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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.


Stopa slona 
Mezi Petráčkem a Malým

	Klíčová slova: teologie liberální,o čem se nemluví,manipulace společenská,diskuse,časopis Salve

Osoby: Petráček, Tomáš,Malý, Radomír,Duka, Dominik

Anotace: 
Zase jednou proběhla diskuse, alespoň v internetové podobě, a nešlo v ní o málo. Tentokrát proto není věcí tohoto článku psát o tématu, kterému je věnováno Salve 3/08 - Piovi XII. Naše téma je vzhledem k obsahu čísla zaměřené jen na jeden aspekt, který považujeme za výjimečně závažný; toho se týká i ostrá polemika, která vzápětí po uveřejnění tohoto čísla Salve proběhla na webu mezi Radomírem Malým a Tomášem Petráčkem. 

I.
Tentokrát je Salve uvedeno jasným a rozhodně znějícím úvodníkem biskupa Duky, který se k Piovi XII. hlásí jako k osobnosti, která stála u zrodu jeho formace. Duka se hlásí k tomu, že po Piovi XII. už není čas na papeže spravedlnosti, ale nastupují papežové lásky, hlásí se k jakési změně, kterou Pius XII. (stejně jako řada jeho předchůdců) nějakým způsobem ohlašoval.
Duka také zaštiťuje autory jednotlivých příspěvků, neboť podle něj dobře zmapovali jednotlivá zastavení na křížové cestě tohoto papeže. Zaštiťuje tedy celé toto číslo.
Radomír Malý naopak říká, že 3 z 10 článků v Salve jsou balzámem na duši, a přitom stroze odmítá Salve jako celek. Máme tedy proti sobě dvě tvrzení: Dukovo, že vybrané články jsou přeneseně řečeno „dobrou kolekcí“, a Malého, že 3 články jsou balzámem a 7 článků je téměř „zrůdných“.
Nabízí se tedy pochopitelně sledovat nejprve z hlediska redakce danou „kolekci“ jako celek a hledat a případně ověřovat, zda mají články v ní zahrnuté opravdu naprosto rozdílný charakter, neslučitelný půdorys. Pokusme se ale postupovat jinak a ptát se nejprve přímo, co Malého k takovému odsudku a vykopání neprostupné hranice vede. 
Malý se ve své kritice zabývá zásadně těmi texty, které považuje za zrůdné. Chce ukazovat lež, která se podle něj v Církvi „rozmáhá“. Ne vždy, ale přeci jen dost často je schopen jasně argumentovat své jednotlivé výtky vůči Petráčkovi, a občas se mu to povede velmi úspěšně. Jako příklad je možné vzít argument proti Petráčkovu pojetí významu encykliky Humanae Vitae. (Podle Petráčka byla příčinou krize na konci 60. let, dokonce je zde jako argument uváděno, že odborná komise vyjádřila jiné, méně „negativní“ mínění, než obsahuje encyklika). Petráčkova argumentace je v tomto ohledu neudržitelná, zkratovitá, naopak Malý lehce smečuje a ukazuje, jak velká část liberálně naladěného episkopátu tuto encykliku ve skutečnosti negovala – a její vliv na další úpadek víry, snižování počtu lidí účastných na bohoslužbách atd. tak ani nemohl být klíčový, důvody je nutno hledat jinde. Nepoužitelnost argumentu, který použil Petráček, byla koneckonců diskutována již v osmdesátých a devadesátých letech a Petráček se tedy navíc v tomto smyslu ukazuje jako neznalý souvislostí.
Co ale z takových jednotlivých „vítězných soubojů“ pro Malého plyne? A co pro čtenáře?
Malý se tím nestává o nic víc „vlídný“ a ve svých postojích pochopitelnější, jen Petráček se stále víc jeví jako ideologizující, schematizující, je jasné, že leccos upravuje tak, aby mu výsledný obraz vyhovoval. Malý se ale spokojuje s tím, že jeho pozici ukázal jako „chybnou“ (nebo spíše přímo lživou), dál Petráčka nesleduje, nesnaží se ptát „proč to dělá“, porozumět souvislostem, analyzovat jeho pozici. Stačí mu, že ho identifikuje a označí jako člověka, který je „na druhém břehu“, na straně „zla“. Netuší asi, že to pro většinu čtenářů vůbec nic neznamená, a pokud ano, tak spíš argument pro odstup od extrémních názorů Malého. Proč by se měl čtenář cítit jako člen té či oné proti sobě vymezené skupiny? Proč by si měl nechat vnutit, že i on musí stát buď na jednom, nebo na druhém břehu? 
Ani revue Trivium nestojí na takto vymezených „březích“ nebo lépe na proti sobě obrácených pozicích. Pokusíme se ukázat, že Petráčkovu pozici lze analyzovat tak, abychom ho nemuseli přímo označit černou barvou, pokusíme se ukázat, že to lze udělat z pozice normální diskuse, která necejchuje, ale pouze argumentuje. A že (ačkoli je možné souhlasit s některými argumenty Malého) nevyplývá z toho všeho nutnost zabřednout do černobílého schematu a všude vidět nepřítele.

II.
Toto číslo Salve je totiž podle nás o něčem jiném než o Piovi XII. Je to pokus vyložit moderní historii Církve, postavený na základním Petráčkově článku „Církev doby Pia XII.“, který je obsahem značně komplexnější, než by svědčil jeho název, a který je ostatními texty víceméně doplňován a rozvíjen. (Je nesporné, že Petráček jako editor skladbu textů k tomuto vyznění výrazně ovlivnil, i když asi přeci jen musel alespoň některá témata „přenechat“ jiným, zejména to mariánské.) A máme-li tedy vytvořit dostatečně ostrý obraz toho, o co Petráčkovi jde, musíme být nejprve schopni rekonstruovat si sami obraz, který nám kreslí, pochopit jeho logiku. Petráček přeci jde „s kůži na trh“, vůbec by nemusel, vůbec by se nemusel snažit nás o čemkoli přesvědčovat. Dělá to – a my můžeme sledovat, jak a co nám předkládá, co chce, abychom (my jako čtenáři) přijali.
Petráček prezentuje věc tak, že je možné se spolehnout na „vývoj“, pohyb dějin, který lze pozorovat a ve kterém lze vysledovat změny od horšího k lepšímu, od méně kvalitního ke kvalitnějšímu, od méně efektivního k efektivnějšímu atd. Takovýchto řad a vztahů je na základě jeho textu možné předpokládat celý vějíř, podle oboru zájmu. Jedno však mají společné: představu, že člověk je nadán schopností posuzovat ze svého místa v dějinách tuto lepší kvalitu, dějinnou pravdu, a proto je jeho povinností k takové dějinné pravdě přitakat a jednat podle ní. A to i v případě, že to znamená snahu reformovat Církev, měnit to nebo ono, co zastaralo. A hlavně – musí stát proti těm, kdo chtějí to staré, překonané zachovat, konzervovat, bránit pohybu, který je přínosem.
Jeho postoj vypadá jako postoj typického liberála, jak už byl mnohokrát popsán. Konstatujeme, že je nám jako východisko argumentů nabízena imanence dějin jako rámce, ve kterém je vykládána ta či ona skutečnost, tj. i Církev je chápána jako specifický subjekt „v“ dějinách.
V prvním kroku tedy musíme proti tomu postavit jiný, konkurenční základ. Pokusme se ho načrtnout v několika bodech:
· Člověk je vždy znovu a znovu stavěn do situací, ve kterých může obstát nebo selhat – a to ať je v jakékoli situaci a postavení: ať je prostým laikem, teologem, členem odborné komise nebo papežem. Proto mu nic z minulosti nemůže být dostatečným vodítkem.
· V každé chvíli je na místě pokora, protože v každé chvíli by měl člověk Bohu a Božím záměrům přiznávat nekonečně velký přesah a uvědomovat si svoji neschopnost porozumět Božím záměrům; zjednodušovat proto ty či ony události nebo ta či ona jednání konkrétních lidí na momenty v kauzálních dějinných řadách je pokrytecké a ve své podstatě chybné.
· Role lidského rozumu je nepominutelná a nelze ji snižovat, člověk se světlem svého rozumu může dobírat pravdy a dokonce přiblížit k Bohu; takové přiblížení však z něj nijak nečiní vládce dějin, a role rozumu (a toho, co je aktuálně považováno za vědu) musí být vždy limitovaná.
· Limity takové role rozumu jsou na jedné straně dány vlastní pokorou (má-li jí kdo) a na druhé straně úřadem Církve a tím, v co církev věří a co učí. O tom, co je nad to, lze mluvit tak, že člověk poukazuje na to, jak se co dá ukázat a popsat, nikoliv tvrzeními typu „toto je pravda“. Tvrzení tohoto typu jsou velmi specifická a v tomto kontextu se jimi není třeba zabývat.
V čem tomuto našemu zjednodušenému vymezení nevyhovuje Petráčkův postup? Především se Petráček staví „nad“ dějiny a tam je snadné ho přistihnout „na švestkách“, usvědčit (tak jako ho usvědčil Malý v otázce encykliky Humanae Vitae). Každý, kdo takto píše o dějinách jako „sociálních mechanismech“, vyslovuje vždy jen aktuální přesvědčení a názory o jím pojmenovaných souvislostech – jakákoli změna kontextu, časový odstup, znalost dalších důsledků téhož atd. způsobí, že každé takové hodnocení je jen částečné a vzhledem k tématu má tedy jen relativní, časový význam. Jinak řečeno: jediný význam toho je, že se po nějaké době bude moci konstatovat, že Salve 3/08 je více či méně typické pro úhel pohledu liberálních katolíků na začátku 3. tisícíletí. S pravdou nemá Petráčkův názor nic společného.
Ale co si vlastně Petráček myslí? Ukázali jsme si, co píše – tedy co prezentuje, co nabízí jako pochopitelný obraz svým čtenářům. Ale jaká je role tohoto obrazu? Není vedena skepsí vzhledem k možnosti Pravdy samé? Nejde mu o něco zcela jiného než nějaký správný popis, pravdivý obraz? Nejde mu v posledku o to, aby byl tím, kdo ovlivňuje společenské klima, kdo je „u formování“ převládajícího mínění, u formování toho, čemu se říká „společenský diskurs“? Podle všeho je to vysoce pravděpodobná hypotéza. Mnoho z těch, kdo se prezentují jako liberální „optimisté dějin, pokroku a vývoje“ ve skutečnosti touto rolí zakrývají svoji docela pragmatickou, relativistickou pozici. Pokud tomu tak je, pak Petráček na nic co se týče dějin vůbec věřit nemusí – a skutečnost podle něj může být dána pouze a jedině převládajícím diskursem, tím, co ostatní jsou ochotni přijmout jako argument. A imanence, kterou v jeho myšlení vidíme, je pak nikoli imanence uplynulých (a budoucích) dějin, ale imanence manipulativní praxe, imanence vyplývají z přesvědčení, že lze nahlédnout a ovládnout mechanismy, podle kterých se takový diskurs vytváří…
Pro budoucnost je velmi podstatné rozdělit „staré“ liberály, kteří ještě věřili tomu, co psal Teilhard de Chardin, a nové pragmatiky, kteří už jsou vyučeni spíše na Foucaultovi a Derridovi, rozhodně se vyplatí nesměšovat argumentace proti těmto dvěma skupinám.
III.
Malý v hodnocení Petráčka selhává - nikoli jen proto, že bere Petráčka a jeho argumentace příliš vážně. Ale proto, že jeho postup je schematický a stejně tak jako Petráčkův nevyhovuje našemu výše popsanému zadání. Malý se cítí být hlasatelem pravdy oproti „těm druhým“, kteří jsou hlasateli a exponenty „lži“. Nemá pro něj smysl argumentovat a ukazovat na souvislosti, ukazovat na to, co se dá ukázat. Nedůvěřuje myšlení a diskusi. I když je tedy v některých ohledech pro čtenáře jeho konkrétní popis té které události mnohdy bližší, jako celek je jeho postoj nepřijatelný pro naprostou většinu těch, kdo se alespoň intuitivně blíží námi načrtnutému přístupu. U potenciálních čtenářů Malého to není jen odstup způsobený přílišnou radikalitou, přístup „vlažných“. To je reálně podložený postoj těch, kdo cítí, že přístup Malého není dostatečně založen.
Petráček manipuluje, argumentuje tak, aby dosáhl cíle ne aby ozřejmil, otevřel porozumění – tím omezuje možnost diskuse. Omezuje, ztěžuje, ale nemůže nám zabránit, abychom takovou kritiku provedli a případně ukázali, jakých se dopouští deformací a posunů. Malý ve většině jednotlivin postupuje čestně a myslí si, že formálně správně, snaží se korektně argumentovat, tu s větším, tu s menším úspěchem a přesvědčivostí. Ale v celku pro něj vlastně nikdo není partnerem – on pouze vynáší rozsudek „uznán vhodným“, nebo „neuznán“, nejde vůbec o skutečnou kritiku nebo dokonce diskusi.
(Budiž nám útěchou, že ještě nevíme, jaký rozsudek vynese nad Triviem.)
Toto téma je ale významné ještě z jiného důvodu, než jako příležitost ukázat hned tři cesty k marnosti a míjení se. Jak bylo ukázáno výše, Petráček je v tomto svém autorském a hlavně vydavatelském počinu zcela jednoznačně podpořen a „pokryt“ autoritou biskupa Duky. A dále – je zřejmé, že Salve postupuje v tomto smyslu systematicky, prezentuje se jako stabilní platforma, vyhraněná jak co do východisek, tak co do používaných forem. Popis historie Církve v posledních 150 letech tak lze do jisté míry brát jako deklaraci redakčního pojetí moderní historie Církve a dá se tedy uvažovat i o tom, do jaké míry se tak redakce „sebedefinuje“, dává najevo svoji pozici. Pak by ovšem toto číslo a zejména úvodní Petráčkův článek bylo třeba číst mnohem pozorněji, a bylo by vhodné se jím zabývat skutečně podrobně. 
Malý se svým útokem na Salve působí jako oponent, který v honbě za zajícem přehlédl stopu slona. Petráček mu odpovídá – ale jen do té míry, aby ve zmíněné internetové diskusi ukázal sám sebe jako člověka otevřeného kritice a diskusi. Podle mne tak dosáhl svých cílů. I když věcně se svými argumenty vesměs neobstál, selhání Malého je větší – zůstal u svých černobílých schémat a jen potvrdil svoji nekomunikativnost.




Karel VI. Schwarzenberg, Torzo díla. 
Torst 2007

Klíčová slova: manipulace společenská,II. vatikánský koncil, eklesiologie, česká teologická škola
Osoby: Schwarzenberg, Karel VI.


Anotace: 
Ti, kdo se zabývají specificky českou teologií, začínají zpravidla po r. 1945. Je to pohodlné, ale je to nekorektní. I kdybychom vynechali Demla a Floriána je nezpochybnitelné, že jednou z postav, které se výrazně vtiskly do českého katolického myšlení byl právě Karel VI. Schwarzenberg.

Část “Religioza“ v uvedeném výběru představuje jen menší část knihy – cca 150 stran, ale i tak je možné si udělat obrázek o tom, jak významný byl Karel myslitel. I když se může na první pohled jevit „jen“ jako jeden z „integrálních“ katolíků své doby, který na rozdíl od Bloy a Floriána nemluvil sprostě a „jadrně“, naopak kultivovaně.
Karel věnuje, zejména před válkou a za války, velkou pozornost tomu, co je to identita Církve a řekli bychom „eklesiologickým“ tématům vůbec. Církev si dovede představit opět „v katakombách“, dovede si ji představit ve vazbě na zcela jiné kultury než tradiční Římskou (evropskou). Ale jedním si je jist: brány pekelné ji nepřemohou. Právě proto jako integrální katolík prorokuje (píše o tom, že si dovede představit) již před válkou bohoslužby v národních jazycích, ztrátu mnoha z výsad, které byly s postavením v Církvi spojeny atd.
Karel velmi realisticky uvažuje o tom, co všechno si sebou Církev může vzít do „záchranného člunu“ v blížící se situaci katastrofy, ztroskotání existujících pořádků světa.
Jeho motivy pro takové uvažování byly přitom zjevně všechno jen ne modernistické: Karel předpovídá otevřený konflikt Církve se světem, protože svět směřuje k proti-Církevnímu postoji. Vidí, že Církev ve světě nemůže nalézt spojence ani napravo, ani nalevo, tváří v tvář německému Nacismu a sovětskému komunismu je sdostatek kritický vůči liberálním státům, které ze svých občanů vychovávají nezodpovědné, nedospělé, manipulovatelné figurky. Klíčové se mi v tom jeví jeho rozbor vlivu Jiráska na české národní myšlení - ne podle skutečnosti, ale podle iluzí se “vytváří“ mínění lidu a tedy podle iluzí se také rozhoduje…
Karel není smutný z toho, že nevidí cestu, jak dosáhnout znovu stavu středověké universality - nepodléhá nástraze takové intelektuální pasti, zcela katolicky „zůstává v důvěře“, že Bůh (Duch) je pánem dějin.
Ale nedokáže toto téma dotáhnout „do konce“, postavit se do dostatečného odstupu. Svět ho do sebe vtáhne – nejdřív v „revoluční odboji“ proti Němcům a pak v osudu vyhnance – byť žil po r. 1948 u svých příbuzných v Rakousku. Po válce už se eklesiologickými tématy tolik nezabývá, alespoň to můžeme soudit podle výběru uveřejněného v cit. knize. V atmosféře mocenské polarity studené války pro něj bylo zjevně těžké nalézt komunikativní formy, navázat vztah se čtenářem – a právě tady se ukázalo jako nevýhoda, že nedokázal jako Florian „chrlit“ svoji produkci bez závislosti na tom, jaká je vnější odezva.
Přesto však tu můžeme nalézt text, který je „klíčový“ a dává nám znovu pohlédnout na jeho názory na Církev. Byl publikován ve Studiích XXI v r. 1970, jmenuje se Kapitola skoro naléhavá a pro výběr byl opatřen podtitulem (Ještě o apokalyptismu). Karel zde nalézá jasný argument proti těm liberálním katolíkům, kteří by chtěli po II. vatikánském koncilu Církev přizpůsobit „době“. Říká jim „novotáři“ a snaží se jim porozumět, vyložit, čím jsou vedeni: oni věří všemu, co se naučili v sociologiích a přírodních vědách o člověku a vývoji společnosti, a předpokládají, že člověk se nutně stane plešatým, bezzubým a pilulkami živeným Homo technicus. Chápou tedy svůj úkol takto: jak uzpůsobit katolicismus pro takovou společnost plně naprogramovaných humidů? Novotář se neptá, jak obstojí nová společnost před sudidly katolicismu, před Bohem. Nepočítá s ním. Ptá se, jak obstojí katolicismus v nové společnosti. A proto, aby někdy v budoucnu obstála, je ochoten nyní okolo sebe bořit to, co překáží. Karel však namítá: musíme hlásat, že nevíme dne ani hodiny, a právě proto to, co se děje se společností – že se stává předmětem inženýrských experimentů – se nesmí stát s Církví.
Výhodou Karla je, že dokáže ukázat „novotáře“ jako člověka, který má pozitivní (byť zcela praštěný) cíl, který „věří tomu, co dělá“. Vyhýbá se tak problémovému postoji těch, kdo u druhých hledají negativní motivace, záměrnou snahu škodit Církvi. Jistě tací být mohou – ale rozhodně nevyděláme na tom, když budeme dělit lidi v nějaké černobílé škále. Jediná cesta je pojmenovat to, co kdo dělá, ukázat souvislosti – a vše ostatní nechat Bohu. Neboť on přijde, jen nevíme kdy, a jde o to, aby nás nezastihl nepřipravené – třeba uprostřed té nutné, úvodní destruktivní fáze nějakého úžasného společenského projektu „skvělé budoucnosti“.
On přijde – a nemělo by to být uprostřed našich planých diskusí o umírající církvi. V roce 1970, v těžké době po okupaci, kdy se zejména v prostředí katolicismu u nás „zase zatahovalo“, se Karel nerozpakuje opakovat vše podstatné ze svých integrálně katolických východisek. A zůstává přitom sám sebou – nepotřebuje mluvit o stádech hovad, jak by to učinil Florian. Karel je přesvědčen o tom, že má smysl mluvit s druhými – ne jen proto, aby byla vyslovena pravda (ve florianovském duchu), ale proto, aby byly ukázány souvislosti světa. Do poslední chvíle žije v přesvědčení, že je možné o věcech světa a také věcech Církve mluvit jeden k druhému, společně, že se lze dobírat pravdy, že ona upadlá řeč jiráskovské společenské manipulace nemůže a nesmí zůstat nepojmenována, neukázána taková, jaká jest.



Musí být křešťan konzervativní?

	Klíčová slova: teologie liberální,metafyzika,konzervativismus katolický,česká teologická škola,časopis Teologické texty

Osoby: Lobkowicz, Mikuláš

Anotace: 
Ti, kdo se zabývají specificky českou teologií, opomíjejí zpravidla exilové autory, protože prý byli v malém kontaktu s domovem. Je to pohodlné, ale je to nekorektní, leccos se k nám dostávalo z exilové literatury a leccos šlo překládat. Citovaný článek vyšel v časopisu L´Osservatore Romano v roce 1984, byl pro Teologické texty přeložen neuvedeným překladatelem z německé verze a vydán až v r. 1991. Přesto, že je asi pro většinu čtenářů jen obtížně dostupný, považujeme ho ale za velmi významný a hodný pozornosti. Revue Trivium je zaměřeno na českou teologickou publicistiku a k jeho roli patří též upozorňovat na texty, které by neměly upadnout v zapomnění. 


Nepodepsaný úvod k tomuto článku v Teologických textech (podle stylu pravděpodobně od O. Mádra) již předem uvádí vyznění článku na „pravou míru“ s tím, že článek vytváří podmínky pro porozumění oběma polohám, oběma pokoncilním „táborům“ (progresivnímu a konzervativnímu). Resp. jde podle autora úvodu o „porozumění jejich vzájemně se doplňující nezbytnosti“.
To už vypadá dost „podezřele“ dialekticky a jak se dá očekávat, v textu pro takové tvrzení nenajdeme žádnou oporu. Zato však text ukazuje odlišnost obou táborů a umožňuje postavit argumentace obou táborů na srovnatelné myšlenkové úrovně, aby vyniklo, v jakém smyslu je konzervativní myšlení obhajitelné, pochopitelné, metafyzicky založené; na druhé straně pak ukazuje, jak je progresistické myšlení vázané na motivy imanence dějin a samozřejmé hodnotové orientaci procesu „vývoje“, na postupném „zrání člověka v dějinách atd.
Autor přitom nenechává čtenáře na pochybách, jaký je jeho názor: varuje před neudržitelným naivním a „melodramatickým“ tradicionalistickým postojem, který staví na minulých (zidealizovaných) idylách. Varuje před takovým konzervatismem, který odmítá jakékoli změny a nerozumí jim, varuje, že křesťan nemá právo na nostalgii. Na druhé straně však přehledně formuluje, co je výhodou konzervativního křesťana, pokud se neuzavírá světu: ano – člověk se v průběhu dějin učí, ale také zapomíná, leccos se v jeho postavení ve světě mění, ale ne vždy k lepšímu atd. Člověk zůstává v zásadě stejný, je bytost současně jedinečná i ubohá, která při své vázanosti na hmotné a sociální poměry myslí a rozhoduje svobodně... atd.
Tedy článek jednoznačný, takříkajíc „zásadní“, a nám může jen zůstat rozum stát nad tím, proč se ve své době ( v polovině osmdesátých let) nestal základem pro širší reflexi a interpretaci aktuálního dění a řešení problémů, proč se nestal základem pro diskusi, proč se po r. 1990 nestal významným prvkem pro porozumění větší plasticitě české teologie – nejen úzce chápané „české teologické školy“ atd.
Byl ve „své době“ osmdesátých a devadesátých let natolik „výstřední“ a vytržený z kontextu? Bylo české katolické intelektuální prostředí natolik sebestředné, jednostranně zaměřené, že tento rozvrh nemohlo a nechtělo přijmout a vytěsnilo ho do zapomnění? Nebo již v té době byly oba „tábory“ natolik uzavřené, že se jakýkoli pokus postavit se do polohy „mezi“ musel dočkat jen mlčení z obou stran?
To, že text TT v r.1991 uveřejnily, je signálem, že z této strany nebyla cesta úplně uzavřená, uvádějící komentář ale takovou interpretaci spíše oslabuje. Kdo ví, zda si v té době mohla redakce dovolit připravený překlad odmítnout. Lobkowicz byl přeci jen v tu dobu význačnou osobností, která zvenku vstupovala do našeho akademického prostoru. Ale to vše jsou jen spekulace. Podstatné je, že pokud vůbec na něj nějaká reakce byla, na stránkách TT už se neobjevila, a „progresisté“ se dál tvářili a tváří “jakoby se nechumelilo“.
Jinou otázkou je, zda se na tento text (tento způsob myšlení) dá navázat nyní. Samotná analýza nic ze své aktuálnosti neztratila, přecijen se ale celková scéna za více než 30 let změnila – přibylo manipulativních ploch.Vytvoření myšlenkové pozice v pravém slova smyslu „středové“, tedy odmítající „progresi“, a zároveň odmítající „neudržitelný“ naivní konzervatismus se nyní jeví jako boj s větrných mlýnů s bezvětřím. Naštěstí se již ukazuje, že celková „společenská“ naladěnost vytváří po tomto typu myšlení poptávku, na světlé zítřky a lepší příští už dnes aktivisté „pokroku“ nikoho nenachytají, stále víc se stává zjevným, že mnohdy jde jen a jen o kontrolu a moc nad manipulativními nástroji.
Jde však o to, aby si širší katolická obec uvědomila, že pokud si osvojí tento typ myšlení argumentace, bude lépe vybavená pro řešení běžných denních otázek, bude se snáz orientovat ve světě – a snáz také rozkryje manipulativní tlaky, kterým je vystavena. Je jen otázkou, kdo je dnes schopen si tento typ myšlení vzít za základ, aktualizovat ho a „převyprávět“ do něj současný svět.




Zásadní změna trendů?

	Klíčová slova: změna klimatu,kultura a Církev

Zdroje: Perspektivy,Katolický týdeník
Osoby: Machula, Tomáš

Anotace: 
Příloha KT Perspektivy 25/2008 přináší na titulní straně článek Tomáše Machuly o rodině, ocitujme přesně jeho název: „Má instituce rodiny budoucnost? Otázka (pouze) pro euroamerickou kulturu.“ Objevuje se tu postoj, kterému se lidově říká „jsou věci, přes které nejede vlak“. Na stranách Perspektiv se objevil článek, který poněkud vybočuje z řady právě tím, že se zabývá rodinou jako daností a vlak euroamerické civilizace nechává, aby si jel po svých kolejích. 


Jde o článek novinový, nemůžeme čekat, že by zde autor vůbec i jen uvažoval o tom, co je to instituce nebo se to pokoušel vyložit atd., nemůžeme ani čekat nějaké hluboké teologické úvahy. A přesto jde o článek svým způsobem zásadní, pro vnímání některých kulturních souvislostí podstatný.
Píše se tu o tom, kdo je bližní a v lecčems i odbíhá od tématu. Na otázku „co dnes ohrožuje rodinu“ se odpovídá výčtem problémů dlouhým jako litanie, zcela zakotveným v současném planém sociologizování, to pak přejde do zásadní kritiky společenského směřování a odmítnutí mýtu „růstu“ a vysokého standardu životní spotřeby… Tedy vše, co již bylo tisíckrát promleto a co se dá od novin očekávat. A pak přichází zlom: autor nenabízí žádné řešení, žádné snažení. Nabízí modlitbu, podloženou vírou a zároveň (!) historickým optimismem a paralelou s dobou antického Říma. De facto říká: rodina? – o její budoucnost mít starost nemusíme, ale o svoji euroamerickou kulturu ano, ale s tím, že už dnes víme, že na své kultuře nemusíme lpět.
Tenhle článek je tak dobrým svědectvím o tom, jak liberální myšlení nalézá svoje limity, a jak ti, kdo se dlouho „motali“ v argumentech veskrze sociologických a politologických, mohou dospět ke zcela jinému přístupu: integrálně katolickému, totiž postavenému na Božím slibu. Parafrázuji závěr článku – Ježíš neslíbil, že zachrání Jeruzalém, Řím nebo euroamerickou kulturu, ale slíbil, že s námi bude až do skonání věků.
Namísto „interkulturního nadhledu“, který je svým způsobem beznadějně prázdný (nechává člověku jen jeho osamělé titánství), je zde opět vše založeno na Božím slibu a naší modlitbě.
Číst si tohle v Perspektivách může být balzámem na duši a může to být i dobrým vykročením směrem ke všem, kdo možný konec své vlastní kultury nedovedou interpretovat jinak než jako konec věků. Bylo by dobré, aby ti, kdo vnímají dnešní svět z pozic konzervativních katolíků a tedy podle svého přesvědčení „posledních skutečných katolíků“, připustili, že neudržitelnost některých společenských struktur a jejich zcela zjevný úpadek a „neperspektivnost“ vůbec nemusí znamenat blížící se konečný zápas dobra se zlem.
Na druhou stranu pak by bylo dobré, aby se optimistický tón pana Machuly přeci jen ještě trochu zmírnil: pořád je v něm příliš mnoho spoléhání na dějiny, společenskou homogenitu a „skryté regulační mechanismy“. Ještě pořád tady bez ohledu na nás a naše jednání „tiká“ metronom „vývoje“, který přeci je doprovázen „životaschopností“ toho či onoho… a dala by se citovat i celá řada dalších nekonzistentních výroků autora.
Považuji za docela významné, že tento článek je svým způsobem blízký názorům Karla Schwarzenberga (viz předchozí článek) – byť nereflektovaně – a mohl by být holubičkou, která aktuálně ohlašuje změnu klimatu. Musel by však být následován reflexí a otevřeným pojmenováním této změny. A tato změna myšlení se musí prosadit proti těm, kdo (jak se dá očekávat) jí budou cíleně bránit, protože jim liberální myšlení a tradiční pojetí „vývoje církve“ vyhovuje, vyšplhali se na něm na svoje posty v rámci akademické sféry, vytvořili si pozice, „kontrolují“ prostor okolo sebe.
Je tedy otázkou, zdali se v nejbližší době opět na stránkách Perspektiv s podobným postojem setkáme znovu, a nebo naopak, jestli se jen nevyostří, nezpevní další jednoznačná „černá čára“, za kterou se již v rámci vyžadované korektnosti nesmí.





Teologický obraz pastorace

	Klíčová slova: změna klimatu,kultura a Církev


Anotace: 
Materiály připravované Pastoračním střediskem Arcibiskupství pražského na každou neděli a následující týden a dodávané do kostelů diecéze jsou nazvány „Nedělní liturgie“ a kromě příslušných liturgických textů obsahují i krátké úvody k jednotlivým čtením, kromě toho „úvodní rámeček“(často citace z nějaké knihy zaměřené na pastoraci), „rámeček textů k zamyšlení“ a krátké „motivy“ k jednotlivým dnům v týdnu. Vycházejí ve stejném formátu a vnitřní úpravě již několik let a tak se doslova „nabízí“ k tomu podívat se do nich jako do jakéhosi „deníku“ arcidiecéze. Doufejme jen, že je někdo archivuje, protože katolická teologická knihovna je v archivu ke studiu nemá.

Obecně je třeba celkový obraz této tiskoviny pochválit – jen málokdy je úroveň komentářů k textům zcela formální „výplní“, texty si udržují celkem vysoký standard, a to i když jsem procházel řadu téměř dva roky zpět a porovnával stejná období církevního roku. Ve valné většině případů jsou navíc nekonfliktní a dalo by se říci, že jsou připravované tak, by je mohly používat faráři se zcela rozdílnými teologickými názory, a snad i pastoři jiných křesťanských církví. Přesto se však v delší souvislosti dá dobře identifikovat preferované hledisko, způsob myšlení autora (nebo autorů) těchto komentářů a textů k zamyšlení.
Celkové vyznění jako by oscilovalo okolo výzvy „buďte kreativní“, nespoléhejte se na to, že věci již nějak jsou, nespoléhejte na to, že stačí pasivní „účast na svátostném životě Církve“. To samo o sobě je zřejmě výrazem vitality nikterak nepředstírané, nebo předstírané tak dokonale, že se to nepozná. Ale přes maximální snahu vyhnout se jakýmkoli konkrétním tématům nastávají některé komplikace. Například když je modlitba kladena do protikladu k aktivitě těch, kteří bojují nebo se jinak „snaží ve světě“, a je chápána (a dokonce doslovně označena) jako cosi pasivního. Podíváme-li se v tomto smyslu na „texty k zamyšlení“, které materiál vlastně obsahuje dva, tak si můžeme snadno představit, že by se ten druhý mohl spíše více zaměřit na aktuální motivy k modlitbě, témata k modlitbě. Není náhodné, že benediktini přinesli jako klíčový motiv spojení práce (aktivit) a modlitby tak, že mají nejdříve ora a pak labora. K zamyšlení nic.
Jinou věcí jsou „drobné přesahy“, jako např. ten k neděli 4. ledna 2009 a ke Slavnosti Zjevení Páně. „Temnotu a mlčení neuspořádaného vesmíru prolomilo Boží stvořitelské slovo“. Ne všichni to přejdou bez pozdvižení obočí: Vesmír je zde časově kladen před stvořitelský akt, nebo jinak řečeno, autor chápe zřejmě „tmu nad propastnou tůní“ jako vesmír?
Nejde teď o to polemizovat, ale ukázat, že pokud má být tento výklad vůbec udržitelný, přepokládá to zcela konkrétní teologická východiska – a samozřejmě potenciální teologický spor. Nám zde takové náhodné „přistižení“ neznámého autora „na švestkách“ slouží jen k tomu, abychom ukázali, že zcela a úplně se teologicky „lavírovat“ při pastoraci nedá.


O jedné chybě Jolany Polákové
(ostatně o chybě velmi rozšířené)

	Klíčová slova: teologie liberální,hodnoty,časopis Teologické texty

Osoby: Poláková, Jolana

Anotace: 
„Evropské národy postupně vytvořily na základě své historické zkušenosti tři verze nejvyšší hodnoty: Antické dobro (aghaton), křesťanskou lásku (agapé) a osvícenou svobodu (liberté)“. Tolik citace z textu J. Polákové na počátku 90. let. A autorka dále dodává, že další hodnotou, ve které dnes žijeme je „tvořivost“ (kreativita), ve které lze vidět syntézu předchozích. Krásné schéma. Skvěle vypovídá o zavádějících stereotypech a naivitě celé jedné (uplynulé) doby 

Už to pojetí historie – co by tak mohly dělat národy? Podle autorky „tvoří na základě historické zkušenosti“ - a kupodivu pak Poláková v závěru objevuje jako novou hodnotu právě tvořivost…
Schéma je to zjevné, ale podívejme se raději hlouběji na to, jak chybný je to základ pro analýzu a porozumění dnešních společenských rozvrhů, otázek, sporů. Tenhle rozvrh není ani antický, ani romantický, jen konfúzní. Z moderní doby totiž náhodně vybírá svobodu, přitom „ctnosti“ francouzské revoluce byly tři, a jsou určující dodnes, jen Poláková zapomněla na egalite – stejnost, rovnost, fraternité - bratrství nebo lépe vzájemnost. A navíc – ani tahle trojice nijak komplexně nepostihuje to, co se s „hodnotou“ dělo od konce středověku
Výběr „hodnot“ provedený Polákovou rozhodně není úplný, a možná ani není náhodný, neboť právě tyto hodnoty se jí „hodí“ pro obhajobu jejího obrazu světa a křesťanství v něm. Nezbývá, než ukázat alespoň ještě několik neopominutelných motivů, bez kterých se dnes o hodnotách dá jen těžko přemýšlet.
To podstatné a nové, co Poláková jaksi opomněla, se zrodilo v šestnáctém století ve Francii zmítané náboženskými válkami, pár desetiletí před ediktem nantským. Tehdy byla jako nejvyšší (společenská) hodnota pojmenován „mír“ – mír jako koexistence těch, pro něž náboženské hodnoty jsou rozdílné. Tím de facto končí epocha, ve které hlavní hodnotou byla „spása duše“, končí období, ve kterém bylo možné vést „křížové výpravy“. (Jedinou významnou výjimkou z toho je Španělsko a jeho koloniální politika, toto téma však přesahuje půdorys tohoto článku).
Nejvyšší hodnota tak byla „snesena na zem“ a mír jako nejvyšší hodnota se stal předmětem a cílem lidského jednání. Dávno před tím, než Hobbes zformuloval svoji politickou filosofii byly tyto myšlenky „živé“ a postupně se začaly prosazovat nezávisle na náboženském prostředí. Mnoho lidí ze všech tří konfesí (a připočtěme ještě Židy) se shodlo v přesvědčení, že není možné dát za pravdu radikálům z kterékoli ze zmíněných stran. Radikální kalvinisté, luteráni i katolíci každý po svém považovali za nejvyšší hodnotu obrácení těch ostatních na pravou víru, protože do té doby byla obecně chápána jako hlavní hodnota něco zdaleka převyšující a překračující tento svět. Pravda víry. Umírnění ze všech konfesí nalezli způsob, jak se vyhnout vnucování této nejvyšší hodnoty ostatním za cenu bratrovražd. A formulovali tak to, že je možné a správné nastolit stav, který má větší hodnotu, přednost před násilnou snahou „zachraňovat duše druhých“ i proti jejich vůli. Vyšší hodnotou než spása duší se stává mír, mír jako snesitelný status quo, ve kterém stát garantuje náboženskou svobodu a vynucuje náboženskou snášenlivost. A mír je tu výsledkem lidských snah, nikoli darem, který dostáváme. A stát tu najednou nabývá zásadní roli, kterou už nikdy zcela nepustil „z ruky“.
Další posun ve vnímání „nejvyšších hodnot“ se plně projevil o dvě století později. Osvícensky spravované státy, které měly pro své obyvatele zaručovat mír a vše co k míru patří, přestaly být samy tolerantní – a zaváděly různé podoby „společenských inovací“, které měly vést k lepší „organizaci společnosti“. Dá se lehce pochopit, že takový postup není jednoduchý a výsledky se nedostavují hned. A tak se nejvyšší hodnotou stala budoucí organizace společnosti. Už nikdy více aktuální sobecké zájmy, vše, co by mohlo být chápáno jako individuální zájem a dobro je třeba překonat a podřídit obecnému dobru, které je vytvářeno tím či oním státem, dialekticky k tomu dělnickou třídou, alternativně rasou atd. Nejvyšší hodnotou na prahu 19. století je budoucnost a podstatné je, abychom uvolnili cestu „dějinnému pohybu“, aby se tato hodnota mohla prosadit proti těm, kdo se snaží „zvrátit kolo dějin“, a nebo se jen v nesprávný čas ocitnou na nesprávném místě.
S tím vším otřásla druhá světová válka, a z ní se zrodila idea „nezcizitelných lidských práv“, všichni už zase chtějí žít teď a tady, a největší hodnotou jsou (mají být) jejich vlastní zájmy, názory, jednání – Tak se dohromady mísí všechny zmíněné „moderní“ hodnoty: každý má právo žít v míru, každý má právo žít v očekávání lepší budoucnosti a každý má svobodu francouzského revolučního střihu (hlavně žádná tabu, instituce, autority), hodnota života spočívá ve vzájemnosti a (konečně dojde i na Polákovou) kreativitě.
A stát se přeci jen trochu zajímá o to, aby lidé žili „zdravě“, aby si tím či oním neškodili… tak trochu hlídá tuto „korektní směs“ hodnot… proti hodnotám jiným.
Ale kam se ztratila hodnota ve středověku tak samozřejmá, totiž hodnota evangelia, radostné zvěsti, že Ježíš Kristus zemřel za naši spásu? Jakou roli hraje v dnešních uznávaných hodnotách „spása člověka“? Jak je možné, že jsme tak zabředli do světa a jeho zdánlivě zcela samozřejmých hodnot? Zajímalo a zajímá to Polákovou?
Dnešní doba je plná paradoxů, které z větší části vyplývají z toho, že jednotlivé „myšlenkové základy“, jakési segmenty myšlení, k sobě vůbec nepasují, a na celé oblasti života jako bychom neměli vhodnou řeč. Často se setkáváme s vyjádřeními typu: „všechno se smí, jen se nesmí říkat, že se něco nesmí“ apod. To je pravý obraz naší neschopnosti (malé schopnosti) pojmenovat nekompatibilitu námi užívaných a uznávaných hodnot. Diskuse mezi katolickými konzervativci a liberály je nemožná, pokud to nebude diskuse o hodnotách, a velmi konkrétní diskuse – např. ve smyslu 
„Do jaké míry je nutné omezit „toleranci“, jak se zformovala jako hodnota v 16. století? V čem nelze ustupovat a být tolerantní?“
nebo
„Do jaké míry je korektní užívat odkazy na „dějinný vývoj“, např. v souvislosti s II. vatikánským koncilem a naproti tomu, jak zajistit, abychom vůbec vnímali společenský pohyb a změny jinak než jako působení Ďáblovo a boj dobra se zlem?“
nebo
„ Jak proti nivelizující destruktivní a zjevně společensky neopodstatněné teorii o „lidských právech“, které nemají žádné hodnotové zakotvení, postavit přirozený řád, vztah odpovědnosti, instituci a autoritu Církve?
atd.?“
Pokud řešíme ve společenském prostoru např. otázku ochrany nenarozených dětí, pokud řešíme úlohu žen v Církvi, ale třeba i ekumenismus, nástup islámu v Evropě apod., nemá to valný smysl, pokud si nebudeme schopni pokládat otázky tohoto typu a nebudeme schopni na ně hledat takové odpovědi, které budou alespoň rámcově komunikovatelné, uznávané jako „vhodný základ pro další diskusi“.
Článek J. Polákové z r. 1990 nám tu posloužil jen jako příklad – a snad také jako ukázka toho, proč se nám za posledních téměř 20 let nepovedlo pokročit někam dál. Zdá se totiž, že většině (i v rámci katolické intelektuální elity) tento stav nijak nevadí, je dobře zabydlena ve svých pozicích, každý má své jisté (totiž své nepřátele, se kterými „nemá cenu mluvit“) a používaná klišé, zdá se, obecně vyhovují. Ale to jde jen o pohodlí, žádné hodnoty za tím nejsou.
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Anotace: 
Prvním článkem v prvním čísle revue Trivium byl poukaz na diskusi, která proběhla na stránkách Universa mezi profesory Halíkem a Sousedíkem a čtvrté číslo se k tomuto tématu v podobném půdorysu vrací. Opakovaně jsem byl upozorněn, že vůči Halíkovi vystupuji negativně, předpojatě, musel jsem připustit, že moje zaujetí nejde vysvětlit jen tím, že je „symbolem“, že reprezentuje jistý typ myšlení. Leccos jistě „schytává“ zástupně, ale není část viny také na mé straně? 


I.
Příležitost k tomu promyslet si tuto věc se mi naskytla na konci listopadu 2008 na knižním veletrhu Libri v Olomouci, kde se Halík zúčastnil diskuse na téma „Věda a víra“, diskuse předem beznadějně uzavřené, neboť všichni účastníci se docela hezky shodovali na tom, že vědcům nějaký „bůh“ rozhodně nevadí, zvlášť když jim nefušuje do běhu světa jako předmětu fyzikálních věd. Celé vyznění bylo dobře rozprostřené od panteismu, přes Teilharda de Chardin až k jakémusi vlídnému dualismu a protestantskému pojetí „víry jako vnitřní věci jednotlivce“. Sledoval jsem to celé úsměvně, z povzdálí, příliš se mě to netýkalo. Halík mě ale přeci jen trochu vyvedl z míry a překvapil tím, že své myšlení sám a bez jakékoli záminky nebo dotazu z publika znovu postavil do protikladu k přístupu Benedikta XVI. 
Velmi zhruba Halíka parafrázuji: Ratzinger je příkladem člověka, který věří, že nezávisle na našem poznání nějaká skutečnost „je“, věří, že to, co myslíme, má nějaký objektivní základ. Tedy že svět je ve své povaze zachycován naším myšlením, resp. naše myšlení odkrývá to, jaký svět „je“ nezávisle na nás.
Proti tomu postavil Halík myšlení svoje, dle kterého se člověk tak či onak „orientuje v horizontech“, poznává souvislosti, a spíše než aby odkrýval to, co je, vytváří svoje pravdy o tom, jak se orientuje ve „světě“ – tedy ve svých kulturních horizontech. A dnes už jsme podle něj tak daleko, že nepotřebujeme svoje pravdy vnucovat druhým, nemusíme brát vážně naše vlastní tvrzení o tom, co „je“, ale můžeme vnímat různé pravdy různých kultur a také můžeme vnímat pravdy našich předků jako pravdy pochopitelné v kontextu jejich „světa“. Prakticky pak to předvedl při další otázce, která padla z pléna – „Ježíš jako syn Boží?“ – je třeba rozumět tomu, co tím mínili ti, kdo psali Evangelium… Přesně v tu chvíli mě napadlo, jak by asi reagoval na otázku „ a jak tomu rozumíte vy?“. Rozhodně jinak než venkovská babička nebo „doslovní katolíci“. Výběrově. Se znalostí horizontů. Rozhodně jinak než Benedikt XVI. se svým skutečným světem, ve kterém se dá k pravdám dobírat. A dodávám: rozhodně jinak než já. Ale v této chvíli jsem svoje konfrontační myšlení vědomě potlačil a pokusil se toto srovnání dvou způsobů myšlení domyslet ještě o kousek dál. A tak jsem se vrátil ke své otázce a rozvinul ji – v čem se mi jeví Halíkovo myšlení jako podnětné, blízké a v čem tak zoufale cizí? V čem je to, že Halík mnoho lidí zaujme, a oni se pak trochu stydí za to, že časem jeho názory vnitřně zavrhnou, opustí, nesledují (a nebo jsou na něj naštváni za to, že mu „naletěli“)?
Nechme proto nyní stranou argumentace dokazující, že Halík se míjí s povahou řeči a její role ve vztahu ke světu, zkusme to jinak. Jaké motivy, jaké myšlenkové postupy rozvíjející diskusi jde u Halíka nalézt? V čem může být inspirující? Zkusme ještě jednou svými slovy interpretovat, jak Halík popsal myšlení Ratzingera: prý věří, že svět je poznatelný, tj. že naše myšlení probíhající v čase se vztahuje ke světu, který v takto pojatém čase nějak trvá, a to tak, že o něm lze v tomto probíhajícím čase vypovídat. Taková výpověď se však vztahuje, a nebo alespoň může vztahovat, nejen k okamžiku, ve kterém probíhá náš čas, ale objektivně ke světu, který náš čas přesahuje. Domnívám se, že v tomto smyslu se musím se přiklonit k Ratzingerovi a přitakat, že např. pokud jde o text vyznání víry (mj. jeho role při mši sv. doposud podle mne není doceněna), jde o takový typ vyznání, který je časový, ale vyjadřuje víru v obecnou platnost svého obsahu. Tzn. není mojí věcí se ptát, jak tomu kdo rozumí, ale je věcí každého, aby se (pokud chce) naučil tomu, co to znamená, pokusil se tak přiblížit ke skutečnosti, která každého z nás nějakým způsobem přesahuje. To se obecně týká všeho, v co Církev věří.
Na druhou stranu dobře rozumím tomu, co Halíka v tuto chvíli vede: představa světa jako jednou provždy daného „předmětu“ našeho poznání je neudržitelná, je třeba hledat klíč k porozumění „proměnám světa“, které nesporně nějak souvisí s naším myšlením světa. Nejsem přeci v rozporu s Halíkem v tom, že poznání světa je přímo spojené s kontextem, ve kterém poznávající „myšlenkově pracuje“. Stále znova a znova je třeba se ptát na význam, který dávám já sám i „ten druhý“ slovům, a hlídat tak, aby nás nezavedla k nedorozumění. Ale nedorozumění o čem? O světě? Pokud rozumím řeči jako materiálu nebo infrastruktuře našeho ukazování světa, musím ukázat ještě na druhou stranu mince: řeč je také infrastruktura, ve které se nám svět (docela aktivně) ukazuje (v řeckém smyslu), nebo na nás „mluví“(v hebrejské tradici). Cosi nás nutí, abychom, reagovali na to, co vnímáme, odpovídali na otázky, které zdaleka neklademe sami sobě. Bez ohledu na to, zda trvá jako předmět nebo zda se proměňuje, není svět pasivním objektem našeho zkoumání a poznání. Tohle Halík sice implicite neříká, ale je zjevné, že pro takto pojatý „proměnlivý“ svět vytváří jeho myšlení přeci jen větší prostor než „strnulý“ postoj těch, kdo hájí „pasivitu světa“ jako předmětu poznání. 
U Halíka prostor pro vnímání proměn světa je, ale nějak divně temný. Patočka kdesi napsal, že jediné, co ho opravdu udivuje, je skutečnost, že všechny kultury vnímají svět jako prostor naplněný silami, něco jako duchovní džungli, ve které se dá pomocí magie více či méně vyznat ( zabezpečit se, dosahovat cílů), kdežto my Evropané (podle Patočky správně) vidíme, že jediné, co máme, je světlo rozumu, světlo, které naše myšlení vnáší do nicoty a prázdnoty světa. Je to myšlení „ověřené praxí“, díky kterému jsme získali nadvládu nad světem. Halík jako by byl jedním z dědiců takového pochmurného myšlení světa, ve kterém to podstatné vytváříme svým myšlením a jednáním, svět, do kterého se nevejdou andělé, i kdyby se jich na špičce jehly mohlo tísnit sebevíc.
Ratzinger důvěřuje člověku – v tom, že se tváří v tvář světu dokáže dobírat pravd o světě, že dokáže diskutovat a sdílet tyto pravdy, že má vztah ke světu jako předmětu poznání. Pro Ratzingera je úkol intelektuála a vědce těžký, ale zásadní – podílet se na poznávání světa. Diskuse, takto vedená „vědci mezi sebou“ pro něj znamená, že se skrze rozdílné použití týchž slov dobíráme k poznání, které přesahuje jednotlivá slova i sumu všech jednotlivých tvrzení.
V tom je Halík skeptikem. Takovou heroickou roli „odpovědného intelektuála“ a „diskuse v akademickém prostředí“ problematizuje, a myslím, že alespoň z části oprávněně. Svět se mu jeví tak, že pro heroickou roli, jak o ni Ratzinger mluví, nenabízí mnoho místa, neboť věda (ve své povaze moderní fyzikální věda a to i ve svých společenskovědních průmětech) jako taková je ze své povahy redukční, nemá než svoje horizonty a obory platnosti, dokonce i matematika už je spíše vědou o možných matematikách, a koho ještě trápí otázka, proč je jedna z možných matematik aplikovatelná na tento svět?
Ratzinger, zdá se, věří v systém vytvořený evropským myšlením, který je ze své povaze „správný“ a ve kterém se komunikativní „učení o světě“ šíří a neustále přetváří díky těm, kdo myslí vědu „vážně“, kdo se vždy ptají až na samu její hranici, až na samu otázku po svojí osobní odpovědnosti – vedeni pravdou.
Halík oponuje, že není „třetí cesty“, že opustit „pravdu světa“ je sice těžké (a pro mnohé traumatizující) ale omlouvá tento „metodický krok“ jako, jediné rozumné řešení. Neumí si představit jakou by musel udělat člověk intelektuální sebevraždu, aby mohl přijmout „pravdu mimo nás, která nás vede“.

II.
Domnívám se, že chceme-li se aktuálně dobrat někam dál, je třeba provést ještě jeden mezikrok, rozdělit celé téma na několik oborů výpovědí. To se týká nejen kultury jako oboru mimosakrálního jednání a politiky jako oboru správy de-sakralizovaného světa. Je to problém především toho, co Církev učí. Neboť to, co Církev učí, je třeba neustále interpretovat v řeči kultury a politiky, tak, aby to bylo komunikativní, tedy formulovat v jazyce, v jakém je vnímán svět a jak je vnímán člověk jako subjekt. Ale jak, jakou řečí učit v situaci, kdy se svět (způsoby komunikace) mění tak rychle a zásadně, jak doposud nikdy ne? Kdy se rozpadá obecná důvěra v člověka jako odpovědnou osobu, kde je tato odpovědnost nahlodávána a leptána tisícem odkazů na kulturní, sociální, rodinné, genetické a další determinanace? Kdy je rozkládána a zneplatňována řeč jako prostředek dorozumění? Kdy se ukazuje jak významná je změna světa, tak velká, že se již téměř nedá „tomisticky“ mluvit o přirozenosti některých věcí, jako by leccos žádnou přirozenost nemělo…
Sám bych byl někdy blízko otázce: „neblíží se doba, ve které budou stále významnější roli hrát samotné pravdy víry, kdy se nám „víc do záchranného člunu nevejde?“ (viz článek o Karlu VI. Schwarzenbergovi v tomto čísle). Rozumím Halíkovi v tom, že takto metamorfózní svět vidí, že vidí svět, který se ze světliny bytí (jak ho vnímá Patočka) najednou mění zpět do podoby džungle nevyzpytatelných sil, změti, ve které osobní historie člověka nemá žádný zřejmý smysl a ve kterém je třeba se znovu ptát co a v jakém rozsahu má Církve „učit“ a jak. 
Nerozumím mu na druhé straně v tom, že je ochoten relativizovat vše, vč. pravd víry, tedy toho, co Církev věří. Chápu, že pro Halíka je podstatné začít stavět daleko dřív, hlouběji než na úrovni vědy a důvěry ve vědeckou diskusi jako prostředek na cestě k pravdě.I v tom bych našel společnou řeč. Ale to nutně neznamená nějaký podstatný argument proti Ratzingerovi. Zvýrazňuji, že jsou různé předměty a různé způsoby, jak se vztahovat ke světu – zejména v situaci, kdy už nemůžeme ani u katolických intelektuálů předpokládat obecnou znalost toho, co je to universum, a kdy si zároveň tak silně uvědomujeme, že „svět“ vědy není to totéž co universum.
A proto se mohu pokusit shrnout:
1) Církev je a musí být strážkyní pravd víry, které nelze redukovat a relativizovat: to, co Církev věří, je třeba znát a je věcí každého, aby se přitom, když vyslovuje slovo „věřím“ spojil s Církví, nikoli aby intelektualizoval, nadřazoval sebe, svůj čas, a relativizoval podle sebe význam použitých slov.
2) Je věcí teologie, aby vykládala to, co Církev učí, a v tomto smyslu má velký význam vědecká diskuse, při zachování pravidla, že poslední slovo v tomto výkladu má vždy Církev, Magisterium
3) Další dvě velká témata pak jsou věcí otevřené diskuse: Pokud se týče politiky jako sekularizované formy vlády a správy, je doposud zcela mimo tento časopis (i když článek o vztahu teologie a prostoru politiky rámcově připravuji). Pokud se týče kultury v širokém slova smyslu, pak se domnívám, že jde o téma vymezené teologicky, které je třeba chápat jako prostor odpovědného jednání, které ale nemá v daném čase jednoznačné hodnotové určení.
4) Ve světě a o světě by měl křesťan především svědčit – ve smyslu nezpochybnitelnosti pravd víry, a v tom, jak dokáže využít a do svého života promítnout to, v co (Církev i on sám věří) a co Církev učí.
Není třeba se bát diskontinuity s tím související, nenechme si vnutit „homogenitu“ myšlení – naopak, je nutné ukazovat, že je zcela legitimní, když se způsob myšlení mění podle oboru, do kterého je zaměřeno. Právě při vytváření falešné homogenity „světa jako předmětu myšlení“ se jedná o nesmyslnou konfúzi, která nemůže mít kladné výsledky.
Halík podle všeho takto nerozlišuje, alespoň z diskuse na výstavišti v Olomouci tak lze usuzovat. Jak tedy odpověděl na otázku, jak on sám rozumí tvrzení, že Ježíš je syn Boží? Jako vědec.


