt.
 Redakce časopisu zraje – prochází si poctivě řeholí myšlení o světě – ale výtvarného myšlení jako by se to netýkalo. Snad by Salve spíš slušel v jeho současném myšlenkovém rozpoložení ikonoklasmus? Redakční dovětek: Po uzávěrce jsme obdrželi články uveřejněné jako dodatek k tomuto číslu na webu Salve. K nim se Trivium vrátí případně samostatně.


Salve 1/09: téma Život ducha
Klíčová slova: tomismus, schopnost rozumu poznat pravdu, polemika, metafyzika Zdroje: Salve 1/09 Osoby: Machula, Tomáš

Anotace Salve si zaslouží pozornost – i když v tomto případě je z čísla o Duchu sv. jako hlavní předmět zájmu vybrán článek Tomáše Machuly a v kritické mlýnici Trivia se tak ocitá školský statický tomismus jako metoda: ano, k Triviu patří sarkasmus, snad článek čtenáře přesvědčí, že i to je postoj láskyplný a ve své podstatě vlídný.

Překvapivě dobré číslo - tedy především proto, že se z jeho čtení člověk dozvídá cosi o procesu, názorovém zrání redakce. Je třeba to podrobněji ukázat: dobrý časopis může být i takový, ve kterém sice nenajdu ani jeden článek, se kterým bych bez výhrady souhlasil, ale ve kterém je patrné, že je sestaven tak, aby vytvářel pokud možno (z hlediska redaktorů) plastický pohled na danou problematiku, tedy aby ji OTEVÍRAL. V protikladu špatný je pak takový časopis, takové jeho číslo, které se snaží kontrolovat daný prostor, tj. zabezpečovat ho proti možnému ohrožení čímkoli jiným, vnějším, kontroverzním. Salve v tomto smyslu nic neskrývá, nebojí se, hledá: v tom je třeba přitakat a pochválit. Jednotlivé příspěvky pak samozřejmě lze kritizovat a ukazovat jejich předpoklady, ukazovat souvislosti, komentovat je atd. Pokud to nadále s jistou rozverností činím, nic to nemění na úvodním konstatování. Se svým článkem Lidská řeč o trojjediném Bohu se Tomáš Machula snaží držet „tradičních“ východisek školského tomismu, vč. snad až potupných výkladů, jak Pepík Novák je individuální termín, tedy Pepík Novák je člověk, substance, a slova „Pepík Novák“ jsou individuální termíny; obecniny pak jsou úplně něco jiného. Jde to ztuha, jak jinak, je to jistě sebezápor nebo nějaké pokání uložit si takovou těžkou cestu, tak beznadějnou metodu. V jednu chvíli by si člověk mohl paradoxně myslet, že se octl na stránkách Distance. A to svádí se vůči textu distancovat: „Výpovědi o Bohu jsou jiné než výpovědi o stvoření“: to je tak bystré a nečekané sdělení, dokonce v nadpisu, že na chvíli můžeme znejistět – jistě, v souhrnu stejné výpovědi (pokud mají být pravdivé) jsou možné jen o jedné a téže věci a o tom, že svět a Bůh není totéž, snad nemusíme přemýšlet ve svatodušním čísle… ale pak pochopíme, že to jen autora zrazují slova, jistě mu jde o to, že jsou jiné v nějaké „povaze“, nejen v obsahu. Sledujeme tedy autora dál, větu po větě a klademe mu otázky stejně jako provokující žáci. Ano, rozlišujeme uctivě mezi rovinou epistemologickou a rovinu ontologickou, ale ta epistemologie, to je od počátku problém. „Naše poznání začíná vždy u věcí okolního světa, které vnímáme svými smysly“. To nám se značnou sebedůvěrou sděluje autor jako něco významného, ale nijak to nedokládá, ba naopak, ani nerozptyluje naše pochyby. Začínání a probíhající proces jsou tu nějak divně propleteny. To by znamenalo, že musíme plynule přeskakovat mezi zmíněnými rovinami, nejdřív musíme ontologicky poznání „mít“, pak teprve musí toto poznání „začít“, a to tak, že u vnímání? Nebo jinak? Jaká je však ontologická povaha vnímání, které ještě nezačalo mít svůj výsledek v poznání? A jaké je poznání, které ještě nezačalo poznávat? Je „naše“? A co na to naše substance? Nevíme. Hrůza domýšlet. Nechceme se zde však zaseknout, jen si pro jistotu zachováváme svoje vlastní poznání, totiž že o poznání lze hovořit tehdy, kdy máme co do činění s identitou, tj. kdy je jasné, že „toto“ je aktuální vyslovení (akt), ve kterém se ukazuje jedna věc (předmět zájmu) jako odlišitelná od věcí jiných. U čeho tedy začíná naše poznání: opravdu u „vnímání“? Zdá se, že to nebude tak jednoduché. On asi pan Machula popisuje poznání u Adama – tedy člověka, který sám sebe „našel“ – hotového, stvořeného, s Bohem mírně řečeno „za zadkem“. Bůh ho učinil k svému obrazu, tj. jako zformovanou osobu, dal mu úkol pojmenovávat a OBCOVAT - tedy poznávat. Ale my máme zkušenosti jen s lidmi, kteří se narodili a rozum brali, a jejich poznání nějak začínalo a přitom je formováno těmi nespočetnými generacemi které na základě božího příkazu obcovaly… A také už něco víme o sebeuvědomování dítěte: to je sto let podrobně zkoumaný proces, jehož poznatky nikterak nenahrávají tomu, že bychom měli brát výše uvedené tvrzení vážně. Adam – budiž. Ale my už od počátku víme, že poznání je vztah projevující se v dynamice změny. Jak je možné tvrdit, že začíná „staticky“ u nějakých „věcí okolního světa“ vnímaných smysly?. Které věci to jsou, když myšlení dítěte se formuje daleko dříve, než dítě dokáže „vnímat věci světa“? Připomíná mi to špatné učitele a špatnou, i když možná běžnou, praxi: přednášející nám sdělil, jak to je, a my se to samozřejmě můžeme naučit na zkoušku, pokud je náš zájem udělat zkoušku – ale rozhodně nám zmiňovaná věta vůbec nic neříká. Nevíme totiž, jak rozumět tomu „co jsou věci světa“, nerozumíme tomu, proč by nám tato věta měla něco podstatného říkat, a už vůbec nám neobjasňuje, jak se má myšlení a řeč, což je právě to podstatné, co by nás mohlo zajímat, tedy co by nás mohlo vést ke skutečné (ne jen metodické) otázce. Zavelel-li někdo „Zpět k tomismu“, můžeme ho formálně poslechnout a jen tak, bokem „si myslet svoje“. Ale nebudeme tlačit věci do extrému. Snad se spíše shodneme v rovině ontologie, v tom, jak věci jsou. Připusťme přitom ale, že autor nás nepřesvědčil ani o tom, jak se tvoří pojmy, které už přeci nějak jsou. Nebo nejsou? Musí pojmy existovat, aby bylo možné vůbec vědět, že věci „nějak jsou“ a to bez ohledu na našem poznání? Anebo předpokládáme, že věci nějak jsou i bez ohledu na našem poznání, bez ohledu na řeč a pojmy? Samozřejmě předpokládáme, že svět nezmizí, když zavřeme oči, věci nepřestanou existovat, když u nich nejsme. Ale jak to víme? Není tu tedy přeci jen nějaké nedorozumění i u tématu ontologického? Zdá se to jednoduché, ale nevím, skoro se mi jeví jako přesvědčivější, že naše poznání říká ve většině „jen“ to, jak je možné věci světa popsat a ne „jak jsou“. Jenže přitom, když říká, jak věci světa jdou popsat, zároveň říká ŽE jsou. Metafyzika je tu. Pokud poznání začíná u věcí světa, věci světa nám musí být přístupné – ale to platí jen „skrze druhé“. Adam – jistě – tomu „bylo dáno“, ale nám je něco málo dáno a vše ostatní přijímáme ve složitém procesu od druhých, naše poznání světa nezačíná vnímáním věcí, ale identifikací – tj. rozpoznáním identity, které je přiřazen jazykový výraz. Má to nějaký dopad na to, co tvrdí pan Machula? Ano i ne: pokud se týče Ducha svatého a božských osob, lze s jeho závěry souhlasit, ostatně jde o pravdy víry. Ale lze nesporně zpochybnit, že jsou to závěry z premis, které trochu zbrkle klade, opakujíc to, co si přečetl v učebnicích. Se závěry pana Machuly lze souhlasit i tehdy, když se trochu hravě pobavíme s jeho tezemi, ze kterých se snaží vycházet: to může mít různé důvody. Jednak může jít o shodu náhodnou, což v tento moment nevylučuji. Pak může jít o shodu symptomatickou - nenáhodnou, ale zároveň ne nutnou. Tedy může jít o shodu, která něco ukazuje. A pak může jít o shodu nutnou – totiž že oba vycházíme z nějakých jiných, zde zamlčených východisek, která nás k takové shodě na závěrech nutně vede. To třetí nevylučuji, ale asi to nelze prokázat. K povaze Ducha svatého mi pak samozřejmě nejvíce „sedí“ ta druhá cesta – prostě Duch vane kudy chce, a tak se může u pravd víry sejít nejen Pavel s Petrem, ale i Štogr s Machulou, tedy dynamický metafyzik se školským tomistou. Pokud se týče pojmů, světa, metody, neshodujeme se téměř v ničem. Pojmy se přeci, pane kolego Machulo, netvoří na základě zkušeností se světem – v tom případě by právě Adamovi (bez zkušeností) chyběla řeč – jak by mohl rozumět božím příkazům? A jak a kde by byly zachyceny a jakou formu by měly „osobní“ zkušenosti o světě před tím, než se vytvořily nejprve neurčité termíny a pak pojmy? Vidím to více janovsky, na počátku bylo Slovo. Atd. – samá nula, žádná shoda v průnicích myšlení. Ano – ale shoda naprostá v tom, že Bůh „je“, a zároveň každá božská osoba „je“, aniž by součet těchto „je“ byl čtyři. Dost dobré.


Teologické texty – dokončení

Klíčová slova: teologie liberální, II. vatikánský koncil, česká teologická škola, časopis Teologické texty Zdroje: Teologické texty Osoby: Zvěřina, Josef, Poláková, Jolana, Mádr, Oto, Benedikt XVI.

Anotace Revue Trivium přinesla již dvě části kritiky Teologických textů – v první části zaměřené na období samizdatu, v druhé na aktuální stav a opakovaně byla avizována třetí část. Uvedena byla otázkou: jak se z časopisu, který byl víceméně hegemonem a snažil se vykládat a kontrolovat katolické myšlení u nás, stala pasivní víceméně strnulé akademické periodikum s marginálním významem? Co se stalo mezi roky 1990 a 2000 a jak tomu rozumět s odstupem dalších deseti let? Tyto články vznikají postupně, jsou postaveny na několika sondách a nejsou a nechtěly ani být ucelenou kritickou studií o TT. Nicméně tvoří první ucelený rámec pro interpretaci významu tohoto periodika, a je s podivem, že na předchozí dva články nikdo z redakce ani osob blízkých nijak nereagoval (kromě první reakce „článek jsme si vytiskli a přečteme si ho“). Nicméně třetí článek o TT se pozdržel a v logice věci rozpadl na dvě části. V tomto „dokončení“ se z části věnujeme procesu v uplynulých 20 letech, samostatně se pak ještě znovu díváme na aktuální stav TT. 

I. Od samizdatu k oficiálnímu vydávání TT v prvních měsících r. 1990 ještě zcela zjevně přecházely ze samizdatové praxe na „editní“ a formálně se hledaly, těžily přitom z dlouhodobější koncepce čísel zaměřených na jednotlivá témata a z vnitřního rytmu Desetiletí duchovní obdoby, a zdálo se, že se postupně též otevírají do daleko větší šířky teologických východisek stejně tak, jak se otevřely širšímu okruhu čtenářů. V daleko větší míře také šlo přebírat texty vydané v osmdesátých letech v exilu a překládat další – rozsah čísel se významně rozšířil a s tím i myšlenkový půdorys. TT z let 1990 a 1991 „jde číst“, a to i s odstupem let, je na něm znát, jak se vymezuje jeho role vůči společensko-politickým tématům, interním církevním tématům, pastoraci atd. Paradoxně má na tomto rozšíření nebo spíše rozkročení časopisu vliv mimo jiné i smrt Josefa Zvěřiny, ještě v r. 1991 sice vychází několik jeho článků nebo reedice ze samizdatu, ale ukazuje se, že jeho vliv na velmi úzkou teologickou platformu TT byl významný. O. Mádr však i nadále časopis fakticky vede, je uváděn jakou vedoucí redaktor a časopis nemá nikde uvedenu nějakou redakční radu nebo redakční okruh, spolupracovníky atd. – všichni kromě O.Mádra jsou „bezejmenní“, pracují nadále v samizdatové „ilegalitě“ a veřejnosti skryti. Zajímavé je, že dnes se z toho,. co je publikováno na webu, zpětně nelze dozvědět, jak a kdy se redakční rada do tiráže časopisu dostala a jak se měnila. Články typu „Musí být křesťan konzervativní“ (Mikuláš Lobkowicz, TT 2/91) zůstávají spíše výjimkami. Toto hodnocení prvních let po zahájení veřejného vydávání vyznívá celkově skepticky i přesto, že některá čísla je možno označit jako „zdařilá“ (například č. 5 ročník 4 – 1993 o eschatologických perspektivách), i přesto, že by se z dobrých a nebo i výborných článků a statí uveřejněných v první polovině devadesátých let dala sestavit výborná a dodnes užitečná čítanka. Otevřenost světu přináší na stránkách TT v první polovině devadesátých let řadu zajímavých plodů a rozhodně nelze odsuzovat šmahem. Ale chybí tu to podstatné - schopnost rozšířit svoje myšlenková východiska, odpoutat se od překonaných klišé…

II. Aktuální pohled Aktuálním pohledem na webové stránky TT se můžeme přesvědčit, že se zde v posledních letech nic podstatného neudálo. Naši otázku ale můžeme aktuálně položit jinak: proč jsou dnes TT na rozdíl např. od Salve vlastně bez kontaktu na cokoli, co se „děje“ a paradoxně jsou „konzervující“ – působí ve smyslu názorové setrvačnosti? Hodně nám napoví sebeprezentace. Nová image webových stránek již je zpracována profesionálně (stav 10/2009), deklaruje se zde (zvýraznili sami autoři na webu): Teologické texty jsou katolický pokoncilně orientovaný časopis, ekumenicky a dialogicky otevřený. Publikujeme příspěvky domácích i zahraničních autorů - většinou pracovníků teologických fakult, ale i publicistů, talentovaných studentů a kulturně činných osobnost. Teologické texty jsou fórum odpovědně a tvořivě myslícího křesťanství, zakotveného v církvi a ochotného k širokému dialogu na úrovni kritické a hodnotově orientované reflexe. Může nás zaujmout, že se zde objevuje stále dokola modifikovaný zvýrazněný odkaz, aktuálně se ptát, co to znamená pokoncilně orientovaný časopis v r. 2009. Jistě, je samozřejmé, že jsme po mnoha koncilech, a po všech již dosti dlouho. V souvislosti s tím nás může překvapit, že jedině zde je, jednou jedinkrát, použito slovo katolický. Neobjevuje se nikde jinde v celém úvodním textu „slovo šéfredaktora“, v tiráži (tam je pouze uvedeno, že „Vydává Královská kolegiátní kapitula sv. Petra a Pavla na Vyšehradě“), v části „časopis“, kontakt, předplatné – nikde. A slovo přímého odkazu na Církev zde chybí zcela, jen je zde „tvořivě myslící křesťanství“ „zakotveno v církvi“. Nemohu si pomoci, to, jak je slovo pokoncilní v kontextu uvedeno, je dokonalá nahrávka na smeč Michalovi Semínovi nebo komukoli jinému, kdo se bude ptát na povahu takovéto „pokoncilní“ identity. Katolický znamená všeobecný, a takto použité proložené slovo pokoncilní může znamenat vymezení se z katolicity. Když už k tomu nestačí prostá úvaha redaktorů o Církvi, stačí číst texty současného papeže a je jasné, jak je třeba „koncil“ a Církev“ vnímat. Za prvé je třeba všechny koncily pojmenovat, aby bylo jasné, o který jde. Zřejmě jde o pastorační II. vatikánský koncil. Pokud je to tak, pak (za druhé) je vše, co souvisí s II. vatikánským koncilem, nutno chápat jako jeden z projevů velké a široké tradice Církve. Je-li pro někoho tento koncil „zlomový“, tím spíš by měl dbát na to, aby uměl popsat, co se lámalo a kde, protože tradice to nebyla, ta je jen jedna (a troufám si spolu s papežem tvrdit, že nezlomená), a Církev to také nebyla. Nejde-li tedy o náznak hereze, pak můžeme přistoupit na „minimalistickou“ verzi tohoto slovního spojení, tedy z celé široké katolické tradice je tento časopis zaměřen na prezentaci některých liberálních postojů a témat, souvisejících s pastorací. Např. jde o ekumenické otázky, přesahující ovšem v některých ohledech katolický půdorys, protože časopis se nabízí jako platforma „tvořivě myslícího křesťanství“. Jistě – i to by bylo možné – kdyby zde byl zvýrazněn katolický půdorys jako východisko. Jenže to zde právě silně absentuje. Na rozdíl od postoje Benedikta XVI. je zde tedy nad lásku a pravdu předřazen „široký dialog na úrovni kritické a hodnotově orientované reflexe“. Zdá se nám to jako zastírající proklamace. Na široký dialog to nevypadá, spíše na úzký, neboť zde otevřená aktuální témata působí v celku spíše jako rozpačitý pelle melle. A „kritická a hodnotově orientovaná reflexe“? Najdeme zde nejspíš jen potvrzení stále více erodovaného základního tématu, úkolu „prosazovat ducha koncilu“. V tom TT nepřekročily svůj stín dodnes. V čísle3/20 se J. Poláková zaplétá do „bilancování dění v české katolické církvi“ (!), ač by se zdálo, že má dosti důvodů pro to, aby velmi kriticky bilancovala nad TT samými – a hle, opět tolik krásných sebepotvrzení, odpovědná redaktorka stále shledává ve svém okolí, že dějiny jí dávají za pravdu, a tak může psát o „výhoncích našeho současného jara…“ (!) dokonce tak zaníceně, že zřejmě opravdu tomu všemu, co píše, také věří.

III. Obecné shrnutí Začátek 90. let už je pro nás historií – velmi jsme se od té doby změnili, změnilo se naše vnímání věcí, i když (na rozdíl třeba od Slováků) si příliš neuvědomujeme nějaké vnější společenské – politické změny. TT se v první polovině 90. let zdály časopisem „v rozmachu“, překypují spoustou textů, které dosud nevyšly, jsou tématicky zaměřené a dělají to, co by člověk čekal. Snaží se cosi dohnat – jenže to cosi už tu není. Obrovské napření redakce, rutina a zázemí, které si vybudovala, to všechno stojí a padá na jednom „bodu“, ze kterého je v optice redakce možno „pohnout zeměkoulí“. Ale ten bod beznadějně plave, a tak se mezi kompaktním myšlením redakce a zdánlivě uceleným obrazem, který vytváří na straně jedné – a světem na straně druhé, otevírá stále větší propast. TT tak ve své masivní interpretaci teologicky čisté „pokoncilní“ podoby Církve… postupně ztrácejí čtenáře a stále víc je vidět, že „život je jinde“. TT první poloviny devadesátých let jsou na první pohled plné energie, formulují otázky a odpovídají na ně, dávají to nebo ono „na pravou míru“. Ale v redakci si v tu dobu zřejmě vůbec nikdo neuvědomoval, že jde o dobře rozjetý stroj, který už dávno nemá kontakt s realitou. Ale jak se to stalo? Podle všeho byla chyba založena už v samém počátku, v teologických východiscích Mádrových, a v průběhu času pak v neschopnosti tato východiska upravovat, aktualizovat. Základem je zde přesvědčení, že doba, která vyvrcholila II. vatikánským koncilem, vrhla nové světlo na Církev, a že tedy je třeba z pohledu této doby Církev a její postavení ve světě kompletně „přemyslet“. Toto východisko může být akceptováno jako okamžitá pozice, umožňující kontrolní „náhled“, aktuální zpětnou vazbu, ale nelze na něm přeci stavět. Naopak – měla by to být Církev, která nám dává dostatečné východisko k tomu, abychom mohli „promyslet“ danou dobu. Ale stal se opak, ti, kdo se inspirovali ve filosofii šedesátých let (resp. celého 20 století), měli dojem, že konečně „ví, jak to je“. Z pozice tohoto vědění pak vystavěli poměrně pevné systémy, ve kterých hodnotili, ze kterých vycházeli… a které se po pár letech ukázaly jako beznadějně strnulé a svým způsobem ideologické. A hlavně – neschopné reagovat na aktuální situace, neschopné dalšího života. Ukázalo se, do jaké míry jsou závislé na názorech, které se v šedesátých letech mohly jevit jako objevné, ale dnes už je zřejmé, že jsou stejně pomíjivé jako většina věcí tohoto světa. TT a jejich autoři jsou do poslední chvíle zaujati sami sebou a obrazem světa, který sami dotvářeli, že je to až k neuvěření. A výsledek? Přesto, že ze stránek TT prýští na začátku 90. let sebejistota, přesto že hýří „zajímavými“ materiály, které je dělají zdánlivě „bohaté“, přesto, že jde o široce rozepjatý „vějíř“ autorů – to, co se zde píše, je stále méně čtenářsky zajímavé. A je jen otázkou času, kdy dojdou „velká“ témata, která se dají tahat z propadliště uplynulých desítek let, je jen otázkou času, kdy se jednotlivá témata vyčerpají. Redakce totiž opakovaně dává najevo, že se nehodlá zabývat těmi, kdo jsou nekompatibilní. Není to příliš hlasité a nápadné, ale o to rozhodnější. O některých věcech se prostě v TT „nepsalo, nepíše a nebude psát“ – a to je nejlepší a zcela jistý indikátor nekomunikativnosti, polohy, ve které už jde převážně jen o kontrolu myšlenkových schémat. A tak se z představy optimistického světa (ve kterém se všichni můžeme dohodnout a všichni můžeme respektovat ostatní) stává ideologické klišé a stále více se ukazuje, že celé postmoderní schéma je převážně o moci a manipulaci. TT jsou tak v posledním kroku nejspíš odrazem současné chaotické, klipy formované společnosti, dovedou vedle sebe postavit článek s jasnou katolicky konzervativní protiislámskou tématikou a postmoderní text o islámských feministkách, něco o Kabale a něco z Jana od Kříže…

IV. Závěr TT kdysi dávno začaly „bojovat za správnou věc“ a v jisté míře dosáhly toho, že o tom, co je správné, bylo v našich podmínkách velmi těžké uvažovat jinak, než pod jejich vlivem. Po r. 1990 se TT nějakou dobu snažily uhájit svoje postavení hegemona a nebo alespoň dominantního hráče, ale stále více se svým významem posunovaly na okraj zájmu a skutečného myšlenkového dění. Fakt, že dnes je v aktivním „plodném“ věku většina těch, kdo se nechali ze strany TT formovat, přispívá k tomu, že už dávno nezmizely v propadlišti jiných akademických časopisů, jejichž autorům jde jen a jen o citační index. Přes to, že k tomu inklinovaly, nestaly se TT nudným časopisem ve vleku akademického provozu. Stále tu existuje snaha vyslovovat něco podstatného, pohříchu však stále příliš spojená s původním konceptem, podle kterého je třeba především bojovat na správné straně, bojovat za prosazení změn, proti těm, kdo nepochopili dějiny a jejich zákonitosti, jsou zaslepení… atd. Stále se zde projevuje zděděná ( a zředěná) aktivita, spojená s těmi, kdo jsou dobří žáci Zvěřiny a Mádra. Žáci a žákyně velkých guruů sedmdesátých let nejsou doposud schopni vystoupit z jejich stínu. Koktejl akademické produkce a ideologických pozic, doplněný o občasný zajímavý článek nebo odkaz – pro futurum možná zajímavý studijní materiál, dnes si můžeme klidně říci, že nám nic neuteče, když se na TT znovu podíváme až z řádného ohledu.


Redakční komentář Klíčová slova: editorial Osoby: Benedikt XVI., Machula, Tomáš
 Anotace Omlouváme se čtenářům za to, že tentokrát vyšlo toto číslo s větší časovou prodlevou. Jeho obsah je určen dvěma podstatnými motivy – jednak návštěvou Benedikta XVI. v ČR, jednak je zaměřeno na to, co se neděje a děje ve světě našich teologicky zaměřených periodik. Avizované téma „věda a víra“ našlo shodou okolností svůj odraz v obou těchto částech – jednak proto, že je mu velmi blízké téma encykliky „Láska v pravdě“, jednak proto, že téma letošního druhého čísla časopisu Salve bylo „Křesťanství a filosofie“ a tomuto číslu se věnujeme podrobně.

V čísle jsou uveřejněny dva texty, týkající se hudebního doprovodu poutní mše sv. kterou v Boleslavi celebroval papež Benedikt XVI. První z nich se snaží o celkovou reflexi kontextu, druhý je aktuálním vhledem do diskusí, které následovaly a nereaguje již na události po 24.10.2009. Tyto články nemají shrnovat vše, co se v souvislosti s touto věcí událo a co následovalo, ale mají být pouze jednoznačně vymezeným vstupem – ilustrací přístupu k věci samé.
*** Zabýváme se zde dvěma časopisy – Teologické texty a Salve. Na stránkách Trivia jsme doposud mohli nalézt rozpaky nad redakční prací v Salve (Salve 3/07 v Triviu 2008/1), již jednou jsme pak pochválili redakční práci, i když jsme se kriticky vymezovali vůči některým článkům (Salve 2/08 v Triviu 2008/3)., Tentokrát jsou oba články o Salve 1/09 a Salve 2/09 co se týče redakční práce v zásadě pochvalné, i když vlastní obsah druhého z nich je v převážné míře určen hravě sarkastickou kritikou článku Tomáše Machuly. To kontrastuje s celkovým vyzněním opakovaně avizované závěrečné části kritického zhodnocení působení časopisu Teologické texty. Nelze se ubránit srovnání těchto dvou periodik – to vyznívá vůči TT víceméně tragicky. Po uzávěrce jsme dostali dva texty, které doplňují Salve 2/09 a jsou vystaveny na webu, těmi se budeme zavírat samostatně.
*** Opakujeme ale, že celkový rozbor TT jako projevu katolického disentu a následně časopisu, který měl zajímavou roli při integraci (a nebo neintegraci) některých exilových myšlenek a skupin do českého prostředí, je samozřejmě věcí potenciálně rozsáhlého monografického díla, není možné ho provést v rámci tohoto časopisu a nebylo to ani naším cílem. 
*** Vzhledem k předchozím zkušenostem čtenářům nechceme nic slibovat, z našich redakčních plánů jen naznačujeme, že chystáme „Výkladový slovník triviální“, v některém příštích čísel by měla být zveřejněna vybraná část.


