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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.


Svoboda a lidská práva a jejich přirozenoprávní základ

Osoby: Stanislav Sousedík
Témata: tomismus, metafyzika, právo
Zdroje: Teologické texty 3/2009 
http://www.teologicketexty.cz/casopis/2009-3/K-zakladum-soucasnych-pravnich-sporu-o-lidskou-dustojnost.html) 

Anotace
Jaký je rozdíl mezi lidskými právy, vymezenými v právních dokumentech počínajíc všeobecnou deklarací, a  „přirozenými“ právy člověka, vyplývajícími z jeho přirozenosti? A co tento rozdíl pro nás znamená? Tyto otázky jsou aktuální a aktuální je také hledat nástroj, jakým vůbec popsat problematiku svobody lidského jednání. Sousedíkova kniha je výborným vstupem pro úvahy na toto téma.

Velká většina lidské myšlenkové aktivity je vyplýtvána na rozemílání dávno přemletého, na  přesouvání hlušiny napsaného z jedné hromady na druhou. Tak byl např. patočkovský vhled a formulace negativního platonismu v nějakém smyslu objevný, doplněný navíc v odstupu Kacířskými esejemi, které svým obsahem volaly po metafyzice – ale většina Patočkových žáků jen v rámci myšlenkového provozu používá stále méně účinný nástroj na stále méně vhodný materiál. V záplavě toho, co vychází jako současná česká filosofie, se člověk mnoho neraduje. O to větší radost je, když se objeví možnost přečíst si autentickou knihu, napsanou před rokem, z pera autora, který si přes všeobecnou převahu myšlení diktovanou obecně užívanými fenomenologickými axiomy udržel po celou dobu svého života odlišnou pozici a přístup. Přitom na počátku sedmdesátých let si s touto skupinou udržoval kontakt, ze záznamů Patočkových přednášek je zřejmé, že byl jediný schopen si udržet svoje konzistentní východiska a z nich vyvozené závěry proti všeobecnému, někdy až zlobnému tlaku Patočkových žáků, zejména Jiřího Němce.

Prof. Sousedík označil tuto svoji knihu „esej“ a skutečně je v mnoha ohledech víc než jen filosofickým textem, v některých pasážích se můžeme radovat i z krásného jazyka a mírné ironie na adresu těch, kdo se snaží „myslet bez metafyziky“. Navíc se „trefuje“ i svým tématem, totiž otázkou, jaká je povaha přirozeného zákona a zákona vůbec. Protože na této otázce resp. odpovědi na ni záleží, teprve na základě této otázky se můžeme ptát na povahu lidských práv. Lidská práva tak, jak je známe od prvních deklarací po druhé světové válce až po helsinskou deklaraci, jsou „slabý koncept“. Dnešní u nás platná Ústavní listina práv a svobod je chápána jako dokument zakládající v omezeném ohledu tzv. „politické právo“ a ve výkladu podstatných státních úřadů se tedy vlastně nevztahuje přímo k právu občanskému, lidská práva jsou z hlediska právního řádu jakýsi „deklaratorní přídavek“, bez přímé vazby na pozitivní právní systém. Jestli může prof. Sousedík psát o tom, že ve světě převládá pozitivní výklad práva, pak je dobré konstatovat, že u nás přímo „vládne“ a jeho „hlídači“ okamžitě likvidují jakoukoli byť i jen teoretickou možnost, že by bylo možné v praxi uplatnit něco z přirozenoprávního myšlení. O to cennější je, že se autor nevěnuje jen filosofickým aspektům této problematiky, ale vstupuje svým tématem do samotného práva. Že je toto téma takříkajíc „ve vzduchu“ , může podepřít i článek: 

K základům současných právních sporů o lidskou důstojnost, který Jiří Baroš publikoval v Teologických textech 3/2009 (dostupný 
http://www.teologicketexty.cz/casopis/2009-3/K-zakladum-soucasnych-pravnich-sporu-o-lidskou-dustojnost.html) 

I když tedy můžeme jen pochválit, že zde tematizuje významné myšlenky, které nejen že jsou u nás opomíjeny, ale spíše potlačovány a vytlačovány, i když můžeme jen doporučit tuto knihu pozornosti těch, kdo se zabývají právem a nebo uvažují o myšlence lidských práv v širším kontextu, přeci jen musíme  uvést i některé kritické připomínky.
Stanislav Sousedík zde svůj výklad opírá o tomistické argumenty, které se mu nutně (ve velmi omezeném rozsahu textu) nedaří formulovat zcela přesvědčivě. Je zjevné, že je třeba vyjít od otázky, jaká jsou základní dobra, protože práva a jejich naplňování nejsou sama o sobě cílem, a předpokládáme, že jde o to, k čemu svým životem směřujeme. Právo pak jako by mělo „služebný“ charakter vzhledem k dosahování dober. A nebo jednoho dobra? Domnívám se, že v tomto smyslu chybí v Sousedíkově argumentaci jeden závažný krok, který snižuje argumentační hodnotu jeho textu: jistě se tu ocitáme na půdě obecně platného, ale ve svém tázání „co mám dělat“ je člověk vždy individuálním tazatelem a vůbec není samozřejmé, že tato jeho otázka se nějak „rozplývá“ v obecné otázce lidstva po budoucím. Sousedík vychází z tomistické argumentace, která zdaleka není rozpracována tak, aby zasahovala „moderní“ problematiku člověka a jeho svobody, jeho výše zmíněné individuální otázky (Co mám dělat?). Lidská práva ukazují k obecnému uznání lidské svobody – tak, jak je dnes chápeme, nemohla být formulována bez toho, aby se právě tato individuální lidská svoboda stala předmětem zájmu v napětí k obecnému dobru, k nějaké obecné pravdě. Lidská práva se zrodila ve své formulaci jako obrana před všemi, kdo chtějí „ve společnosti“ aplikovat nějaká obecná dobra (podle jejich přesvědčení „platná pro všechny“). Dokud tedy ti, kdo argumentují jako prof. Sousedík, nevyřeší vztah mezi individuální otázkou „co mám dělat“ a tedy otázkou po individuálním jednání a otázkou po dobru obecně, nelze jeho odpověď vůči moderním kritikům udržet. Je to nemalý problém, který snad lze ilustrovat na asociálním nebo dokonce protisociálním jednání: jsem svobodný jednat tak, že mohu poškodit loď, která mě veze, „vypustit jí páru“ – s tím vědomím, že nikdo z nás neví, zda tato loď není Titanikem těsně před fatální srážkou. Jsem vinen způsobeným zpožděním nebo jsem zachráncem před katastrofou?

Kniha je napsána tak, že je zde na moderní bezradnost nabídnuta odpověď podle  velmi komplexní myšlenkové syntézy, kterou provedl Tomáš a která je z větší části stoické povahy, samozřejmě se zakomponováním všeho podstatného z Aristotela i Augustina. V tom nelze než souhlasit, protože v poměru těchto dvou přístupů (moderní, ne-metafyzický a tradiční, tomistický, metafyzický) vychází druhý zjevně jako mnohem použitelnější a ve výkladu povahy lidských práv úspěšnější. Mohlo by nás to uspokojit, kdybychom neměli větší cíle.
Je třeba si položit ještě jednu otázku, totiž otázku po vztahu lidské svobody a dobra, po vztahu lidské svobody a řádu, který tuto svobodu omezuje. Je třeba založit metafyzický koncept tak, aby se s ním jako základem, který dává smysl slovu přirozenost, dalo nově argumentovat proti těm, kdo svobodu chápou jako prostor svévole, jako prázdný, bezhodnotový prostor. 
Prof. Sousedík vytvořil svou tomistickou argumentací základ, ve kterém prokazuje, že máme-li se ptát na povahu lidských práv, bez metafyziky se neobejdeme, shrnul na poměrně malém prostoru svého eseje většinu podstatného – k dalšímu řešení této otázky. Abychom se dostali alespoň o kus dál, je třeba udělat zdánlivý krok stranou a pokusit se odstranit také jedno sporné omezení spočívající v otázce po povaze rozumu.

V souvislosti s porozuměním individuální svobodě je třeba si otázku po rozumu nově formulovat  – jednak ve smyslu toho, co je rozumné – ve smyslu rozumné zdůvodnění jednání, a jednak co je rozum sám. Obtíž, kterou prof. Sousedík nedokáže překonat, spočívá v tom, že se nutně drží představy světa jako rozumově poznatelného celku. Co to znamená? Jde nám přeci o svobodu a v jejím rámci o aktuální, do budoucna otevřené jednání. Ale to vůbec není možné vysvětlit bez intuice, náhody, kreativity, hry atd. I kdyby svět byl rozumově uchopitelný celek (universum, přivrácené ke mně jako předmět), pokud jednám, tedy jsem otevřen budoucímu, není moje jednání nikdy zcela rozumové. Už proto, že budoucnost se neukazuje jako rozumná, budoucnost je zdroj nečekaného, něčeho, co nelze před-vídat rozumem. Nebudeme-li mít odvahu vpustit do tomášovsky vyvážené myšlenkové syntézy tuto míru budoucího jako ne-racionálního, pak se v otázce lidského jednání nebudeme moci přenést přes obvyklou propast: ta leží mezi obecně platnými konstatacemi a reálným rozhodováním, při kterém obecné pravdy nemají žádné praktické použití. V knize popsaná tomášovská syntéza metafyzického myšlení (která je zde obhajována téměř jako nadčasový nástroj) nadčasovým nástrojem není, protože se nezabývá budoucím jako něčím, co je (bude) ve své povaze jiné, než je to přítomné. Měli bychom se nově, komplexně zabývat „budoucím“, jehož podobu ovlivňujeme i svým svobodným jednáním. Je zde před námi okruh otázek, na které Tomáš neodpovídal a ani odpovídat nemohl. Máme jinou zkušenost a potřebujeme ještě další syntézu. To nejpodstatnější, co je třeba do metafyzické konstrukce světa doplnit, je porozumění povaze změny, která je pro nás vždy aktuální, protože budoucnost se nedá podchytit žádnými sebelépe racionálně vypracovanými trajektoriemi a projekcemi, mimo jiné právě proto, že máme možnost (a přirozeně založené právo) svobodně jednat.

Toto obecné konstatování nijak nesnižuje význam textu samého, spíše je jen vytýčením, nasměrováním další práce, která je v tomto tématu třeba vykonat.



Halík. Opatrně zahalený
Na okraj nejen novinové diskuse

Osoby: Tomáš Halík
Témata: metafyzika, tomismus, hodnoty

Zdroje: http://www.lidovky.cz/zac-krestane-vdeci-ateistum-dp5-/ln_noviny.asp?c=A100925_000081_ln_noviny_sko&klic=239082&mes=100925_0

Anotace
O prof. Halíkovi nepíšeme na stránkách Trivia poprvé, a tentokrát můžeme začít u souhlasu s jednou tezí z jeho zářijového článku, který vyšel v Lidových novinách a měl řadu reakcí (ty ponechme stranou, nejsou pro nás až na výjimky přínosné). Nás zajímá přesah, který je tu vykládán jako transcendentální.

V závěru svého textu prof. Halík píše: 
Stará metafyzika viděla v tom, co je, vždy víc než to, co může být. Podle Kearneyho však možnost není méně než skutečnost, nýbrž více. Otevírá daleko větší horizont. Je však třeba neplést si dva pojmy, v Kearneyho textu dvě anglická modální slovesa, která často překládáme stejně slovesem „moci“ – can a may. Can označuje to, co leží v říši našich lidských možností. Sloveso may však poukazuje za tento obzor, k transcendentále.

Jako obvykle se sice nedozvídáme, co si o věci myslí Halík sám, ale jím citovaný Kearny mu poskytuje argumentační oporu: Ano – to, co je jen v potenci, je pro „starou metafyziku“ něčím hodně slabým, prioritou takové metafyziky je jsoucí, uskutečněné. To je pro nás nepřijatelné, protože pokud je pro nás tématem oblast svobody, pak už není vůbec důležité, co bylo (a jedině to je výsledkem uskutečnění), ale to, co ve smyslu otevření se do budoucnosti, tedy ve smyslu aktuality, přichází – a co svým jednáním ovlivňujeme, otevíráme, vytváříme.
Ta slova nejsou nijak redundantní, protože 
1)	něco již „běžícího“ ovlivňujeme 
2)	to co je zablokované, co je „jen potenciálem“ odblokováváme tak,  že to vstupuje do dění 
3)	a také (i když je to mnohdy namyšlenost) něco vytváříme svojí vlastní kreativitou 

A nadbytečné není ani to, že zde vykládám tato slova v jejich odlišném „vkladu“ do toho, co nastává. Můžeme se totiž prof. Halíka zeptat, proč ho zajímá jen jeden modus budoucího –  totiž to, co je zasahováno transcendujícím myšlením. Prvním krokem, který by jako každý logicky postupující člověk měl udělat, by přeci mělo být zeptat se, zdali tu není nějaká cesta, jak pojmout a vyložit metafyziku (starou, statickou) nově, tak, aby se vyhnula  problémům, které má vzhledem ke změně, proměně, svobodě jako otevřenosti.
Není třeba argumentovat proti úvahám o transcendenci, ale je třeba dát takovému „sebe-přesahu člověka přes sebe samého“ nějaký vnější rámec, prostor, ve kterém by takový přesah vůbec měl smyslu.
To, že si prof. Halík se svými materialistickými oponenty nemůže rozumět, vyplývá totiž z faktu, že pro ně jeho transcendence „nemá smysl“. A jaký by měla pro materialisty mít transcendence smysl, proč by se z něčeho „odvozeného“ měli vracet a revidovat myšlení, když (jim) připustíme, že je dostatečným základem, na kterém je třeba transcendenci teprve ustavit? A že je transcendence něco „vyššího“, „hodnotného“? To je k pousmání. Vyššího oproti čemu? I materialista ve své imanenci používá de facto metafyzické zdůvodnění hodnoty, organizovanější hmota je „lepší“ než méně organizovaná, socialistická společnost „vyšší“ než kapitalistická apod. - ale nic z toho nutně neplyne, klidně argumentuje kruhem s tím, že je to zkrátka tak, je to vlastnost hmoty. Proč bychom měli takto argumentovat kruhem my, když chceme založit jakékoli tvrzení o hodnotě čehokoli? Je snad hodnota imanentní hmotě? Hodnota je buď náhodná, zformovaná společenskou praxí – a nebo metafyzicky ukotvená. Jestli platí to první, pak je v tuto chvíli lhostejné, jestli se k tomu dospělo „vzmachem“ transcendence, k materialistovi nás to nijak nepřiblíží. Zejména proto, že materialistovi se většinou docela „hodí“ pozice, ve které hodnoty spolutvoříme a nic nás nepřesahuje.

Ale zůstaňme u Halíka: klade totiž velmi obecně otázku, na kterou by měla být hledána odpověď a která by neměla zapadnout jen proto, že nemáme dostatečný metafyzický aparát, abychom přiměřeně uchopili slovo „Možnost“, jak ho Halík intuitivně vymezuje.
Cítíme, že Halík naši lidskou skutečnost, zcela proti tomu, jak postupuje tomášovská metafyzika, hodnotí jako „slabou, upadlou“. Boha pak charakterizuje jako toho, kdo ji zcela přesahuje a kdo do ni skrze naše myšlení vstupuje právě v naší otevřenosti, svobodě.
To je velmi cenný postřeh a alespoň nějaké východisko (ponechme stranou, že velmi úzké, proč by se měl Bůh vázat jen na naše myšlení a na naši svobodu?), kterým bychom se měli alespoň pro začátek nechat vést, dokud si nevytvoříme jiné, lepší myšlenkové nástroje. 

Hodnotou pro nás je svoboda a tradiční metafyzika pro to neměla a nemá příliš pochopení – podstatná je pro ni spása duše, a je-li život víceméně jen „příležitostí k tomu, dobrat se spásy a nebo zatracení“, pak  nejsou podmínky vnější svobody nijak důležité, osvědčit se přeci mohu i jako martyr. Ale co když nevyhledávám příležitost k tomu zemřít na misiích? My se dnes chtě nechtě musíme zabývat reálnými podmínkami svobody a navíc i „kvalitou života“, v Novém zákoně je pro to dost opor.  Žijeme v jiném světě a myslíme jinak než naši předkové před mnoha sty lety -  možná jsme se v něčem porozumění Bohu vzdálili, ale jistě je i celá oblast toho, v čem jsme se v myšlení Bohu přiblížili,  pokud by to bylo jinak, byl by rozum rozumem? Je až do očí bijící, jak je možné, aby ti, kdo berou vážně dějiny jako proces, tvrdili, že v nějakém konkrétním čase a kontextu byla zformována ideální metafyzická myšlenková syntéza, která se již dále nedá revidovat a která je víceméně přesným nástrojem pro porozumění stvořenému. Ano – tomismus je bezpečnou oporou pro ty, kdo se „potácejí“ v rozkladu novověkého modernismu. Ale kromě toho bychom  také mohli s trochou odstupu myslet o metafyzice, která by byla aktuálním výrazem našeho myšlení. 
Buď se můžeme ptát ve smyslu „kde se stala chyba, že se z metafyziky ztratilo porozumění proměně jako takové, aktuální proměně tváří v tvář budoucímu, proměně do toho, co je neznámé a v mnoha ohledech otevřené“ – a nebo můžeme zkusit „stavět na zelené louce“, byť třeba i  s použitím většiny starého materiálu.  Co si o tom myslí Halík? Kam ho vede jeho „transcendence“?

Halík je opatrný a o problému založení hodnotových pojmů se raděj nezmiňuje. Jeho oponenti přeci jen postřehli něco podstatného – je stydlivý – je si vědom lecjakého pojmového problému a tak raděj vypráví, alegorizuje, cituje. Bylo by na čase, aby se pochlapil. Třeba ke konstatování, že  naplnění pojmů dobro, pravda, krása (bytí) může být klidně „vždy jen kulturní“, ale ze samotné existence těchto pojmů a z toho, že jim vždy je možné rozumět, cosi vyplývá, že je tu cosi, na čem se dá stavět. Bez transcendence, bez vzmachu. A nebo že se dá stavět na zcela jiné, individuální věci – na vědomí toho, že mě, stejně jako každého člověka, cosi přesahuje, a že tento přesah není založen na mém „mimořádném intelektuálním nebo jiném myšlenkovém výkonu“ atd. Tohle zrovna je Halíkovi blízké, ale potřebný krůček k metafyzice neudělá. Proč? Možných cest je mnoho a já čas od času sleduji, kdy už se náš náboženský a společenský myslitel pro jednu z nich rozhodne.
Zatím lavíruje a docela pochopitelně pak vytýká svým oponentům, že je z té i oné strany nepochopen. Zdá se, že celkem oprávněně nepochopen. On asi dialog není tak univerzální lék, pokud si to s těmi hodnotami nevyjasníme. Že to bez metafyziky nepůjde – to je třeba říci těm, kdo vyznávají „jen“ aktualitu a vše je pro ně tedy na aktualitu vázané, vše, včetně hodnot a pravdy. A na druhou stranu – těm, které Halík hanlivě označuje jako „fundamentalisty“ - je třeba říci „nejste vlastníky metafyziky“, a nedostatečná je taková metafyzika, která je vytržena z běhu věcí a nemá nástroj, jak popsat budoucí jako to podstatné, která neumožňuje porozumět významu proměny.
Jedním ze základních pojmů, o které bude v blízké budoucnosti veden spor, je totiž proměna a její alter ego - identita. Co činí věci tím, čím jsou, co činí každou jednotlivinu tím, co lze jen těžko zaměnit za cosi jiného.  Aristoteles a Tomáš vydali svoje plody, ale teď nám nepomohou. Svoje otázky si musíme dořešit sami, kus metafyzické syntézy je před námi. Co tvoří moji „jednotu“ – ale jinak než jen ve smyslu obecného pojmu člověk? Kým jsem, kým mám být?  Jak se mám proměňovat abych sledoval to co tvoří „jednotu“ mne samého? Co je moje identita? Materiální povahy není, kdekdo již dnes dokáže, že já sám se již „skládám“ z úplně jiných  částic než dřívější „já“, když jsem byl dítě. A není to ani „informace“, jen krátkou dobu mohl být leckdo poblouzněn tím, že identita „spočívá v dešifrovaném genomu“.  Co myslíme, když dnes říkáme slovo „Duše“?  Jak spojit dva obrazy, když v jednom je vše dáno v přirozenosti, „funguje“ to, a v druhém se vše odvíjí od mojí svobody? Přátelé tomisté, Tomáš si jistě nemohl představit, jak aktuální se stane v 21.století pro většinu lidí otázka „co mám dělat“ a jak málo bude jeho metafyzika schopná na ni dávat odpověď. 
Budeme potřebovat takovou metafyziku, která nám umožní porozumět tomu, co mne přesahuje, a individuálně přesahuje. Teprve potom snad budeme schopni správně přeformulovat i  halíkovskou otázku „co nám přinesl“ útok na křesťanství, provedený ve jménu rozumu, osvícenství a gnostických přeludů.



K čemu je vyznávání ideálů pravdy a lásky, když aktuálně resignujeme pilátovskou otázkou: 
„Co je pravda“? 
Jaroslav Med: Literární život ve stínu Mnichova (1938-1939)

Osoby: Jaroslav Med, Karel  Čapek, Ferdinand Peroutka
Témata: pravda, kultura, hodnoty

Anotace
Kdyby tahle kniha byla napsána po r. 1945, četl bych ji se zaujetím. Kdyby byla vydána na konci šedesátých let po dvacetileté konzervaci katolického myšlení a v rámci tehdejších iluzí a ideálů, bylo by to pochopitelné a četl bych ji podobně. Ale je napsána po padesáti letech, a proto není ani tak svědectvím o první republice a jejím dramaticky prožívaném konci jako  dokladem o tom, jak hluboko jsou zakonzervovány některé myšlenkové postupy, které mají velmi aktuální vyústění. Není možné ji číst jinak než jako svědectví o jedné slepé uličce katolizujícího myšlení, které je svojí povahou humanistické a nese v sobě všechny rozpory, s níž ČSR jako stát vznikl a v r. 1993 také skončil, a svým způsobem se tak pokouší přenést tyto rozpory jako „nadčasové“ i do současnosti. Současnost je ale jiná a tento pokus je marný.

V tomto krátkém článku není cílem podrobněji rozebírat východiska  J. Meda, ani se podrobněji zabývat textem, to bude provedeno při jiné příležitosti, jen poukázat na základní rozpory v tom, jak chápe pravdu, dějiny a literaturu. Podíváme se krátkou sondou na tyto pojmy v obráceném pořadí.
Už sám název je nejednoznačný: co je to „literární život“ autor nevysvětluje a zabývá se především esejistikou a širšími politicko-hospodářskými interpretacemi literární a společenské publicistiky. Přitom sem tam utrousí literárně kritické hodnocení typu „Modrá a zlatá nepatří k vrcholným dílům…“, ale spíš jako ilustraci k tomu, co právě probíhalo v diskusi mezi představiteli jednotlivých literárních směrů a myšlenkových orientací a co potřebuje „NĚJAK VYLOŽIT“. Jde mu především o společenskou rovinu – v ní „dává za pravdu“ – přitom zřetelně preferuje optimismus před pesimismem, dialog před sporem atd.  a nelze se ubránit dojmu, že v souhrnu tak dochází k preferování svobody před pravdou. Autor je schopen nahlédnout, že ČSR skončila v mnichovském diktátu tak, jak vznikla, že projekty liberální a přitom „hodnotově založené“ společnosti jsou vnitřně rozporné, že vznik samostatného národního státu nebyl dostatečně  podložený atd. Ale nedovede opustit tu krásnou iluzi, že v tomto světě vedle sebe mohou žít v míru a nebo alespoň v oboustranně respektovaném smíru vlk a beránek, že lze těžiště všeho vidět v přítomnosti a „lidskosti“.

Jenže lidskost sama o sobě, která preferuje „teď a tady“, je nelidská, protože člověk není bytostí, jejíž těžiště by mělo a mohlo být v „teď a tady“ kompromisu. To věděli v období první a druhé republiky levicoví intelektuálové, a proto (stejně jako muslimové) byli ochotni uzavřít smír jen na tu dobu, kdy to pro ně bylo výhodné, na dobu která posilovala a nebo uchovávala jejich pozice v situacích, kde jsou slabí. Oni jediní od devatenáctého století až doteď vědí, že jejich cíl je v budoucnosti, jen je jejich představa o lidství deficitní, protože neuvažují Boha, protože si berou do rukou to, co jim nepatří. Med opakovaně oceňuje „svobodu“  pro literární tvorbu první a také druhé republiky. Ano, všichni měli právo veřejně hlásat své názory. Jenže ve světě nejde jen o tohle. Ve světě a také v literatuře jde také o to selhat či obstát – a tak se Med nedovede vyrovnat se selháním – resp. spolu se všemi, kdo preferují současnost, vidí selhání tam, kde se kdokoli prohřešuje proti jakési humanistické maximě.
Na základě toho pak peskuje kdekoho – a čteme-li citace, které uvádí jako jízlivé, útočné a nekorektní, může nám to připadat  směšné, protože mnohé z těchto citací lze „podepsat“, ukazují na vysokou schopnost tehdejší katolické pravice popsat věci pravými jmény, tedy nadčasově.  Med jako by měl jediný cíl: psát pro generaci dnešních humanisticky středových „Čapků“, ukázat jim, že katolíci byli de facto po celou dobu obou republik státotvorní, že až na výjimky a pochopitelné „úlety“ nejsou nebezpeční pro humanismus. 
Jím zvolený postoj mu ani nic jiného neumožňuje. První republika mu byla dobou „rozkvětu“ české literatury a literární život chápe jako „pluralistický“ (i když to slovo nepoužívá), právě v něm spočívá podle Meda jedna z největších hodnot.  Dívá se na jeden moment v dynamické situaci a idealizuje si ho jako statický ideál. Možná se mu trochu stýská po době, kdy se představitelé jednotlivých myšlenkových proudů „četli navzájem“ a stálo jim za to reagovat, obhajovat polemicky své názory. Je pochopitelné, že se mu po tom stýská, a tenhle článek mu může posloužit, aby se něco z této „otevřenosti“ dotklo i jeho. Ale kdo jiný na něj bude reagovat? Zajisté se dostane do citačních indexů veškerých prací studentů na „katolické“ fakultě, kde vyučuje. Jenže píše do doby, kdy mnozí čtou jen sami sebe, možná ještě tak svoje guru a pak epigony. Do doby, kdy  podstatný není literární život, ale literární provoz. Jeho pojetí literatury je antikvární, chybí mu reflexe. A proč je antikvární? Protože se tu důraz na přítomnost udržel tak dlouho, až jsme otupěli vůči budoucímu, ztratili smysl pro nějaké „PRAVDY“, které teprve vyjdou najevo a nedokážeme je už odlišit od projekcí, které do budoucnosti vkládají ideologové všeho druhu.  Zásadní je, že Med nedokáže rozlišit a dostatečně popsat, že „přítomnost“ (paradoxně tak trochu Peroutkova) první a druhé republiky vnímal každý úplně jinak. Jinak komunisté, kteří věřili ve „svoji“ budoucnost, jinak liberálové (Čapek a Peroutka), kteří katolíky definitivně vyřadili do minulosti a k přítomnosti se poutali, ovládali jí, a ještě jinak katoličtí autoři, ti v nepříznivé aktualitě hledali jak se zachytit, při svém vědomí nadčasovosti pravdy světa která se jevila k přítomnosti tak nekompatibilní...

Po peripetii, kdy jsme zažili komunistické experimenty, jsme se před dvaceti lety slavně „navrátili“ do náruče západních demokracií, které měly v intelektuálním životě více či měně odlišný průběh událostí, probíhala zde zcela jiná dynamika. Ocitli jsme se ve světě, ve kterém už agenda liberálů není ani zdaleka tak naivní a vlídná, jak se nám může jevit čapkovská první republika. Ale Med hájí pořád stejný vzor: mějme se rádi, a katolíci navíc (a proč ne ostatní) jsou nabádáni k pokoře a k tomu, aby neprovokovali svým „transcendentnem“. Ale je třeba říkat otevřeně – nejen že nežijeme „dnem“, nejen že nevyznáváme ono „carpe diem“, my bychom ani neměli vidět cíl života v budoucím, na rozdíl od  všech vyznavačů pokroku víme, že v jistém ohledu se na světě „nic nemění“. Je důležité zabývat se dějinami, ale stejně tak je třeba se vyvarovat představy o nějaké imanenci dějin. Je třeba dávat dostatečný význam dni, který prožíváme, ale nelze na něj vše redukovat. Duch vane, kudy chce – a na celé první a druhé republice se dá ukázat, že jedna věc je nějaké aktuální porozumění dějinám a  druhá věc je, že naše aktuální situace bude zpětně interpretovaná v souvislostech, o kterých dopředu nic nevíme. Jestli je možné se z posledního století o něčem poučit, tak o tom, že dějiny pod kontrolou nemáme, i kdybychom je sebevíc studovali. Podstatné je vědět, že jsou tu ti, kdo chápou dějiny jako nástroj, nepodlehnout těm, kdo založili svůj vztah ke světu na manipulaci: dějiny jsou dnes dějiny manipulace, a  manipulace je praxí, technikou vládnutí, ba dokonce se na manipulaci  redukuje vše, co patří k spolu-žití lidí. Měli jsme už řadu příležitostí se poučit. Napsat dnes, že problémem první republiky byl „stranický systém“, je buď lehkomyslné opakování padesát let starých frází, nebo spíš projev neochoty podstoupit bolestivý intelektuální krok, totiž podívat se podrobněji na problematiku moci v sekularizované společnosti, revidovat neudržitelný pohled na dějiny jako něco, co se „odvíjí“.

Poslední z trojice témat, které se nyní chceme v souvislosti s citovanou knihou věnovat, je pravda. Med v tomto smyslu opakovaně kritizuje Karla Čapka a představitele „hradních liberálů“, že jejich pravda je „malá“, ale lze jej přistihnout, že pokud mluví o intelektuální elitě, má na mysli především Čapka a Peroutku. Nechce vidět, že jedna věc je schopnost vrcholné humanistické stylistiky a druhá věc je naprostá neschopnost uchopit jakýkoli přesah člověka směrem k pravdě – tedy jakoukoli metafyzickou konstantu. Velmi jednoduché literární srovnání by přitom Medovi ukázalo, jak „velký humanista“  Erasmus Roterdamský selhal tváří v tvář něčemu, co přesahovalo jeho horizont, (Lutherovi a jeho víře v předurčenost) a  kromě „Chvály bláznovství“ a jména v evropských programech po něm téměř nic „nezbylo“. 
Čapek byl možná Erasmem své doby, ale je třeba se ptát na význam, klady a zápory, nikoli adorovat. 
Ještě menší pochopení pak je třeba mít k Masarykovi a jeho antikatolickému programu – Durych mu mohl vzdát chválu za to, že pomohl rozložit schizofrenní situaci pozdního Rakouska-Uherska, které se na jednu stranu stavělo jako katolické a na druhou stranu bylo otevřené všudypřítomnému liberálnímu pohybu. Ale od okamžiku, kdy Masaryk zmanipuloval Američany (vydával jim naši samostatnost za nezávislost), mohlo každému dříve nebo později dojít, že nezávislost v jeho pojetí je nesmysl, že vždy jsme závislí a měli bychom chtít být závislí – na pravdě. Pro Meda ale je Masaryk tím, kdo onu „šťastnou dobu“ samostatné „demokratické“ republiky založil a uprostřed „bouřlivé Evropy“ udržel, a proto je třeba ho mít v úctě. Nevím. Nejsem  monarchista ani republikán, opět bych doporučoval kriticky přemýšlet. To ale v případě první (a druhé) republiky Med nedělá. Přijímá relativitu pravdy v čapkovském smyslu – každý žije „jen“ obyčejný život a je třeba chválit ty, kdo mu to umožní. Chválí ty, kdo „vyznavače obyčejného života“ ochrání před jejich vlastním přesahem, před přítomností selhání v životě. Med nerozumí, stejně jako Masaryk, tomu, jak by měl chápat přesah přes sebe sama, a proto také není schopen porozumět smyslu onoho  selhání par excelence, ke kterému masarykovská republika dospěla. K analýze tohoto selhání skrze svědectví aktuálně vystupujících a píšících literátů příliš mnoho nepřispívá – pokud se nechceme uchýlit k argumentaci o tom, že shromažďuje a zpřehledňuje materiál. Druhá republika je paradoxní v tom, jak vykolejená byla situace, která nastala, jak byla náhle „bez budoucnosti“. Med nevyužil příležitost, aby ukázal, že to byla absurdní dramatizace „obyčejného života“ – i s tím, jak je beznadějný a bezvýchodný. Koneckonců ví, že obyčejní lidé si poradili se svým „dnem“ i za protektorátu, po válce i za komunistů.

Svědectví tohoto historického ohlédnutí je přitom zoufale aktuální – katoličtí intelektuálové jsou ve většině stále před krokem, který je tak nebo tak čeká – protože loyalita se světem má vždy svoje meze, a císaři se má dávat jen to, co je císařovo, nic víc.



Oligarchie
(ničím nezaložené přemýšlení o jednom možném pohledu)

Jména: Dominik Duka
Témata: oligarchie, o čem se nemluví

Anotace
Psát o myšlenkové výbavě toho či onoho preláta by nebylo zajímavé, pokud by to zároveň nebylo docela zajímavě korespondující se změnami společenského myšlení, které si sice téměř neuvědomujeme, ale které (jak se domnívám) se z odstupu desetiletí budou jevit jako převratné.

Výzva, abych napsal o myšlenkovém ukotvení nového arcibiskupa, se nejdřív jevila jako absurdní, provokační, ale čím dál víc se ukazovala jako zajímavá a přitahující. Už na první pohled  a z toho, co je všeobecně známo, jde u jeho osoby o složitě provázané souvislosti. Na jedné straně ovlivněn Metodějem Habáněm, na druhé straně koncilem či spíše pokoncilovou „obnovou“. Na straně jedné je závislý myšlenkově na francouzské škole, liberálech, kteří došli až k opuštění Církve, protože se jim rozpadla její identita a zbylo jen aktuální dějinné (a na první pohled hloupé) společenství, na druhé straně se zkušeností živé víry, která vrhá přiměřené světlo na intelektuální výstřelky a zdánlivě veledůležité spory.
Moje rozhodnutí napsat padlo v okamžiku, kdy jsem si uvědomil to podstatné – jde o člověka, který si sám o sobě myslí, že je příslušníkem elity. Předesílám, že to samo o sobě vůbec nemusí znamenat nic dobrého nebo špatného – jen to je motiv, který se shoduje s tím podstatným, co hýbe dnešní dobou, kdy po rozpadu „občanského“ principu velká část populace hledá novou reprezentaci, hledá oligarchii, hledá ty, kteří by na sebe vzali odpovědnost. 
Úspěšné heslo minulých voleb „…víc, než si myslíte“ bylo inzerováno v mnoha podobách, ale obsah se dá sjednotit: „víme víc, než si myslíte – a právě proto se daleko nejlépe hodíme k tomu vládnout, právě proto se daleko nejlépe hodíme k tomu reprezentovat“. 
Psát o myšlenkové výbavě toho či onoho preláta by nebylo zajímavé, pokud by to zároveň nebylo docela zajímavě korespondující se změnami společenského myšlení, které si sice téměř neuvědomujeme, ale které (jak se domnívám) se z odstupu desetiletí budou jevit jako převratné.

Duka vyrostl „sám“ a tak trochu „proti duchu doby“, v padesátých a šedesátých letech to jako katolík jistě neměl snadné. Vyrostl „proti světu“. Zcela jistě mu muselo dění v šedesátých let jako mladému člověku „svět otevírat“ – včetně toho, že v koncilním dění a v proudu literatury, která k nám v tu dobu přicházela, musel nalézat řešení pro svoje otázky vyplývající z jeho postavení v malém a utlačovaném ghettu. Jeho učitel Metoděj Habáň byl tomista a precizně myslící člověk, to na Duku muselo zanechat podstatný vliv. Bohužel spíš ve smyslu udržení jednoty „věci“ jako předmětu vědy, bohužel v post descartovské modifikaci, ve které už se tolik neptáme na to, jaká je přirozenost věcí, spíše vnímáme vědu jako nástroj na poznávání, popsání věci a snad až zmocnění se věci. Tak si dovedeme představit, že se Duka přidá na stranu odpůrců kodaňského výkladu vlnově-korpuskulární teorie, bude hájit poznatelnost věcí přirozeným rozumem atd. V tomto pohledu by byl oceňován jako „konzervativec“ a mohl by si získat řadu příznivců mezi excentrickými intelektuály. On má ale dost „rozumu“, aby se do takových věcí nezaplétal, ba má ho ještě víc, ví, že o takové příznivce nemusí stát. Dost na tom, když otevřeně a  jednoznačně odmítne ty, kdo by chtěli tvrdit, že pravda je věcí toho či onoho diskursu, když otevřeně vystoupí proti postmoderní „rozvařenosti“ naší doby, slabošství Evropy atd. O tuhle roli stojí, on je to, kdo se nebojí říci, že žít je nepohodlné a žít podle víry dvojnásob.
A tady už se jeví jedna podstatná vlastnost pravdy, alespoň v jeho interpretaci. Pravda není něco „samo o sobě“, nejde o to „říkat pravdu“. Blouznivců, které nikdo neposlouchá, jsou plné rohy beznadějných, bezejmenných ulic. Jde o to používat řeč v situacích, kdy „se mluví“, a používat ji tak, aby sloužila. Tady je základní moment identifikace sama sebe jako příslušníka elity. Duka si uvědomil, že může mluvit jen někdy, a že pokud nemá plýtvat svými silami a energií, mělo by to vždy mít cíl – a tím se dostal na úroveň, ve které ne všichni „druzí“ jsou pro něj skutečnými partnery. Zní to ošklivě, ale dá se to jasně vyhodnotit: „obyčejným lidem“ stačí kázání. „Je takové poznání slučitelné s křesťanským pohledem na svět?“ může člověka napadnout, ale tak i tak si musí odpovědět že ano. Asi takhle nepřemýšlí světec – mystik, ale v historii můžeme najít spoustu příkladů takovéhoto myšlení, to jen dnešní naivně rovnostářská doba nám zabraňuje vidět souvislosti.

Duka není z těch, kdo by se radovali z vyslovené pravdy, z toho, že odkrývají souvislosti světa, naopak. Ví, že řeč je nástroj klamu a manipulace, ať se člověk snaží jakkoli. Je třeba dobře rozmýšlet, co říkat a jak. A právě proto je důležité zkoumat jaká řeč, jaké témata jsou pro Duku ta, která „stojí za to“. Paradoxně jsou to témata kultury a dějin. Duka vidí, že nastává doba, ve které budou hrát roli elity – a tedy také ti, kdo s ním budou v jistém smyslu kompatibilní v myšlení, bez ohledu na to, v jakých budou světských či církevních strukturách. Od svých francouzských učitelů si osvojil víru, že podstatnou věcí je to, co se děje, a jak se to ohlašuje. To, co je aktuální, co se děje teď a tady, vyžaduje interpretaci – ale nejen v tom smyslu, že se ptáme „co mám dělat“, ale daleko razantněji – co „je“, „o co jde?“ Ale o tom se nemá a nedá mluvit veřejně, protože tím by se situace změnila a otázku by bylo třeba pokládat stále znova. Duka říká, že „Právem lze připustit, že výrazná rezignace na racionalitu způsobila, že křesťanství není schopné vést dostatečný a potřebný dialog se současným světem v době radikální proměny.“ Ale jaká je jeho vlastní, Dukova racionalita? Je to racionalita dějin, ve kterých se Církev proměňuje a buď uzavírá, nebo otevírá světu, jen trochu jinak, než jak si naivně mysleli otcové koncilu. Jaký rozhovor se světem vede Duka? Je to rozhovor s mocnými, s jemu rovnými. A jeho veřejné slovní výhrady proti byrokracii v Církvi je možné chápat jednak jako kritiku jeho předchůdce v ČR, ale také jako kritiku Říma, papeže a celé pro současnost tak nevhodně institucionalizované Církve.

Duka mluví o Evropě, o Církvi. Dělá to střízlivým hlasem a nemluví do větru, mnozí si ani nevšimnou, co všechno přitom vynechá. Jeho rozvážnost a jednoznačnost mnoho lidí ocení, není jako Benedikt, který si filosofuje o nějakém byzantském císaři-učenci a vzbouří přitom půlku muslimského světa. On totiž ví víc, než si myslíte, a tak také ví, kdy je výhodné promluvit a kdy má mlčet.  Že je jeho pojetí pravdy úplně jiné než Benediktovo? Měli bychom to vědět. Je to maximum, co s tím můžeme dělat, ale není to málo. Co je vysloveno veřejně, mění situaci.



Spolupráce mezi teologií a vědou?
(o moudrosti a o tom, co je nemoudré)

Osoby : Róbert Sarka
Témata: moudrost, hodnoty, věda
Zdroje: Teologické texty 2009/1
http://www.teologicketexty.cz/casopis/2009-1/Predpoklady-pre-spojenectvo-vedy-a-teologie.html

Anotace
V Teologických textech vyšel již před delším časem článek Predpoklady pre spojenectvo vedy a teológie (Róbert Sarka). Protože je u nás toto téma poměrně standardně autorsky obsazeno a diskuse o vědě se zdá zablokovaná, nabízí se tento slovenský pokus o systemizaci možných přístupů k vědě jako východisko pro zásadní polemiku s takovým myšlením, které klade  teologii a vědu „vedle sebe“.

Róbert Sarka vychází ze tří tezí, které formuluje na úvod svého článku: 
1.	Věda je sice autonomní, ale stává se hrozbou, jestliže jedná bez přihlížení k etickým či náboženským principům
2.	Pokud nebude přihlížet k těmto principům, může se stát ideologií
3.	Věda a teologie ale mohou spolupracovat jako spojenci bez toho, aby navzájem ztráceli svoji vlastní identitu.

Z toho můžeme rekonstruovat, jak Sarka chápe vědu jako cosi, co má vlastní identitu, avšak pokud ztratí vazby na (nějaké etické či náboženské?) obecnější principy, stává se hrozbou a může se stát ideologií. To je vymezení, které může vzbudit podiv, ale zkusme ho pro začátek jako pracovní přijmout. I tak nám naskakuje celá řada otázek.

I. 
Jak se to stalo, že se věda může stát hrozbou? Co to je v její povaze nedostatečného? Jak je založena, že se může stát ideologií? Autor konstatuje, že předpokladem pro vědecký rozvoj (kde se tu vzal tento posun od statické vědy?) je určitá teologická vize přístupu ke světu, odbožštění přírody, víra v racionální poznatelnost světa, chronologické vnímání času a konečně – vliv teologické racionality na vědu. Mnohé je jen načrtnuto, samá otázka, ale ani zde bychom se ještě neměli „zaseknout“. Křesťanské myšlení otevřelo vědě prostor k tomu, aby „byla sama sebou“, aby mohla pomáhat ve zmírňování utrpení (?) a ukázala slávu a moudrost Stvořitele. 
Klíčová tu je biblická citace „Ale ty jsi vše uspořádal s mírou, počtem i váhou“ . A tady už je nutné se zastavit u zdánlivé samozřejmosti, s jakou je text interpretován. Ukazuje tato citace na „racionální poznatelnost světa“? Ne jistě. Z kontextu (doporučuji přečíst „celé“ – Kniha Moudrosti, kap. 11) je jasné, že je to výraz Boží mírnosti, umírněnosti. Do jaké hloubky je toto uspořádání „proniknutelné“ lidským rozumem, se z textu nedozvíme – rozumíme jen vnějšímu obrazu, tomu, co by se mohlo zdát podivné, totiž Boží dobrotě a z ní vyplývající jakési vyváženosti světa, který nás „nesežere“, který na první krizi neztroskotá. Může to být chápáno i jako výzva, abychom se i my stali umírněnými a uspořádávali své věci s mírou, počtem i váhou – tj. abychom měřili, vážili, počítali. Základem, ve kterém byla věda propuštěna, aby se „starala o své věci“, nebyl předpoklad poznatelnosti světa, ale předpoklad, že k umírněnosti patří také měřit, vážit, počítat. Křesťanské myšlení světa dalo vědě prostor, aby se podílela na tom, co je umírněné, pomáhala hledat umírněnost, přiměřenost. A je pochopitelné, že ke konfliktu došlo v okamžiku, kdy věda takové vymezení popřela a počala tvrdit svoji autonomii. Křesťanské myšlení (nikoli teologie) od počátku drželo a nebo alespoň mohlo držet rozdíl, mezi universem, stvořením jako předmětem myšlení (vč. teologického myšlení) a mnohem užším předmětem „věd o světě“, tj. oborem toho, o čem je vhodné shromažďovat poznatky, co je vhodné měřit, vážit a počítat.
A v tomto okamžiku a na tomto půdorysu je nutné odmítnout všechny pokusy postavit vědu a teologii „vedle sebe“. Věda je specifický způsob myšlení, jenž je omezen na přesně popsané postupy a nástroje, vědy jsou zasazeny do celku myšlení, které využívá člověk ve všech jeho polohách aby dosáhl moudrosti. Předmětem přírodních věd je dnes to, co lze počítat, pořádat a měřit, předmětem myšlení obecně a poznávání obecně je stvoření (universum). Teologie je jednou z forem takového obecného myšlení – je to věda o Bohu a jeho vztahu ke stvoření, jeho působení v rámci stvoření atd. Nejobecnějším rámcem ve vztahu ke světu je pak přiměřenost moudrosti.
V rámci celku myšlení (a moudrosti) se pak jeví spor nebo spojenectví mezi vědou a teologií čímsi banálně dílčím. Autor navíc zanedbává, že se tu nejedná jen o tuto dvojici, ale nejméně o trojici – teologii a její předmět, matematiku a její předmět a přírodní vědy a jejich předmět – přičemž tato trojice se ve svých  předmětech velmi liší a jde nalézt jen omezené průniky. Kromě toho se zde neřeší problém filosofických ne-metafyzických disciplín, které dnes jako „společenské vědy“ de facto upadly do polohy věd přírodních a namísto takových témat, jako je morálka, ctnost, myšlení atd., se jejich předmět zredukoval na to, co je měřitelné a převoditelné na schémata popsatelných vzájemných vztahů entit. V autorově podání je zkrátka vztah „vědy“ a „teologie“ zmatečný.  

II.
To, že je otázka na vztah mezi teologií a vědou tak zjevně „špatně rozvržena“, jistě něco znamená. Nejde tu vlastně o otázku zástupnou, na které autor řeší něco zcela jiného, jednoduššího? Podle všeho ano. Jde o to, jak se vyrovnat se situací, ve které se vědy „vytrhly“ z vymezení, které jim dalo křesťanské myšlení. Vraťme se tedy o kousek zpátky.
Křesťanské myšlení vytváří rámec, ve kterém má „svět“ svoji nepominutelnou roli co do svého ustavení, je stvořený a člověk je stvořením jako jeho součást, ale zároveň je v nějakém ohledu „jiný“, je obrazem Božím, má schopnost ba dokonce úkol pojmenovávat a vládnout (spravovat svět). A je k tomu také vybaven schopností „vyznat se“ ve světě. Může se rozhodovat a nepotřebuje k tomu žádné „síly“ (magické síly), zprostředkující mezi ním a Bohem. Atd. V okamžiku, kdy se myšlení „postaví na vlastní nohy“, tj. když vezme tento vztah ke světu jako něco samozřejmého, něco, co není třeba zakládat, objeví se problém. Člověk může využít všechno to, v čem je obraz Boží, všechny schopnosti, které má vzhledem ke stvoření – aniž by si uvědomoval, že to nejsou schopnosti samozřejmé, že to nejsou samozřejmá východiska.
To, o čem je celý článek a k čemu má směřovat protiklad teologie a vědy, je podle všeho založeno na sporu o výklad východisek myšlení.  Na jedné straně je zde výklad, že jsou to východiska  samozřejmá, člověk prostě má schopnost poznávat a poznané systematizovat – a na druhé straně je zde výklad, podle kterého je schopnost poznání založena metafyzicky, bez metafyzického resp. teologického výkladu se v porozumění vlastnímu myšlení neobejdeme.


III.
Přeformulujeme-li tedy z těchto předpokladů autorovu otázku, a vycházíme-li přitom z metafyzické pozice, dostaneme asi toto znění: je možné nějak efektivně spolupracovat, a nebo jinak, najít společný předmět, s těmi, kdo popsaná východiska ve vztahu ke světu považují za samozřejmá a přírodní vědy chápou jako jediný a vrcholný nástroj rozumu? Samozřejmě že lze najít takovou podobu odpovědi, která bude kladná a přitom vymezí pole „kontaktu“ tak, aby nedocházelo k posunům významu a k deformacím. Ale je otázka, zda to bude přijatelné pro ty reprezentanty vědy, kteří chápou svoje činění jako cosi, co je založeno „absolutně“. Autor podrobně rozebírá různé možnosti relací mezi „vědou  teologií“ – dá se z nich odvodit, že mezi takovými „nekompatibilními“ vědci budou i mnozí z vědců „věřících“. Zejména pokud jejich křesťanství je „individuální, ne-metafyzické“.
Je třeba se snažit „mluvit“ i s vědci, ale je také třeba říci, že vědy mohou říci o světě jen „něco“. Svět je poznatelný v té míře, jak je nám to dáno, a přírodní vědy nám mohou leccos o světě říci,  ale nikdy se nemohou vztahovat k celku světa, protože ten není identický s jejich předmětem zkoumání. Je to možná pro někoho objev, ale celek světa se nedá složit z předmětů jednotlivých věd, ani z nejbizardnějších mezioborových studií. I na tom by se mohli alespoň ti  inteligentnější zarazit a  znovu ohledat východiska založení vědy.

IV.
Než toto téma opustíme, je třeba se věnovat ještě jedné námitce, a to zdá se specificky české, která je součástí velmi agresivní prezentace vědy, jejíž předmět je poznatelný jako fyzikální celek, kdy je kladeno rovnítko mezi stvoření a předmět fyziky. Je to bizardní. Nejzaujatější obhájci tradičních metafyzických konceptů jsou  zároveň obhájci „vědy“, spojují se s fyziky jakéhokoli vyznání, jen aby zpochybnili cokoli, co by někam kladlo „hranici poznatelnosti“ hmoty. Samozřejmě s tichým předpokladem, že předmět fyziky (hmota-energie) se pro ně rovná Stvoření. To jistě není „jen tak“, podle nich se zde hraje o hodně, o samu Evropu a její myšlení, o racionalitu, která by se mohla ztratit, rozpustit v iracionalitě atd. Z vnějšího ohledu je to samozřejmě celkem snadno dešifrovatelné. Metafyzikové, jejichž myšlení je vázáno na tomistické koncepty, si jen těžko dovedou představit, co by si počali bez „vědy o světě“, co by si počali bez fyziky, za kterou je jejich „meta (fyzické)“ hájenství. Co by si počali s konstatováním, že je třeba se stále znovu a znovu vracet k východiskům myšlení. Nevěří moudrosti srdce, věří rozumu, bojí se, že se zpochybněním konceptu vědy (novověké vědy, založené na statickém chápání světa jako předmětu přírodovědy, fyziky) by došlo i ke zpochybnění jejich statického systému metafyziky.
Jejich strach a zanícenost, s jakou obhajují neobhajitelné, snad vychází z přesvědčení, že  jsou poslední obhájci pravdy, snad vychází z nedostatku sebedůvěry – nevím. Ale ať je jejich motivace jakákoli, nelze než konstatovat, že novověká věda je od oné biblické přiměřenosti, citované v Knize moudrosti, hodně daleko. A je od něj hodně daleko právě ve fyzice jako vědě zaměřené na zkoumání specificky pojatého předmětu, který lze měřit, vážit a interpretovat řečí matematiky, ale bez vnějšího kontextu. Tento předmět fyziky není stejným předmětem, jako ten, který skrze svoji moudrost pořádá Bůh, není totožný svět se světem, ve kterém jsou „všechny vlasy na mé hlavě spočteny“, se světem, ve kterém žijeme.
Ti, kdo vsadili na tuto identitu, jsou přinejmenším přisleplí a škodí ostatním v orientování se v této problematice možná víc než ti, kdo záměrně mlží.

V.
Na závěr se ještě musíme vrátit k autorovým výchozím tezím i závěrům, ke kterým dospěl – a které jsou v některých ohledech v rozporu s tím, co zde prezentujeme.
Autor, snad v nedostatku jiné argumentace, hledá soulad mezi intellectus a  ratio, přihlašuje se tedy k tomu, že jeho vlastní východiska jsou blízká tomistickým, do nich ale zapojuje také intuici, celostní a existenciální zážitek atd. Zjevně nedostatečné východisko se tady snaží nějak rozšířit, aby mu poskytovalo dostatek prostoru, ve kterém může dospět k tomu, že intellect a ratio si neodporují, protože směřují od fragmentárního poznání k celostní vizi(!).  Atd. To ho vede k celé řadě protimluvů, např. že teologie potřebuje vědu, aby se vyhnula pověrám a nevědeckým pohledům na skutečnost atd. Není divu, že celý patetický závěr vede k vyústění, že budoucnost lidstva bude záviset na spolupráci mezi teologií a vědou. Můžeme souhlasit s tím, že věda musí v jednom okamžiku dát prostor metafyzice a teologii, ale u toho se nedá skončit. To je začátek.
Třetí autorův vstupní předpoklad, že totiž věda a teologie mohou spolupracovat, aniž by ztratily svoji identitu, se ukázal jako nedostatečný. Vědy a teologii je nutno zasadit do obecnějšího kontextu křesťanského myšlení, je třeba nově založit metafyziku tak, aby byla přiměřeným zarámováním vědy v rámci křesťanského myšlení – a pak samozřejmě provést přiměřené aktuální teologické zhodnocení a výklad.To celé však stejně nestačí k tomu, abychom věděli jak moudře jednat.



Res Claritatis Monitor

Témata: změna klimatu, časopis RC Monitor, časopis Katolický týdeník 
http://res.claritatis.cz/?a=7


Anotace
Nezávisle na institucionální podpoře tu existuje dost silná skupina, která je schopna dát dohromady myšlenkové zázemí, redakci a prostředky na vydávání, která má dostatečné čtenářské okruhy, dopisovatele, mezinárodní vazby… najednou je tu něco nečekaného, reálného.

Zdá se, že poměr sil ve světě se mění, a je jen otázka času, kdy bude poptávka po tom nalézt pro to konzistentní výraz.
Nezávisle na institucionální podpoře tu existuje dost silná skupina, která je schopna dát dohromady myšlenkové zázemí, redakci a prostředky na vydávání, která má dostatečné čtenářské okruhy, dopisovatele, mezinárodní vazby… najednou je tu něco nečekaného, reálného.

RC Monitor nesleduji pravidelně, ale občas je vidět v lavicích kostela, občas narazím na to, že z něj někdo cituje. Kdyby člověk neznal souvislosti a nežil ještě před pár lety v prostředí, kterému diktovali společenský rámec žáci Zvěřiny a Mádla, mohl by Monitor považovat ze docela samozřejmý víceméně „spotřební“ časopis, zasahující od kultury do politiky, od středu doprava, takový, který by mohl v převažující české liberální kultuře od katolíků čekat. Jak je však tato samozřejmost nesamozřejmá! Mimo jiné je dokladem toho, že „oficiální“ linie, kterou držel na arcibiskupské židli skoro dvacet let sedící kardinál Vlk, žila a žije jen z vůle mocných, a že ze stejné vůle doposud žije stejně laděná teologická fakulta, že sekce pro mládež je stejně umělým útvarem jako i jiné sekce, a že zkrátka platí to, co v Čechách není nic divného, „život je jinde“.
Nezávisle na institucionální podpoře tu existuje dost silná skupina, která je schopna dát dohromady myšlenkové zázemí, redakci a prostředky na vydávání, která má dostatečné čtenářské okruhy, dopisovatele, mezinárodní vazby… najednou je tu něco nečekaného, reálného. Na první pohled není časopis myšlenkově příliš konzistentní, snadno lze identifikovat zájmy toho či onoho autora, které rozhodně dohromady nevytvářejí žádný „libý akord“, je to však zcela jiné čtení než Katolický týdenník, především v tom, co zde nenajdete. To, co tu není, totiž k RC Monitoru přivádí jeho čtenáře.
Není tu rozvařená „pozitivní“ nálada, se kterou  je blbost vydávána za křesťanskou pokoru, ve které je slabost prezentována jako vlídnost, ve které kdejaké selhání a nedostatek odvahy vydáván za projev mírumilovnost atd. A především chybí tu jistý velmi konkrétní prvek, dostatečně jasně identifikovatelný téměř všude okolo – ono spřažení s „pokrokovými“ představami o vývoji. Sem tam lze v textech zde publikovaných nalézt myšlenkové závislosti na některých skrytých východiscích „pokrokového“ myšlení  leccos není promyšleno a  z nedostatku příležitostí nahrazuje jeden liberalismus druhým (společenský ekonomickým) atd. Ale v převaze manipulativní novinové a publicistické produkce jde o pohlazení na duši.

Není to zde otevřeně řečeno, a čtenáři jako by to ani nechtěli slyšet, ale mezi Katolickým týdeníkem a Monitorem je velký rozdíl. Katolický týdeník občas připustí mírný nelad, nejasnost. Monitor žije ve světě, ve kterém všichni vědí o podstatné trhlině v myšlení, o trhlině, která se nevykládá, které se nevěnuje žádná velká pozornost, která je okázale ignorována jako by šlo o zacelený šev. Po „Dopisu varhaníků“ a všem, co následovalo, se mohl kdekdo přesvědčit, kudy vedou ty či ony hranice v rámci mapy katolického myšlenkového prostředí – a kde stojí převážná většina  těch, kdo jsou kreativní a nebo alespoň aktivní. Je výborné, že Monitor není v takové situaci osamoceným zjevem, podobné naladění přináší také Radio Vaticana a spousta dalších webů působících v nejrůznějších zájmových okruzích.
Je ale otázkou, jak se k tomuto stavu vztahovat, jak mu rozumět. Není to resignace, protože oba světy vystupují, jako by druhá strana prakticky „nestála za argument“, není to „příměří“, spíše jako by tu vedle sebe žily dva světy, které z nějakého důvodu konstatují svojí nekompatibilitu, ale nic víc. Nepokoušejí se jí překonat, nepokoušejí se toto hranici ani vzájemné rozdíly popsat. Přesto tu ani zdaleka nejde o nějakou rovnováhu nebo jakékoli vzájemné „vyvažování“. Jedna ze stran, ta „historicky optimistická“ se totiž prezentuje jako výraz oficiální linie, má institucionální podporu, ta druhá se formuje jako svého druhu „paralelní polis“ – a časopis typu Monitor je toho výrazem. A důkazem je, jak se vyhýbá tématům, která by ono „žití vedle sebe“ mohla narušit. Na druhou stranu tato paralelní polis není nijak persekuovaná a část zde působících aktérů jako by žila dvojím životem, pokud se na institucionalizovaných strukturách podílí.

„V Čechách to bylo vždycky trochu divné“ napadá mi, když se k tomuto stavu snažím nalézt nějaký obecnější komentář. Ale to je možná jen proto,  abych se takovým „vždycky“ mohl vzdálit od otázky „co s tím, jaké jsou vůbec možné trajektorie, co se dá očekávat?“ Duch vane, kudy chce, na jedné straně tedy s pokorou přijměme to, co bude. Na druhou stranu se do budoucnosti rozvrhujeme, a tak si musíme vytvářet strategie, cíle, způsoby, jak jich chceme dosahovat. Je nejvyšší čas se o takových strategiích a způsobech jejich dosahování začít bavit.

V jedné variantě lze očekávat, že se rozum prosadí, vyznavači pravdy a lásky, rovnosti a bratrství (toho humanistického ráje na zemi) tváří v tvář realitě vymřou, Bůh jim tu jejich bezhodnotovou svobodu „omaže o hubu“. Tato varianta je svůdná v tom, že bychom sami nemuseli nic dělat, ale je asi nereálná. Je jen reversem chiliastické resignace (může-li konec  světa nastat každou vteřinu, nač se starat, čím budu v zimě topit).
Zcela jiná varianta spočívá v přesvědčení, že rozdíly a vzdálenosti  se budou zmenšovat, že cokoli lze vyřešit bez katarzí, bez konfliktů, bez zklamání těch, kdo měli a mají ambice, a hlavně bez pokání. To je také svůdná varianta, hezky korektní, ale zjevně nereálná. Raději se tedy podívejme po nějaké rozumné variantě: třeba po takové, ve které budeme předpokládat, v souladu s větou uvádějící tento článek, že se postupně budou formovat obecně sdílené základní myšlenky, vytvářející kostru a pozadí tohoto prostředí. Pokud bude i nadále zachováno „rozdvojení“ české katolické intelektuální scény, pak bude třeba v  rámci této „paralelní polis“ formovat a ustavovat další pevnější struktury – např. nějaký fungující think tank, vydavatelství, struktury zajišťující vzdělávací příležitosti, vyvažující nepřijatelně liberální universitu atd. A nebo dojde k nějakému konfliktu, katarzi?

Schůdnější a pravděpodobnější mi připadá varianta první, už proto, že hierarchizované struktury mají již delší dobu pěstovanou a hluboce myšlenkově propracovanou metodu „mrtvého brouka“. Vychází z přesvědčení, že ve světě je podstatné to, co je medializováno. Tak jako v jistím smyslu platí goebelsovské „stokrát opakovaná lež se stává (společensky akceptovanou) pravdou“, tak dnes platí  o čem se nemluví, na co se nereaguje – to neexistuje“.  Ale opravdu je to tak, že pár nadšenců, kteří s nasazením svých sil snaží hledat cesty k druhým, jsou „jen“ zanedbatelnou hrstí písku pod koly mocných, kteří určují směr?

Monitoru proto přeji hodně vnímavých čtenářů, a především takovou redakční radu a kruh autorů, kteří by dokázali postupně zpevňovat a sjednocovat svoje myšlenková východiska. Lidi přesvědčené, že podstatné není to, co vzniká v manipulaci, ale to, co je založeno v aktuálním rozhodování, odpovědnosti a napření. Lidi, kteří se ptají „co mám dělat teď a tady“ nikoli v pragmatické otázce ve snaze dosáhnout úspěchu, ale v otázce – modlitbě.


Redakční komentář

Anotace
Omlouváme se všem, kteří marně očekávali podzimní číslo Trivia, potíže jsou pouze časové – v budoucnu se budeme snažit  lépe rozvrhnout vlastní čas a síly. Toto číslo je poznamenané časovým skluzem jen v jednom článku – týkajícího se podzimní novinové diskuse prof. Halíka, ostatní články tohoto čísla jsou reakcemi na vydané knihy, články.

Po době  diskusí nad aktuálním děním se vracíme k tématu metafyziky. Stanovisko Trivia by se dalo shrnout tak že, bychom se neměli nechat manipulovat do umělého černobílého světa – buď tradiční tomášovská scholastická metafyzika – a nebo nic, nebo beznaděj relativismu. 
Toto téma ještě po nějakou dobu neopustíme, protože naše situace je nesporně jiná než situace v době raného středověku, a vyžaduje jinou, novou syntézu.
V článku zabývajícím se myšlením D. Duky se objevilo téma elity a oligarchie – je to snad trochu vyhrocená a provokativní forma, ale téma je nesporně aktuální, protože obecné představy o demokratické „otevřené společnosti“ se rozpadají a  stále více lidí si uvědomuje, že mají po všech stránkách co dělat s manipulací veřejným míněním, zcela jinak a nově pojatou mocí provázaných politicko-ekonomických skupin. Tuto situaci je dobré včas promýšlet, významně se týká i našeho postavení křesťanů ve světě.
Článek o vztahu mezi teologií a vědou je pokusem převést tato témata na přehlednější základ – vycházíme z předpokladu, že po století, ve kterém se teologické myšlení stále více a v dalších a dalších ohledech „podrobovalo“ vědě a vyklízelo svoje pozice, je na čase, aby se opět konstatovalo, kde je základ a jaká je (omezená) role vědy. Podstatné přitom je, že ne všichni věřící vědci přispívají k tomu, aby se stoletá praxe ústupu teologie před vědou změnila – a nesou tedy v rámci současné diskuse „pochybné ovoce“.
Naše postupné mapování vycházejících časopisů tentokrát zastupuje RC Monitor, je vnímán jako pozitivní projev změny klimatu, jsme rádi, že toto číslo může mít optimistický závěr.



