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TRIVIUM

číslo 1 
vydává Josef Štogr



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

Editorial
Vážení čtenáři,
ocitli jste se na stránkách virtuálního časopisu, zaměřeného na kulturní reflexi teologicky zaměřeného myšlení, jak se projevuje v české katolické publicistice.
Kritický a polemický duch, jímž je tento časopis veden, není přímo vázán na vyhraněná teologická východiska, ani na žádnou z reálně existujících ostře vymezených názorových skupin.
Dosavadní intelektuální scéna u nás se v tomto tématickém vymezení vyznačuje buď přímými vzájemnými útoky, nebo vzájemnou ingnorancí. Téměř nic mezi.
Domníváme se, že je možný i jiný pohled, jiný přístup. I při zachování vlastních jednoznačných postojů je možné snažit se porozumět pozici druhého jako pozici integrálně katolické.
Vycházíme přitom z předpokladu, že je možné vytvořit společnou platformu pro ty, kdo jsou schopni takto chápat otevřenou diskusi a jsou vedeni snahou dobrat se pravdivého vhledu do věcí, které, jak věříme, se v plnosti ukážou až ve zcela jiném světle.
Nehledáme přitom společného jmenovatele - ten byl vymezen výše, nejde nám o to, co se dnes zakrývá pod slovem „dialog“ a odmítáme se nechat zatlačit do polohy, v níž je jakýkoli jiný názor chápán jako ohrožující a jediná možnost je nad ním „zvítězit“.
Jsme vedeni důvěrou v kritické myšlení, které se nesnaží srovnat nesrovnatelné, nebojí se pojmenovat rozdíly a odmítá jejich zahlazování. Chtěli bychom přispět ke stavu, kdy budeme směřovat ke vzájemnému respektu a vzájemné znalosti. Přispět můžete i vy, pokud v duchu naznačených východisek přispějete - reakcemi na uveřejněné články nebo nabídkou vlastních příspěvků.
Pokud to není v konkrétním případě jinak (na výslovné přání daného autora), zachováváme autorskou anonymitu - už proto, že v mailovém styku není možné ověřit identitu pisatele.
tri
Universum a diskuse o řezenské přednášce papeže Benedikta XVI.
Archiv Trivia: 2008/1
Klíčová slova: časopis Universum,řezenská přednáška,liberální teologie,moderní subjektivismus
Zdroje: Universum
Anotace: 
Časopis Universum uveřejnil obsáhlou polemiku o významu papežovy řezenské přednášky, článek prof. Halíka a následně článek prof. Sousedíka.

Universum je „revue Křesťanské akademie“ a Křesťanská akademie Praha je něco zcela jiného než katolická Křesťanská akademie Řím. V Triviu bychom se tímto časopisem nezabývali nijak přednostně, je svým zaměřením spíše na hranici našeho zájmu. To, co se na stránkách Universa (roč. XVII, 2007/1 a 2007/2) událo, ale stojí za pozornost.
Řezenskou přednáškou se zabýval na stránkách Universa nejprve prof. Tomáš Halík (využil přitom svoji přednášku k tomuto tématu přednesenou na dnech Josefa Zvěřiny) a následující číslo pak přineslo reakci na Halíka a zároveň obsáhlou reflexi řezenské přednášky od prof. Stanislava Sousedíka. Universum se tak širšímu čtenářskému okruhu postaralo o možnost vhlédnout do špičkově vedené polemiky proti sebevědomě formulovanému článku, je to v mnoha ohledech mimořádná příležitost.
Nejprve se jen krátce věnujme postojům Halíka,
(článek, který byl přímou reakci na jeho text, tvoří přílohu).
Ve zkratce řečeno, Halíkův článek je psán zcela v duchu, v jakém je Universum redigováno, Halík jako president Křesťanské akademie Praha určuje základní zaměření a styl časopisu. Ve svém textu nesdílí Benediktovu víru v lidskou racionalitu a už vůbec ne v „Pravdu“, jak ji mohou chápat tomisté. Pravda je pro něj vždy dějinné vyjádření stavu poznání - a v tom sám sebe definuje jako liberála – „nalézá se ve světě“, ze kterého poznává jen to, na co dosáhne „svým“ rozumem, rozum je pro něj cosi individuálního, místního, podmíněného. A z tohoto světa pak „transcenduje“ někam výš. Poznání není jeden z podstatných rysů přirozenosti člověka jako druhu. Halík nerozumí tomu, jak někdo „ještě dnes“ může obhajovat něco jako metafyzické pravdy, jak může někdo tvrdit tak „naivní“ věc, že nás něco přesahuje ještě dřív, než se k tomu sám svým rozumem v titánském „sebepřesahu“ doberu. A tak nutně musí „nerozumět“ také důvěře, s níž mluví Ratzinger o úkolu pro katolické intelektuály - Evropany. A Halík je také tak trochu zaskočen tím, že by (byť dosud ne ze strany magisteria, ale na veřejné přednášce) nějaký takový úkol měl být formulován tak, že by platil i pro něj. A právě na akademické půdě, vždyť tam se cítí doma on - vždyť je to on sám, kdo se cítí být v této věci „akademickým lídrem“, a sám přeci z pozice odborníka formuluje, co je „v duchu doby“.
Na jeho článek pak velmi precizně, metodicky a rozvážně reaguje Sousedík - nejprve tím, že ukáže, čeho se řezenská přednáška skutečně týká, pak definuje problém současného „scientismu“ (a tím se vyhne problematickému označení „liberální“, které je tak neúnosně zatížené dosavadní diskusí - nediskusí) a nakonec se zeptá, jak je možné „uchopit realitu“. Snadno tak přistihne Halíka „na švestkách“, protože to, o čem mluví Halík, realita není. To, co Halík předvádí, je podle Sousedíka jednou z možných hermeneutik, nejde v tomto smyslu dál, nechává Halíkovi čestný prostor k ústupu. Žádný další prostor k jeho obvyklé „hermeneutické interpretaci katolické tradice“ mu ovšem neponechává.
Citujme ho:
Není-li pro víru a teologii přijatelné ani akceptovat scientismus, jak to dělá se svým „kulturním křesťanstvím“ liberální teologie, ani se na druhé straně uchýlit do pouhé subjektivity, jak to činí početné, zejména po-kantovské teologicko-filosofické syntézy, co tedy teologii vlastně zbývá? V odpovědi na tuto otázku spočívá jádro řezenské přednášky.
Není třeba nového „sylabu“, situace je jasná a přehledná. Jsou již jasně popsány dva myšlenkové směry, kudy pro Církev cesta nevede.
Sousedíkův text by v tomto smyslu měl být pečlivě čten a reflektován, velmi se těšíme na to, že na něj budou reagovat katolické teologické časopisy. Pokud ovšem z nějakého důvodu „neunikne“ (jinak samozřejmě bdělé) pozornosti našich katolických intelektuálů.

Universum a diskuse o řezenské přednášce papeže Benedikta XVI. - příloha
Archiv Trivia: 2008/1
Klíčová slova: tajemství,role intelektuála,řezenská přednáška,racionalita světa
Zdroje: Universum
Podnázev: 
Příloha k předchozímu článku
Anotace: 
Přímá reakce na Halíkův článek o řezenské přednášce
Benedikt XVI., Halík a racionalita
Není pochyb o tom, že papež Benedikt XVI. vysoko cení racionalitu - dává najevo, že věří rozumu jako významnému pojítku světa, které upřednostňuje křesťanství oproti všem náboženstvím tak či onak zabředajícím do iracionality světa. Celý povyk okolo jeho údajného útoku na muslimy je umělý: v řezenské přednášce se zabývá tím, jak se vyhnout pasti násilí, a nabízí model racionality světa, jehož Bůh není nepochopitelný. Jinými slovy: křesťanství přináší podstatný motiv - Bůh nemůže být vnímán jako iracionální despota - svět je projevem Božího řádu a jako řád je možné ho vnímat - a to i ze strany těch, kdo v Boha nevěří.
Je to možná trochu složitá a málo efektivní konstrukce, má svoje neoddiskutovatelné přednosti, ale také slabé stránky. Snahou nalézt takové slabé stránky je veden mimo jiné Tomáš Halík ve svém vystoupení na Zvěřinových dnech a (následně) v článku „Víra, rozum a hledání evropské identity“, Universum 1/2007). 
Halík je ochoten připustit, že setkání křesťanské víry a řecké racionality podle Benedikta není nahodilé a nezávazné, sice pochybuje, bagatelizuje, ale oklikou se mu toto téma vrací, když se pozastaví nad tím, že se v Ratzingerově myšlení objevují tak neudržitelné věci jako obhajoba „středověké naivní představy“, že věc nějak přímo souvisí s úsudkem o věci. Halík se zaměřuje na údajně největší slabinu papežova přístupu: na představu kompatibility světa a lidského rozumu. Jinými slovy zpochybňuje, že svět je poznatelný, že to, co o světě myslíme, nějak souvisí s tím, jak svět „ve skutečnosti“ je ustrojen. Je přesvědčen, že jen nemnozí, skutečně špičkoví profesionálové myšlení dovedou ustoupit ze své zasazenosti do daného místa a doby dostatečně daleko, oddělit se od své místem a kulturou podmíněné zkušenosti a nahlédnout celek - který je jinak v řeči, kterou používáme, zkreslen, zastřen, deformován.
V tomto smyslu jsme zase my přesvědčeni, že Halík neodhaluje slabinu myšlení Ratzingerova, ale slabinu svojí. Ve sporném místě je třeba souhlasit s Ratzingerem, že racionalita má stejný předmět zájmu jako iracionalita (universum) a že tedy je racionální postupovat racionálně a iracionální postupovat iracionálně.
Benedikt XVI. možná ne vždy používá příliš šťastná slova, přeci jen je závislý na myšlení šedesátých let, ale z kontextu je jasné, co říká, stačí chtít a rozumíme, o co mu jde. To je klíčové. Obyčejná triviální zkušenost, že si někdy rozumíme, i když si uvědomujeme, že říkáme každý něco jiného a jinou řečí. Co jiného dokazuje lépe, že vztah mezi myšlením a věcí je reálný?
Žádná intelektuální stylizace nám nezakryje fakt, že věc myšlení nejde redukovat tak a v té míře, jak to dělá Halík. Samozřejmě že asi nelze rozumně tvrdit, že svět je „strnulé stvoření“ s neměnnými podstatami, jak je vykládán špatnými scholastiky. Nepřeme se s Halíkem o to, že tak, jak myslíme a pojmenováváme, tak také mimo jiné přetváříme svět v tom, jak se jeví; svět se nám ukazuje téměř tak, jak ho ukazujeme, ale, co je důležité, někdy se tomu vymkne a překvapí nás, ukáže se takový, jaký je. A pak přemýšlíme o sobě a o světě a o tom, co to všechno „má znamenat“. Svět je jednota, o které se dá mluvit, žádný polyparadigmatický shluk dílčích představ a nebo průnik vrstev kolektivních podvědomí. Není to Halík, který z toho všeho teprve svým „výkonem“ vytváří jednotu. Svět je - je pro nás tajemstvím, ale i předmětem, jednotou, universem – tím, co nemá druhou, odvrácenou stranu.
Halík zdánlivě hájí „tajemství světa“ a člověk by mohl být (trochu popleten) sváděn k tomu přitakat mu, stát na straně Halíkem velebeného tajemství oproti chladnému, studenému racionalismu německého papeže... Ale stačí trocha pozornosti: Halíkovo „tajemství“ není vposledku pro Halíka žádným tajemstvím, posloucháme-li ho pozorně, odhalíme jen pouhou iracionalitu proměňujícího se „sociokulturního kontextu“ či spíš různých paralelních sociokulturních kontextů. Halík mluví o tajemství, ale nakonec obhajuje iracionalitu společného jmenovatele pro různé „světy“ a hlavně hájí svůj úkol intelektuála dávat tomuto iracionálnímu pozadí optimistický „kabát“, výklad.
Tajemství je ústředním bodem křesťanství a samozřejmě to platí i pro papeže a vše, co říká –Halíkova argumentace se ale tímto tajemstvím nezabývá. 
Ale vraťme se ještě k Halíkovu kritickému postoji: jak je vlastně křesťanství spojeno s racionalitou? Jak je to se setkáním řeckého a hebrejského myšlení? Halík se zde jistě cítí tak trochu zaskočen, to on sám se přeci stylizuje do pavlovské role, do role toho, který má odvahu načrtnout pro církev v době dějinného zvratu nové formy, jak sám říká „rekontextualizaci“, cítí se být „Pavlem“ v příliš petrovské církvi. A teď je najednou právě pavlovská racionalita postavena v papežově podání proti němu: Pavel je racionální, zná řecké myšlení, ví, že přináší jméno onoho „neznámého Boha“, který je očekáván. Pavel se jednoznačně staví jako autorita tam, kde mu bylo něco zjeveno, a pak přiměřeně usuzuje tam, kde žádné zjevení „nedostal“. Je jednoznačný v mimo-racionálním rozměru své „dobré zvěsti“, dává jí racionální výklad v rámci jednoty světa a ukazuje otevřené otázky světa tam, kde mu v dané problematice nebylo nic zjeveno. Pěkné.
To je docela zásadní výtka Halíkovi: Ratzinger staví celé téma jako úkol a formuluje a naznačuje také, jakým směrem by se řešení mohlo ubírat. Ale úkol nechává otevřený. Jeho zásluha je právě ve formulování úkolu a já mohu podezírat Halíka, že mu ani tak nejde o to, zda je papež sám práv úkolu, který zformuloval, jak to ve svém článku naznačuje – vždyť přeci všichni ví, že (ve svých letech) to nebude on, kdo tento úkol bude řešit. Halíkovi nejspíš „nesedí“ to, že je tento „úkol pro intelektuály“ formulován zcela jinak, než jak by si on sám představoval. Není v tom ani zdaleka nestranný. Snaží se ukázat, že na papežův úkol se nedá odpovědět, že chyba je v zadání (Ratzingerově myšlení). Nepřijímá takový úkol a snaží se přesvědčit čtenáře, aby to také nedělal – koneckonců ani on ani část čtenářů Universa, kteří jsou katolíky, nic z řezenské přednášky nemusí brát vážně, nejde o dokument magisteria. 
(zkráceno a upraveno)

Salve 3/07 - (anti-)modernismus 1907 – 2007
Archiv Trivia: 2008/1
Klíčová slova: časopis Salve,encyklika Pascendi,katolický modernismus
Zdroje: Salve 3/07
Anotace: 
Časopis Salve věnoval celé číslo problematice modernismu a antimodernismu. Již úvodní text Dominika Duky naznačuje, že toto číslo nevznikalo lehce.

Dominikánský časopis Salve se snaží zaujmout v jistém smyslu „středovou pozici“ a v tomto smyslu je pro Trivium velmi zajímavý a v jistém smyslu blízký. O to významnější je podrobněji se podívat, jak si se žhavým tématem poradil.
Jak se vyrovnat s modernismem dnes, kdy nezbylo mnoho z optimistických vizí a příslibů vědy a moderního proměňujícího se světa, kdy je věda sama v krizi? Přísliby vědy se scvrkávají na pokusy formovat nějaké udržitelné strategie života, kdo se dnes odkazuje na nějaký „progres“ nebo étos vědy, je směšný. Věda a hlavně technika z ní odvozená stále rychleji mění život, ale zdaleka už není samozřejmé, že k lepšímu.
Začínáme znovu a seriozněji přemýšlet o tom, co nás přesahuje, jsme (alespoň někteří) daleko skromnější v sebedůvěře, s jakou před sto lety naši předkové měnili instituce, kulturní formy, s jakou podlehli změně orientace hodnot. Jak se tomuto číslu Salve podařilo vytvořit si odstup od historického materiálu, shrnout to významné, vyzdvihnout to podstatné, pojmenovat to klíčové? 
Domnívám se, že zásadním nosným příspěvkem tohoto čísla je solidní právnický výklad platnosti papežských encyklik a ostatních dokumentů magisteria, které se tak či onak týkají modernismu – a nejen právnický. Jde o vysoce erudovaný a přitom i pro laického čtenáře přehledný a jasný text, který může být pro futurum východiskem pro širší diskusi, jeho úroveň nápadně přesahuje současnou produkci u nás, bohužel i většinu ostatních příspěvků tohoto čísla. Představuje rámec, ve kterém jsme vázáni autoritou magisteria. Autor, Štěpán M. Filip OP v článku „Moderní encyklika proti modernismu“ nasazuje laťku velmi vysoko, tak vysoko a jednoznačně, že na obálce editoři (proč?) nahrazují tento název podtitulem (Co je dosud platné z encykliky Pascendi Dominici gregis). Ostatně i jeho zařazení uprostřed čísla se mi nejeví smysluplné, zřejmě jde o jeho „uklizení“, přání redakce, aby nebyl chápán jako klíčový. Tím se však čtenář nemůže nechat zmást.
Naproti tomu Petráčkem přeložený článek O.Weisse o katolickém modernismu, jemuž je podle řazení dána role „nosného“ textu, může být pro čtenáře zklamáním: je svázán se stereotypy, které pocházejí z úplně jiné doby a z myšlenkově velmi jednostranného prostředí.
Weiss staví na hojně sdílené představě, že v šedesátých letech se modernismu podařil zásadní „průlom“. To, co se odehrálo, změnu, která nastala, tedy chápe revolučně, tak, že zasahuje samu ustrojenost Církve. Tento průlom se podle něj projevil jednak ve výsledcích II. vatikánského koncilu, ale především v samotném životě církve.
Weiss tedy (podle našeho názoru zkresleně) interpretuje II. vatikánský koncil jako vítězství modernistů a v duchu jasného a dějinami ospravedlněného „vývoje“ očekává další dějinný pohyb (pokrok). Uznává, že mnoho z toho, o co se pokoušeli modernisté, už je překonané (byli sice aktuální, ale jejich aktualita odezněla) ale právě tady ho zrazuje jeho vlastní řeč: opět mluví o tom, co je aktuální, aniž by se pokusil dotázat, zdali „jeho“ dnešní aktualita zase v delším čase neodezní, nebude překonána. Ale asi by mu to ani nevadilo, protože podle jeho názoru o tom, co je aktuální, se rozhoduje „v běhu světa“ a Církev na to může „jen“ hůře či lépe reagovat. A Církev podle něj selhává, protože se na „světodějné proměně“ aktivně nepodílí, není schopná ji „spoluutvářet“.
Svádí to téměř k pousmání nad takovým skoro „dětsky“ neodpovědným spočinutím v aktualitě a důvěře v „pokrok“. Ale je to příliš často opakovaná řeč, která má tím pádem silný manipulativní rys – bereme-li vážně pastýřskou roli Církve. To, co se může zdát do svého světa zahleděným intelektuálům jako „pasivní role“, může být docela dobře rozumná, pastýřská, odpovědná a neunáhlená pozice. Takovou možnost ale Weiss vůbec nepřipouští. Weiss nevychází z dokumentů II. vatikánského koncilu, je přesvědčen, že pochopil „ducha“ doby, koncilu, dějin, a v tomto smyslu formuluje svoji „aktuální pravdu“, je přesvědčen, že každý intelektuál musí sdílet jeho představu aggiornamenta jako neustálého otevřeného experimentu, a právě jím a ničím jiným má žít Církev.
Domnívám se, že nic z tohoto jeho očekávání není racionálně podloženo. Zůstává jen otázka, proč bylo toto trochu jurodivé dílko uvedeno v Salve jako klíčový text. K jejímu zodpovězení se musíme vrátit a číst od úplného začátku.
„Toto číslo (Salve) vzniklo především zásluhou historika a teologa Tomáše Petráčka“, píše ve svém úvodním článku biskup Dominik Duka, který se snaží uvést toto číslo jako jeden z kroků na cestě k tomu „udělat tečku za zápasem s modernismem“. To je dobré, slibné, alespoň se Duka hned v úvodu z jasné pozice staví na jednu stranu tohoto zápasu. Ne tak ale zmíněný Tomáš Petráček, který se částečně schovává za (jím vybraným a přeloženým) Weissem, a pak raději udělá krok stranou a ukazuje, že v rámci boje mezi Církví a modernisty lze sem tam nalézt zastánce modernismu i v řadách vysokého kléru. Jaký má tento argument smysl a v jakém kontextu? Petráček žádný takový nevytvořil, a tak se nabízí, že v kontextu toho, co jsme četli u Weisse. Petráčkův rozsáhlý faktografií přeplněný článek nás odvádí od tématu, s Weissem ho přímo pojí snaha vykreslit pozitivně „lidské“ aspekty a motivace modernistů, dokonce nalézt porozumění i pro ty, kteří se v rámci svých moderrnistických úvah nakonec rozešli s Církví a křesťanstím vůbec (např. Loisy). V pozadí za tím je další spojující motiv – psychologismus. Vždyť jim (modernistům) církevní hierarchie tak ublížila!! Ale samozřejmě ani slovo o intelektuálním sebepřeceňování a pýše - jen podiv nad tím, jak je to vše možné. 
Petráček se v tomto smyslu cítí být v pozici morálního i věcného hodnotitele dějin bez závislosti na magisteriu, soudí představitele Církve co kdo udělal dobře a špatně (podle svého vkusu, resp. podle „ducha doby“), ale je mazanější než Weiss, nenechává svůj „dějinný“ pohled vystoupit, vyhýbá se tomu, aby zanechal „liberální“ stopy. Prozrazují ho však zkraty ve smyslu „je škoda, že se to modernistům nepodařilo dřív, než v šedesátých letech“.
„Co se jim podařilo?“, musím se ptát? Petráček je chytrý, a tak problém modernismu pokud možno redukuje na otázku svobody teologického biblického bádání. Tam Církev chybovala, byla nespravedlivá, tvrdí. To je jistě velmi zajímavé téma, jen z hlediska modernismu zcela okrajové, a okrajové i z hlediska souvislostí, které ze svých závěrů Petráček vyvozuje. Nejde přeci ani zdaleka jen o biblická bádání, jde především o vztah ke světu a zejména o pojetí dějin, o Církev a její povahu. Jde o komplexní pojetí vlastních aktivit člověka a jejich rámec (či neexistenci takového rámce), o povahu poznání. O tom však zpravidla Petráček mlčí, obratně se tomuto tématu vyhýbá. Přitom je jasné, že to, co bylo v modernismu Církvi skutečně cizí, a co ji podle některých vyjádření magisteria ohrožovalo a dodnes ohrožuje, jsou post-hegelovské koncepty, které dějiny spásy přenášejí do reálného sekularizovaného světa a kultury a činí je zcela závislé na lidských jednáních.
Takovýto jednoznačný postoj se ale v tomto čísle Salve vůbec neobjevuje. Je tak vytvářen obraz, který je značně zkreslující: tématem Salve je v převážné většině jeden jistě významný, ale podle mne okrajový motiv sporu mezi modernisty a Církví, a to ten, ve kterém se stanovisko Církve postupně uvolňovalo. Tedy ten, který se „hodí“ do interpretace „vyvíjející se Církve“, Církve, která dává za opravdu modernistům.
Skutečný postoj Církve k modernismu tak kromě Filipa zastává jen Dominik Duka, i když je jeho úvod poněkud formulačně nejasný. „Tečka za zápasem s modernismem“ se přeci dá číst také tak, že tento boj by se měl vzdát, skončit. Ale proč bychom ji tak číst měli? Duka obhajuje encykliku Pascendi - ale pro dnešek hledá nějaké řešení podobné, jakým bylo překonáno úsilí státního sekretáře kardinála Merry de Val o znovuustavení papežského státu, když v době Pia XI. jeho následník, kardinál Pietro Gaspari připravil lateránské dohody.
Co si máme představit, když se to pokusíme aplikovat na problém encykliky Pascendi? Duka hledá obdobu „lateránských dohod“ – tedy takovou konstelaci, která se nebude vracet k tomu, kdo je a není „vítěz“, ani se nebude snažit znovu ustavit něco, „co už patří minulosti“? Tomu se také dá rozumět pozitivně. Vatikán je státem (okrskem zemským) s podstatnými znaky svrchovanosti, ale de facto není již světskou mocností. Snad chce Duka něco podobného dosáhnout i v tomto smyslu? Církev nemusí být v roli vítěze nad liberalismem, protože nemá zapotřebí si něco dokazovat? Můžeme žít v optimismu že liberálové tohoto typu vymřou o to rychleji, o co víc si myslí, že mají „dějiny“ v hrsti? Nevíme. 
Domnívám se, že tečkou, kterou hledá Dominik Duka, je důsledný rozchod s myšlením, které se opírá o dění (dějiny) sekularizovaného světa (společnosti) jako o nějaký imanentní princip. Jde o to opustit představu, že člověk je podstatným hybatelem dějin. Jak to z dokumentů magisteria odvozuje Štěpán M. Filip OP, podstatou zavrženého modernismu jako hereze je pokus sladit moderní subjektivismus s principy katolické nauky.
Můžeme se snad domnívat že liberalismus tohoto typu už není nebezpečný tak, jak byl na začátku dvacátého století? Můžeme být přesvědčeni, že se tyto hereze rozpadnou, stanou neaktuálními, že již s nimi není třeba „bojovat“, potlačovat je? Snad, ale bylo by to moudré?
Máme tedy Dukovu snahu a interpretaci chápat tak, že „lateránská smlouva o modernismu“, jak jí tematizuje, bude něčím jiným, malým ale významným otevřením naděje, bude znamenat takové malé „pražské jaro“, ve kterém modernisté sami postupně reformními pokusy demontují svůj systém? Máme věřit, že modernisté se soustředí na témata, která reprezentoval Maria-Joseph Lagrange OP a na to, jak bylo těmto lidem „ubližováno“, zdrží se však přímého výkladu II. vatikánského koncilu jako vítězství modernismu? A za to bude s mírným odstupem zahájena diskuse o tom, jak interpretovat dokumenty magisteria týkající se modernismu v dnešní „tak jiné“ době? Vyslaný signál byl v tomto smyslu ale příliš slabý a víceznačný. A pražská jara končí zpravidla tím, že z mateřské náruče těch, kdo je chtějí režírovat, se celé dění zcela vymkne.
Toto číslo Salve však podle mne ani takovou „slabou“ lateránskou smlouvou není. Především proto, že autoři čísla jsou ve většině na takovém modernistickém (subjektivistickém) myšlení mentálně závislí. To je motiv, kterému se v Triviu ještě budeme věnovat. Petráček se s vysokou mírou profesionality snaží, aby jeho text byl „jen“ vědecký a věcný popis, neprezentuje modernistický pohled, ale nezapře se, že i v metodě je modernista. Jistě měl dobrý důvod, proč vybral a nechal za sebe mluvit O. Weisse. A rozhovor s Bernardem Montagnesem OP jako „autentický“ text jasně ukazuje, co je v Petráčkově příspěvku pečlivě zakryto, vyčištěno: Tak se Loisy a další stávají „muži pokroku a modernizace“, a naproti tomu „antimodernisté nesou obrovskou odpovědnost za latentní pokračování krize“ atd. Sebejistota (nedostatek pokory) modernistů je v tomto rozhovoru neuvěřitelná a s ní snadnost odsudku pro ty, kteří „nepochopili dějiny“. Pokud přistoupíme na profesní rovinu, pak lze ke cti Tomáše Petráčka lze říci, že velmi dobře a korektně rozhovor vedl a neupravil a neohladil formulace, neupěknil obraz, který rozhovor vytváří. Ale jeho motivace mohla být přesně opačná, třeba chtěl, aby autenticky modernistický hlas zazněl, když jemu samému by pod smířlivým Dukou „neprošel“.
Role Dominika Duky, který toto číslo uvádí, je zjevně velmi obtížná. Zcela jistě si uvědomuje, že jde o nesmírně důležité téma a zároveň že cesta před námi je velmi složitá. Salve je v našem prostředí považováno za časopis, který rozhodně není „v hlavním proudu“, ale to je dáno jen absencí jistého typu kritiky v našem prostředí. On sám se opírá o velmi „barevné mužstvo“, spíše liberální, a jiní hráči se mu nenabízí. Jeho editoriál je ale nesen jednoznačným postojem: všichni kritici magisteria ukazují více či méně oprávěně na řadu bolístek, chyb a jistě i skutečné křivdy. Ale co to vše znamená vedle faktu, že Církev prošla stoletím světových válek a myšlenkových zvratů tak, že o jejím poselství a identitě není nejmenších pochyb? Tohle se dvojznačně vyložit nedá.
A ještě jedna věc by v rámci kritiky tohoto čísla Salve měla zaznít: úplnou skvrnou na tomto čísle je článek J. Hrdličky (s podporou grantové agentury). Autor (zřejmě v komplikovaném zadání, aby se vyhnul jednoznačně liberálnímu postoji) pro svoje téma „idea zápasu“ nedokázal jasně zformulovat ani základní teze.
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Anotace: 
Již dva roky vychází časopis Te Deum, který ihned po svém vzniku způsobil výrazné spory. Jde o časopis fundamentalistický?

Od března 2006 vychází dvouměsíčník Te Deum a rozhodně si v prvním čísle Trivia zaslouží pozornosti: jednoznačně totiž bývá zařazován do myšlenkového proudu, který bývá označován jako „fundamentalistický“, někdy až heretický. Je to oprávněné?
Te Deum nevstoupilo na scénu s žádným programově vyhroceným článkem, ale přesto nebyl jeho vznik „nenápadný“. Snad proto, že už v prvním čísle byl uveřejněn článek o problematickém udělení řádu sv. Řehoře Velikého prof. Vilhelmovi (na návrh českého primasa). Tím na sebe Te Deum přivolalo bouřlivé reakce, Katolický týdeník 14/2006 přinesl článek kardinála Miloslava Vlka, který mimo jiné napsal „věřícím zakazuji tento dvouměsíčník kupovat, šířit a zmíněné schizmatiky jakkoli podporovat“.
Předpokládáme, že pro účely společensko - teologické diskuse lze i přes tento zákaz časopis Te Deum číst a tuto diskusi vést. Dokonce předpokládáme, že spěch byl v tomto případě panu kardinálovi špatným rádcem, protože redakce Te Deum jednak mohla podat stížnost na tento velmi nestandardní zákaz do Vatikánu, a jednak se mohla dotázat, proč nejsou z jeho strany věřícím zakázána číst jiná - zjevně otevřeně protikatolická periodika, ale pouze a jedině jeden časopis, který se snaží otevřít některá dosud tabuizovaná témata. Věci neposloužilo ani to, že článek uveřejnil Katolický týdeník, což by se v právním smyslu nesporně dalo chápat jako nekalá soutěž, a je třeba ocenit redakci Te Deum, že si nevynutila soudní cestou kroky, které by byly druhé straně asi velmi nepříjemné.
Již od počátku tedy Te Deum rozbouřilo vody, ale pak už jako by se „země slehla“ a časopis je de facto oficiálně ignorován, dokonce v knihovně teologické fakulty je (snad) k dispozici jen proto, že byl objednán jako dar třetí osobou.
V tomto čísle Trivia se zaměříme na programové dokumenty redakce od č. 1/2006 do čísla 5/2007 (celkem 10 čísel).
Je zjevné, že Te Deum přes jasně vyslovenou nelibost kardinála Vlka má svůj okruh čtenářů a přispěvatelů, z nichž podstatná část se považuje za integrální katolické věřící, otevřeně se k časopisu hlásí někteří členové řádů, pro něž není arcibiskup pražský v této věci autoritou atd. Programově chce být Te Deum dobrým čtivem pro katolické věřící - tedy nikoli nějakou polemickou tribunou, to se ale časopisu nedaří držet. Šéfredaktor Martin R. Čejka se již od začátku jasně programově vymezuje tak, že Te Deum nebude nikdy liberální. A liberalismus - to je podle něj rozvrat rodiny, vraždění nenarozených dětí, liberalismus je zkrátka spolčení s ďáblem. Přes deklarované zaměření na rodinu a praktický katolický život tak postupně v časopisu a zejména v úvodnících Martina R. Čejky probleskuje až prosvítá obranná pozice, pocit ohrožení nepřítelem, který musí být pojmenován, ukázán. Snad v duchu hesla F. Favera uveřejněného v č. 3/2006: Kde není nesnášenlivosti vůči bludu, tam není svatosti.
A program Te Deum je tak nepřímo, ale o to silněji doplněn o „boj proti bludu“. Namísto polemiky (která zde být programově nemá) tak Te Deum „bojuje“, a první věcí ve strategii bojovníka je najít a ukázat na nepřítele, a tím je (bohužel jako u většiny militantních menšin) každý, kdo není „spolubojovník“.
Problematičnost a defenziva takového postoje je jasná: tam, kde je jen černobílé rozdělení na „věrné“ a „zrádce“, tam lze jen obtížně hledat někoho, kdo je blízký. A co je to za život bez blízkosti druhých? Te Deum zná ve věcech víry jen identitu a protiklad. V tomto smyslu je však dobré si osvěžit tu nejtrapnější polohu prvního „úspěšného“ schizmatika Luthera, který byl přesvědčen o tom, že on sám je ospravedlněn pravdou, kterou vidí a hlásá (!). A pak se můžeme v klidu a beze spěchu dotázat, cože vlastně Čejka myslí, když píše „liberalismus“. Co myslí, když (nevyřčeně) pojmenovává „toto je nepřítel“. Dobře je to znát v editorialu čísla 5/2007, kde se Čejka cíleně zabývá modernisty, a shodou okolností si bere za příklad číslo Salve věnované antimodernismu. (Viz naše obsáhlá recenze v tomto čísle Trivia.)
Především Čejka necituje, neuvádí, o jaký časopis jde, ani o jaké osoby, s vědomím své převahy „věrného“ mluví o „údajně katolickém časopise“. A dále pak pokračuje v duchu, který nelze nazvat jinak než jako „nesmiřitelný“. I kdyby byly jeho dílčí argumenty opřené o oprávněné postřehy, celkový obraz není výsledkem kritického rozboru daného sborníku. Čejka zde neargumentuje, pouze posoudí, zda se daný časopis shoduje s „pravdou“, zjistí že ne, a tak bez zaváhání odsuzuje.
To lze ukázat na úvodníku Dominika Duky, který Čejka zmiňuje jen v tom, že zde autor otevřeně píše o tom, že zařazení článku obhajujícího encykliku Pascendi sv. Pia X. (Filip OP) bylo v redakci předmětem sporu. Pochválil by ho snad, kdyby tento spor tajil?
Dukův úvodník je sice poznamenán řadou nejasností vyplývajících z nepřesných až ledabylých formulací, např.:„církevní kázni a praxi kladly řadu nových otázek psychologie a sociologie (podivná personifikace moderních věd), církev nebyla na tuto dobu připravena „v souvislosti s politickým vývojem“ atd. To je možné popsat, ukázat co taková nejistota resp. nezaujetí jednoznačného postoje značí. Te Deum se však takovými věcmi nezabývá. Čejka nevidí, co nechce vidět, nevidí, že Duka modernismus nijak neobhajuje. Je to málo? Má za to být odsouzen? Zdá se, že je bez ohledu na text odsouzen vzhledem k celému kontextu, tedy předem.
Čejka se nevšimne ani toho, že se Duka staví za encykliku Pascendi, protože se ukázala jako „lepší obrana než žádná“ a pomohla Církvi překonat především první polovinu 20. století naplněnou rozkladem a válkami. A třetí věc, které si Te Deum mohlo všimnout, se nabízí sama sebou: přestože Duka uvádí, že hlavním autorem čísla je T. Petráček, pravděpodobně to byl on, kdo se výrazně podílel na tom, že do čísla byl zařazen článek Štěpána Filipa OP (který jako jediný Te Deum vítá).
Nic z toho ale Čejkovi nestojí za povšimnutí, protože... je to daleko za hranicí, kterou si stanovil jako hranici „nepřítele“.
Je-li tomu tak, pak se Te Deum programově dostává do polohy, kde chybí něco základního, co by měl katolický intelektuál mít, pokud dobře rozumím slovu katolický jako „obecný“: porozumění pro mnohost forem, jimiž se Bůh projevuje v životě lidí a dějích tohoto světa.
A tím se dostáváme k jednoduché odpovědi na to, co je podle redakce Te Deum tím největším nepřítelem Církve, dnes dokonce hluboce prorostlým do těla Církve, co to znamená „liberalismus“. Není k tomu třeba žádných subtilních teologických úvah. Liberalismus, jako ho popisuje Čejka, je jakékoli jiné myšlení odlišné od toho, které zastává on a skupina jemu blízkých.
Te Deum snad nechtělo být programově militantní, ale v některých významných projevech nakonec je: projevuje se tu typická situace elitní menšiny, která je přesvědčena, že je nositelkou toho, co je v tradici „pravé“. I kdyby nastokrát ve většině jednotlivin bylo možné dát článkům v Te Deum za pravdu, jako celek tento časopis fundamentalistické rysy nese.
To neznamená, že by bylo nutné číst ho skutečně jen jako „studijní materiál“, některé myšlenkové podněty z uveřejněných článků jsou nesporně závažné. Spíše je otázkou, zda lze nalézt cestu k tomu, aby si redakce uvědomila beznadějnost polohy, která vede od extrémů v Církvi k cestě mimo Církev. Nejde o to nutit někoho ke změně názorů o tom, co je správné. Základní změna by ale nastala už jen tím, kdyby kmenoví autoři a redakce uznali, že i jiné názory než jejich mohou mít hodnotu, že je moudré a správné mít někoho blízkého a také někoho, kdo je prostě tolerován.
Te Deum vždycky bude mít nepřátele – zatím však má fundamentalistické rysy v tom, že mu existující bipolarita zjevně vyhovuje a svým způsobem k ní přispívá.
V dalších číslech Trivia se budeme podrobněji zabývat některými uveřejněnými články s teologickými motivy.
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Podnázev: 
Papež Benedikt XVI. oceňuje předkoncilní ritus
Anotace: 
V příloze Katolického týdeníku Perspektivy vyšel článek Petra Příhody o mottu proprio Benedikta XVI., týkajícího se latinské mše. Již jeho název byl kontroverzní.


Článek je v jistém smyslu symptomatický a lze jej číst několika způsoby, pokusíme se o ten nejvlídnější. Rozhodně ho lze velmi korektně číst jako svědectví o „stavu věcí v české kotlině“, jako obraz malé schopnosti vykládat toto papežovo mottu proprio pozitivně, ale zároveň i jako projev snahy překročit jisté bariery (myšlenkové, ale i mocenské), které zde někde uvnitř katolického myšlení nesporně existují.
Už nadpis je výmluvný a zařazuje: kdo že kráčí ke skvělým zítřkům a kdo je naopak ten „zpátečník“, který by chtěl obrátit „kolo dějin“? Jestliže se někdo takto zamýšlí nad dokumentem magisteria, takto klade otázku, musí o sobě mít jistě vysoké mínění. Rozhodně ale musí vědět, kde je ono „vpřed“, a nebo to alespoň tušit, jinak by jeho otázka neměla smysl. Pomysleli bychom na autora, ale hned nás to vede jinam. Příhoda jistě tak namyšlený není. Takto „se“ přeci klade tato otázka, on ji jen (asi chtě nechtě) jako novinář cituje, musí na takovou otázku odpovídat. Víc o cestě, kterou se chce dát, vypovídá jeho více osobní formulace podtitulu - a to už stojí za úvahu. Papež oceňuje předkoncilní ritus. Pak k tomu jistě má svůj důvod.
Značná část článku je pak vedena snahou ukázat, že je celé mottu proprio jen projevem osobní záliby a sklonu, který už z dřívější doby dobře známe od kardinála Ratzingera. Tímto mottu proprio se není třeba příliš trápit, je to osoba papeže, která je klíčem, a jeho psychologie, neboť on prostě něco oceňuje víc než někdo jiný. S tím ale nemůžeme souhlasit. Vzhledem k závaznosti dokumentu a vzhledem k tomu, že Benedikt XVI. velmi pečlivě volí formy svých projevů (viz jinde k řezenské přednášce) se tato interpretace nedá brát příliš vážně, může jen „zlehčovat“ celé téma.
Celý článek samozřejmě nakonec musí odkázat na to, co nelze zakrýt, že latinská mše je předmětem sporů a že v této věci panuje, mimo jiné i u nás, velké napětí. Ale o tom, jak malého odstupu jsme schopni, vypovídá volba citovaného německého autora: zdá se, že jsme přijali obecnou formu – když se nechceme sami vyjadřovat, citujeme německé „autority“. Příhoda tak cizími ústy konstatuje, že mottu proprio napětí neodstraňuje, a v jeho interpretaci tu zůstává černobílý spor, ve kterém vyhrát může pouze jedna strana, a to samozřejmě ta, která stojí na straně „dějin“, stojí na bohoslužbě v národních jazycích. Čteme-li tedy správně, pak odpověď na první, objednanou otázku (v názvu) je nabídnuta od liberálních sousedů a oponentů papeže: mottu proprio je krokem zpět, a krokem marným, protože dějiny a jejich progres je přeci nezpochybnitelný a „my to vyhrajeme“.
Proč jinak by autor citoval Rösera, údajně vlivného německého autora, který v českém prostředí žádnou autoritou není? Snad že se k tomu z nějakého důvodu nechce vyslovit sám? Snad že se ani žádná česká autorita nechce takhle „vyprofilovat“? 
Autor sám by asi takovou nehoráznou věštbu hodnou Pýthie nepronesl. Ale asi měla zaznít a on se od ní nijak zjevně nedistancuje. A s touto zátěží (a se znalostí toho, jak se to u nás má s chutí vyhovět duchu tohoto papežského dokumentu) se pak autor pokouší hledat a nebo alespoň naznačit nějakou cestu, která by nebyla tak na první pohled odpudivá, jako je ta Röserova. Říká, že jde o zástupný problém, jeden z mnoha problémů, o kterých se nemluví. S tím se nedá než souhlasit. Ale už od začátku konstatujeme nějaké divně nesamostatné postavení autora a tady se vyhrocuje. Co píše na „objednávku“ a co je „z jeho hlavy“? Má smysl se ho ptát, proč že tedy o problémech, o kterých „se“ nemluví (opět heideggerovské „ono se“), nemluví on? Proč nepřispěje k tomu, aby byly pojmenovány, třeba v Perspektivách?
A v závěru jemu i dalším, kteří se v této situaci „necítí ve své kůži“, můžeme nabídnout: o věcech, které nejsou pojmenovány (a z nějakých důvodů se o nich nemluví), může psát v Triviu. Anonymita zaručena.

Dvacet let na jedné noze
Archiv Trivia: 2008/1
Klíčová slova: schopnost rozumu poznat pravdu
Zdroje: Paraf
Podnázev: 
Dvacet let života v jednotě - o jedné výrazné osobnosti české myšlenkové scény
Anotace: 
Uplynulo již 20 let od prvního „velkého“ článku J. Fuchce, polemického příspěvku pro samizdatový časopis Paraf. Z pozice tomismu v něm kriticky rozebral „modernistické subjektivisty“ Neubauera a Rezka.

V roce 1987 napsal do šestého čísla samizdatového časopisu Paraf rozsáhlou kritiku tehdy neznámý mladík Jiří Fuchs. (Domnělá krize objektivity, Paraf č. 6, 1987, str. 132 – 134.) Článek byl uveřejněn v části „Recenze - anotace - polemika“, ale svým rozsahem a významem nesporně patřil do části „Články - studie“. Vlastní polemická část textu totiž jen rozváděla poměrně komplexní expozici Fuchsových filosofických východisek, která obsahovala všechny později cizelované argumenty tohoto tomisticky založeného filosofa: celá moderní filosofie je obr na hliněných nohách podceněné noetiky. Zdeněk Neubauer zde byl vzat jako nejkřiklavější příklad toho, jak se „věda“ utrhává ze svých základů a staví se na roveň sebe-víry, deformované a rozplizlé vlastní vahou, protože jí chybí vertikála, myšlenkové ukotvení. Krátce a jasně - omyl scientismu, omyl existencialismu, omyl Kanta a všech, kteří na něj navazují a podceňují schopnost rozumu poznat to podstatné ze světa.
A zároveň pozitivní tvrzení: schopnost rozumu poznat pravdu, schopnost etického dovršení rozumového poznání v jednání. Noetika musí být pozitivní, zakládat vědeckost.
Atd., atd.
Díky seřazení textů tak Fuchs zároveň ukazuje, že spor Petra Rezka s Neubauerem je jen dílčím sporem filosofických postupů jinak v mnohém shodných: vyznačujících se ztrátou smyslu pro to, co je zakládající, metafyzické. Je to skutečně tak?
Pokud si čtenář dá tu práci a porovná tento článek s tím, co publikoval J. Fuchs deset let poté při vzniku revue Distance a současné texty starší o dalších deset let, může být na jednu stranu nadšen a na druhou zklamán. Nadšen potud, že Fuchs vystupuje zcela integrálně - ze svého postoje neslevil ani o píď a kritiku moderního myšlení jen rozšířil o rozbor děl Jana Patočky a dalších, propracoval do hloubky svoji argumentaci. Je možné obdivovat, že tehdy třicetiletý Fuchs se vyjadřoval relativně „zrale“, komplexně a zůstal ve svých pracích „konzistentní“. Složité je to z obráceného pohledu. Ale mohl snad někdo očekávat, že by v pracích autora po dvaceti letech mohl zaznamenat nějaký posun? Bylo možné očekávat, že by se otevřel pro některé z argumentací, se kterými se mohl a musel setkat? Že by ho zajímal rozdíl mezi Neubauerem a Rezkem?
Je dobré obdivovat jeho „neochvějnost“ nebo se spíš divit jeho ignoranci?
Je nesporné, že bez jisté míry ignorance by to „nešlo“. Během posledních sta let nejen že se proměnilo myšlení, proměnilo se chápání vědy, ale především se stále více dostává na povrch iracionální, magická povaha světa, zatlačená evropským racionálním myšlením na dlouhou dobu do pozadí. Důraz na důvěru v rozum, kterým je Fuchs veden, je oprávněný potud, pokud chceme toto vše, co se nyní otevírá a co souvisí s jednáním a „děním“, zatlačit do ne-komunikace, vytlačit z řeči jako dílo ďáblovo. Fuchs vyznává rozum, jenže rozum, který se příliš zapletl s přírodovědou, už není „nosný“, protože přírodověda už dávno ztratila svůj předmět a svoje metafyzické (byť skrývané) ukotvení v „zákonech“. Fuchs proto raději „vyklízí svět“, raděj opustit to, co se odehrává, než se „do toho namočit“. Studuje matematiky, protože v přírodovědě (včetně fyziky) už ztrácí oporu. 
Dlouho se totiž mohlo zdát, že se společenské vědy rozpustily v přírodovědě, až se ukázal opak - přírodověda se rozpustila, ztratila svoji hodnotu v bezbřehých společenských manipulacích. Dnes nemáme „vědu“, po které Fuchs volá, máme jen manipulativní aplikovanou techniku, včetně manipulativních společenských věd, a Fuchs neumí ve své argumentaci říci proč a jak tato situace nastala. A tak se točí v kruhu.
Fuchs potřebuje vědu, protože tvrdí, že svět je poznatelný, a chápe to velmi formálně, vědecky přísně, přírodovědecky. Přírodověda je mu vědou o přirozenosti věcí. Jenže věda se nyní ukazuje spíš jako způsob, jak manipulovat s věcmi, tedy jako magie svého druhu. Někde tady je chyba, nějaký chybný článek v řetězci úvah, ale Fuchs ji nehledá, a nebo hledá na nesprávném místě. Proč může např. Heidegger tvrdit, že věc se už dávno změnila, propadla vniveč? Proč je možné ukázat na dematerializaci světa, peněz? Atd., atd. Není tak těžké ukázat na rozpory v tom, co moderní filosofové říkají, ale to neznamená, že se zbavuji intelektuální odpovědnosti pojmenovat to, co se odehrává, co se „děje“, skrze co se svět proměňuje a proměňuje nevratně. Fuchs mluví o metafyzice řekli bychom „přesvědčivě“ a argumentačně si je „jist“, mluví o tom, co „trvá“. Ale jen málo a nebo vůbec mluví o světě a o tom, proč je tolik závažné to, co se děje, proč by měla být tak důležitá integrita rozumového poznání a jednání. Jako by stál na jedné noze. Nesestupuje ze svého sloupu.
Fuchs nesestupuje ze svého „výsadního místa“, i když se na něm ocitá často až příliš osamocen a vzdálen světu - alespoň tomu světu, ve kterém se žije a také sdílí s druhými. Možná je to tím, že je to svět, který se podle něj míjí se svojí podstatou, ale je to chyba světa nebo Fuchse?
A nebylo by vhodné, aby kromě toho, že popisuje to podstatné ze světa (to, s čím se naprostá většina světa míjí), pokusil se Fuchs alespoň trochu popsat svět, který se podle něj míjí se svojí podstatou? Možná, že by se k tomu mohl po dvaceti letech odhodlat.
(převzato z časopisu Možnost 92 - mírně redakčně upraveno)

Avízo příštího čísla
V příštím čísle chystáme např.: 
	programový článek o kultuře, R.Cardalovi a liberálech, 

první část reflexe Teologických textů (samizdatové období), 
úvahu nad knihou Vojtěcha Novotného Teologie ve stínu, 
zásadní polemiku s časopisem Distance a další články. 

