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Čekání na arcibiskupa

Osoby: Jaroslav Šebek,  František Kordač, František Tomášek, Pietro Ciriaci 
Témata: změna klimatu
Odkazy:
http://archiv.newton.cz/ln/2010/01/02/aab8592e3fa16137ce2c84683b5a69d8.asp

Anotace
Nalézt v denním tisku obsáhlý článek o reáliích katolické Církve, nezatížený nějakým primitivním manipulativním cílem, to je jistě věc nečekaná, zaregistrovali jsme to hned na začátku roku 2010 v článku rozebírajícím problematiku jmenování biskupů u nás ve 20. století. Díky tomu se můžeme přesvědčit, jak je těžké napsat něco rozumného a „nestranného“.

„Arcibiskup František Kordač byl asketický a pocházel z lidu“ – to je jasné tvrzení, papežský nuncius Ciriaci tedy byl zřejmě požitkář. „Za Kordače se postavili němečtí katolíci, český klérus zachoval loyalitu k Římu“… atd. každá taková pravdivá věta něco sugeruje.
Pokud o tématu člověk alespoň „něco ví“, rozumí dilematům autora, který vlastně na objednávku „píše“ složité slovníkové heslo s vědomím, že vyčerpávajícím způsobem by vše nevysvětlila ani obšírná monografie. Zarážet může čtenáře strašná jazyková úroveň, ale pokud něco ví i o praxi v českých novinách, tak zjistí, že největší „seky“ jsou zcela nepochybně výsledkem škrtů, které článek „krátily“ na požadovanou délku, autor zřejmě předem nevěděl, jaký bude uveřejněný rozsah textu.

Je lepší něco než nic? Rozhodně. Ale možná by bylo lepší postavit se na nějaké východisko, nesnažit se podat „neutrální pohled“. Pro porozumění tomuto tématu, ale nejen jemu, je přeci daleko nejdůležitější ukázat na některé podstatné souvislosti: každé jednání je vedeno na základě nějakých předpokladů, a ty se ne vždy naplní, ba naopak, následující situace bývají zcela nečekané. Jsem zastáncem toho, že se má psát otevřeně a s porozuměním dynamice věcí. Arcibiskup Tomášek byl „odsouhlasen“ komunisty zjevně proto, že to nebyl žádný myslitel a že ho považovali za slabého – ale on se ve svém stáří zcela změnil a dozrál až do polohy, ve které zajistil pro katolickou Církev důstojné společenské místo při změnách v r. 1989. Jaký význam mělo, že byl pod vlivem jedné skupiny aktivistů okolo Josefa Zvěřiny? Na to je třeba hledat odpověď. Pokud s tímto popisem někdo nesouhlasí, ať předloží jiný.

Arcibiskup Kordač byl přítelem papeže, po jeho smrti se dostal na vedlejší kolej. Řešil složitou situaci v agresivním liberálním státě, který ostře vystupoval proti mnohamilionové německé menšině obyvatel (ve značné části katolické) a dovedl si představit, co by mohl napáchat přehnaný aktivismus, oponoval antiklerikální vládě, byl v tlaku ze všech stran. Výtky proti němu kvůli Katolické akci byly spíše záminkou, stejně tak jako spor o budovu nunciatury. Ale jaký byl skutečný zájem Ciriaciho? Nebyly to spíše mocenské změny související s  jistou mírou nástupu pragmatismu kurie ve vztahu k polo-zednářským vládám té doby, s lateránskými dohodami? Jistě, je to na román, ale nesmíme se vzdát snahy porozumět souvislostem.
Články typu slovníkového hesla, které například oprávněně zmíní Kordačův lidový původ a asketismus, mohou zakrýt podstatný fakt, že přednostně šlo o kontrolu a vliv na „top management Církve u nás“ a zpětně i na různé role, které hrají podstatní představitelé národních církví ve Vatikánu. 
Ale nejde o to kritizovat tento článek, spíše z něho vyjít. To nás může vést k zamyšlení nad naší schopností (či spíše neschopností) přemýšlet o tom, co je to „vnitrocírkevní politika“ a do jaké míry jí rozumíme. Právě proto je citovaný článek pro reflexi v Triviu zásadní. Dovedeme popsat, o co v církevní politice v posledních desetiletích šlo a jde? Domnívám se, že ne. Dovedeme např. popsat, o co šlo při sporu o teologickou fakultu, aby to nebyly fráze? To se daleko lépe umíme tomuto tématu vyhnout, vytěsnit ho. Dovedeme vůbec popsat a promyslet alternativy k tomu, co zde prosadil arcibiskup a později kardinál Vlk? Jsme připraveni na to, že bude třeba nějak interpretovat to, co nastane se jmenováním nového arcibiskupa? Domnívám se že ne. Nejsme připraveni otevřeně a strukturovaně hodnotit reálné kroky katolické hierarchie u nás za poslední dvě desetiletí. To je tristní! Přitom by mělo být jasné, jak významné je, abychom dokázali chápat změněnou situaci nikoli jako situaci „Deus  ex machina“, ale rozuměli tomu, že jsme součástí nějakého pohybu, dynamiky, ve které se mnoho zdánlivě pevného výrazně proměňuje. To, co bude přicházet, by nás nemělo překvapovat zcela zásadně a měli bychom mít co nejvíc pro nové situace promyšlené souvislosti, východiska, abychom byli schopni konzistentně reagovat, využívat nabídnuté příležitosti atd.
Jistě je třeba v základu přistupovat k této věci s pokorou a vědomím, že Duch vane kudy chce. To platí vždy. Jistě, s pokorou přijmeme, co přijde, ať to bude to, co bychom si přáli, nebo to, čeho se obáváme. Ale nemusíme proto být nehybní, vyčkávat. Dobře jsme se naučili vysvětlovat svoji pasivitu tím, že čekáme na „lepší situaci“. V tomto smyslu ale může být čekání největší chybou a zakopáním hřiven.

Musíme být schopni dopsat citovaný článek do roku 2010, jasně, přehledně, s ukázáním na to, co je podstatné, a ještě víc, musíme být schopni napsat a obhájit ho v komplexnějším kontextu, zahrnujícím porozumění pro konkrétní situace, ve kterých ti a oni aktéři jednali, rozhodovali se, něco preferovali a něco jiného potlačovali, někdy obstáli a jindy selhali.

4.1.2010


Kardinál Ottaviani v Te Deum 5/09

Osoby: kardinál Ottaviani, Benedikt XVI.
Témata: časopis Te Deum, Stará Boleslav, I. vatikánský koncil, II. vatikánský koncil, liturgie, 
Odkazy: http://www.tedeum.cz/

Anotace
Te Deum tentokrát přináší zajímavý materiál, který může dobře posloužit všem, kdo přemýšlejí o smyslu liturgie, změnách v Církvi v posledních sto letech a také o aktuálním dění, a zajímá je třeba spor o charakter hudebního doprovodu mše sv., kterou sloužil v Boleslavi papež Benedikt XVI.

Zesnulý kardinál opravdu zůstával „vždy týž“, semper idem, jak znělo heslo, jež vidíme pod jeho znakem, nenaslouchal jako většina jeho spolubratří v biskupském úřadě vábivému hlasu sirén tohoto světa, jež za zpronevěru „zlatého pokladu“ slibovaly „radost a naději“, ale namísto toho poskytly jen smutek a zoufalství. (Te Deum)


I.
Kardinál Ottaviani je v Te Deum představen dvakrát – jednou v životopise, z něhož je uvedený citát, a pak v dopise, který poslali spolu s kardinálem Bacci 25.9.1969 papeži Pavlovi VI. Příloha tohoto dopisu je poměrně podrobný rozbor výhrad proti nově zaváděnému mešnímu řádu. Jde mu přitom jen o to, aby byla zachována možnost používat tradiční (tridentský) římský misál. Dnes jsme v situaci, že se pomalu prosazuje stav, o který před 40 lety kardinálové marně žádali. Ale ti, kdo se snaží udržet status quo, se „vyměnili“. Jako konzervy se snaží bránit „normativní mši“ ti, kteří před desetiletími bořili Tridentinum a několikasetletou latinskou tradici. Proto stojí za to se na tuto problematiku podívat hlouběji a podívat se hlouběji také na to, jak je možné vnímat pohyb a změnu v Církvi.

Redakce Te Deum se jednoznačně staví za kardinála Ottavianiho a jeho „vždy týž“, jakákoli změna od jistot Tridentina je v jejich očích změnou, která se děje svodem, svět mámí a slibuje, ale nemá jak a čím splnit vyvolaná očekávání... Atd. I když jde o myšlenku svůdnou, její neudržitelnost je zjevná: Můžeme se vysilovat diskusemi o tom, kdo všechno v Radě pro provedení konstituce o posvátné liturgii (která nový mešní řád zpracovávala) byl zednář -  ale není to podstatné, jak se pokusím ukázat dále. Podstatné přeci je, že dějiny mají smysl, a  my jsme povinni pokoušet se interpretovat to, co se událo – nikoli soudit ty či ony postavy a zkoumat velikost jejich selhání. Přiznejme ale, že v tom je Te Deum korektní, není zde ani slovo o Pavlovi VI., který to vše „dopustil“. Duch vane kudy chce a ať se nám jeho jednání může zdát sebenepochopitelnější, jistě má v dějinách spásy nějaký význam. A jaký má význam pro nás? Jaký význam můžeme v tomto zvláštním kotrmelci pěti desetiletí nalézt?

II.
Domnívám se, že nám k tomu dává podklad právě Ottaviani a jím signovaný rozbor nové liturgie, lépe řečeno komparace k tridentskému ritu, která tvoří přílohu jeho dopisu. Od počátku do konce je zde ve srovnání nalézán stále stejný výsledek: nový ritus zeslabuje některé zásadní významy, ztěžuje porozumění, zatemňuje původně jasné, vytváří dvojznačnosti – to vše vede k zeslabení významu oběti, zakrytí jednoznačně jasné svátostné přítomnosti Krista atd.  Pokud stačíme argumentace sledovat, můžeme s nimi souhlasit. A co z toho plyne, musíme se ovšem zeptat: ano, někteří jsou přesvědčeni, že zavedením „normativní mše“ a odvrhnutím tridentského ritu jsme ztratili jeden z podstatných pokladů Církve. Ale ztratili jsme ho skutečně? Podle všeho lze jednoznačně říci že ne, jen více záleží na tom, abychom si uvědomili naši aktuální odpovědnost za jeho „nesení“ a uchování.

Musíme se snažit porozumět těmto dějům z delšího časového odstupu – někteří jistě selhali a někteří obstáli, ale to je věcí Soudu a ne nás. Pokud se snažíme porozumět chybám, které se staly, je to pro nás významné právě proto, abychom si dávali pozor a nepřeceňovali význam svého jednání, nepropadli pokušení, které svádí k tomu myslet si, že to podstatné v dějinách závisí právě na našem jednání. Padni komu padni. Někteří si myslí, že musí „dějinám“ trochu pomoci. A druzí si myslí, že musí stavět hráze proti něčemu, co přináší změnu. V obou případech se setkáváme s tím, že se kriteria jednání mění. Přestáváme dělat to, co je v dané konstelaci, situaci „správné“, a přemýšlíme o tom, jak dosáhnout cílů, které nám připadají důležité. Pokud se ale podstatným stane dosahování cílů, můžeme se snadno octnout na scestí.  Cíle nic nezaručují a neomlouvají, měli bychom jednat tak, abychom se za svá jednání a rozhodnutí nemuseli stydět, i kdyby se ukázalo, že naše cíle jsou mylné, marné, rozplynou se jako mámení. A to se může stát každému, i těm, kdo „boří“, i těm, kdo hájí „opuštěný poklad víry“.

Někteří měli jako svůj cíl změnu, moderní pastoraci, a z těchto cílů odvodili, že je nutné jednat tak, aby byla rozbita tradice a zavedena „normativní mše“. Ti kdo takto přemýšleli, nadřadili cíl nad úvahu o správnosti jednání. Vůbec pak nechápou krok Benedikta XVI., který odstranil překážky v tom, jak lze sloužit Bohu. Benedikt po 40 letech vyhověl Ottavianimu, to brali a berou mnozí jako útok na sebe, na to, co reprezentovali, útok na svůj „dějinný úkol“. Nechme je s jejich dějinnými úkoly, ať o nich přemýšlí.
 

III.
Dívejme se z většího odstupu. Je třeba vidět souvislosti dvou vatikánských koncilů a toho, co se v jejich rámci a poté po jejich skončení dělo: Z toho prvního vyšla Církev značně vnitřně zkonsolidovaná, s papežskou neomylností, anticipující sociální změny, připravená na novou společenskou roli, posílení pozice papeže a završení mariánských dogmat o pár desetiletí později (dogma o Nanebevzetí Panny Marie). Odešli z ní pouze nemnozí „modernisté“. Z toho druhého vyšla Církev pastorační, otevřená světu, a tedy zároveň zranitelná, rozvolněná, proměněná, tedy ve stavu, na který nikdo nebyl připravený, se kterým si jen málokdo uměl bez obtíží poradit. A ve schismatu se octli ti, kdo tuto změnu odmítli akceptovat.
Po čtyřiceti letech lze vidět, že jsme postaveni do zcela nových situací, protože tomu všemu se dá zcela nově a s odstupem rozumět, má to svoji vnitřní logiku.

Můžeme s kardinálem Ottavianim konstatovat, že dnes užívaný ritus mnoho cenného a důležitého zeslabuje, činí nejednoznačným, snad se zde i mohou ztrácet některé důležité významy. Ale není to obraz situace, ve které jsme i v jiných ohledech? O to víc je nutné, abychom nepřijímali mši sv. jako něco, co je opevněné „samo sebou“. Musíme se snažit o to, abychom ji správně interpretovali, abychom ukazovali meze, které je třeba dávat pastoraci, musíme se snažit, abychom sami udrželi maximum z tradice, atd. Vždyť celý spor o papežskou  poutní mši v Boleslavi je ilustrací toho, že se za podobu a obsah mše sv. máme brát, že se dají hledat limity omezující zdánlivý primát pastorace, zpochybnit samozřejmost „priority“ a nadřazenosti „komunikace se světem“, atd.

Na druhou stranu je nutné vidět, že s naším pojetím identity je nerozdělitelně spojen problém změny, který nebyl dostatečně vyřešen tomisticko-aristotelskou syntézou. Jako jeden z podstatných přínosů všeho, co se v posledních desetiletích událo, je možné chápat právě to, že Církev podle všeho dozrála ke stavu, aby právě v jejím prostředí bylo možné otázku  identity a změny nově zformulovat. Potřebujeme ji položit Evropě jako prostředí, kde vznikla kultura v našem slova smyslu, kde se formovalo myšlení, které dnes má globální rysy a čím dál patrněji také rysy antikřesťanské. Církev je po dvou posledních koncilech připravena na to, postavit se vůči světu, proměňujícímu se do beztvarosti. Církev je nutno chápat v její identitě jako proměňující se jednotu, identitu  – neboť ji tvoří ti, kdo v tomto světě žijí, ale neklaní se mu.


Krása v hudbě

Osoby: Evžen Kindler, Jiří Kub, Lukáš Novák, Jiří Stodola
Témata: dopis varhaníků,  časopis Psalterium folia, hodnoty, metafyzika, pravda, schopnost rozumu poznat pravdu

Anotace:
Z krásy, dobra a pravdy je vždy utkán cíl člověka ve světě a jeho orientace v cestě za ním. Svět není statickým předmětem našeho zájmu, ani krása ne. Jde o to přitakávat tam, kde se krásné ukazuje, napomáhat tomu, upřednostňovat krásné (ryzí) před tím, co je jen „líbivé“, co se snaží být v centru zájmu světa, ale je jen „pozlátkem“, neopírá se o jednotu dobrého krásného a pravdivého, před tím, co není „pravé“.


V souvislosti s dopisem varhaníků se objevilo několik článků, které se snaží ukázat, že hodnota hudební skladby a snad i hudební produkce se dá objektivně popsat, máme-li vypracovanou dostatečně precizní řeč, tedy po dostatečné lingvistické analýze daného materiálu. V podobném smyslu argumentují již delší dobu některé články na různých webech a zejména v časopise Psalterium fólia (Evžen Kindler, Jiří Kub, Lukáš Novák, Jiří Stodola a další). Považuji za nutné právě v souvislosti s dopisem varhaníků takové tvrzení odmítnout.
Přitom vůbec nejde o to zpochybňovat roli rozumu a poznání. O hudební skladbě a jejím provedení a nebo o dané improvizaci (pokud je zachycena) je možné hovořit, analyzovat dílo i provedení, vztahy atd. To vše vyplývá z obecné role kritiky a kritického a interpretačního myšlení – ve kterém se dobíráme souvislostí věcí. Ale to vše je  něco jiného než cesta k požadovaným objektivním nástrojům a formám hodnocení kvality obecně. Proč tomu tak je a proč to nejde jinak? Resp. převedeno do aktuální diskuse „proč nejde v nějakém církevním dokumentu popsat kvalitní hudbu tak, aby to bylo jednou pro vždy rozhodnuté, proč nejde vyjmenovat její definiční (identifikační) znaky? V rozporu s každou semiotikou jsou zde znaky vždy až druhotné, odvozené. A domnívám se, že je snadné ukázat proč, jen s mírnou metafyzickou výpůjčkou.

Na čem lze nesporně stavět jsou postřehy středověkých metafyziků o povaze jsoucího, zjednodušeně řečeno, dobré, krásné a pravdivé jsou nějaké od sebe odlišné pre-formy, skrze které vnímáme „bytí“, a mají jednu zvláštnost: dobro, pravda a krása jsou navzájem svázány tak, že je to dobré, pravdivé a krásné. Zvýrazňuji, že ne jenom pravdivé. Hloubavý člověk může toto téma učinit celoživotním předmětem zájmu, pro nás zde by mělo být dostatečné, pokud nahlédneme, že krása není v nějaké „hierarchii“ podřazena pod pravdu, a dobré, jako hodnotové určení, stejně tak. Pohybujeme-li se ve struktuře formalizované řeči a soudů, pak nemůžeme než postihnout jeden z aspektů bytí, a pokud na to zapomeneme, vzniká z našeho myšlení cosi deficientního. Je naším úkolem nejen dobírat se pravdivých výroků, ba dokonce to může být plané, pokud zároveň nejsme otevřeni kráse samé a hodnotě. Hodnotě jako tomu „dobru“, které zmiňuje Genesis, které viděl Bůh vždy po jednotlivých krocích stvoření.
Dobro, pravda a krása nějaké věci nebo jednání nejsou nějak „samy sebou“ a je na nás, abychom jim dali ve svém myšlení možnost „průniku“, abychom je uměli vnímat a sdílet v komunikativních formách. Rozum nám umožňuje strukturovat a formalizovat vztahy, procesy atd. – ale může jen odkazovat k hodnotám a vytvářet podmínky k tomu, aby se krása lépe ukázala.

Žádná definice „hodnotné hudby“ tedy nemůže být víc než jen nástrojem kultivace – aktuálním nástrojem, který je třeba „brousit“, protože se opotřebovává, seřizovat a nově kalibrovat podle situací, pro které se bude používat. Proto je třeba aktuálně všem, kdo by měli tendenci opevňovat se ve věži ze slonové kosti, vzkázat: není nic, o co by bylo možné se jednou pro vždy opřít, zajistit; krása se nedá spoutat. Není vadou dokumentů sv. Pia X. o posvátné hudbě, že obsahují odkaz na individuální hodnocení krásného a v posledku se o ně opírají. Individuální prožitek krásného samozřejmě umožňuje, aby se lidé lišili a neshodli - díky Bohu. Proto se také mohou po nějakém procesu argumentace shodnout. A proto se mi může nelíbit, nad čím většina jásá, a mohu se „poděkovat“ i odborníkům, kteří se domnívají, že mají „pravdu“ ve svých rukou. Není žádná pravda, která by se dala aplikovat na umění, a je marné se o nějakou „závaznou kodifikaci“ definitivních znaků „správného“ umění snažit. Myslím, že to vyplývá z povahy stvoření.

Ale to neznamená, že bychom se měli utopit v individuálním vnímání krásy, naopak, krása je jeden z aspektů stvoření, je nedílně spojena s dobrem a pravdou. Při vědomí této otevřenosti krásného je o to větší důraz třeba klást na zpřístupňování krásy a sdílení krásného s druhými – neboť jsme sice schopni krásu vnímat, ale často také potřebujeme být ke krásnému přivedeni, musí nám být nejprve ukázána. Krásu nevnímáme tak, že je to „samo sebou“ – snad je to pro babylonské zmatení jazyků, snad je to celkovou pokleslostí člověka po pádu – lze jistě nalézt aspekty obého, nevím. Bůh v Genesis neříká „je to krásné“, snad že krása je odleskem Boha samého ve stvoření? Nevíme. Ale žijeme a nebo alespoň můžeme žít v kombinaci důvěry, že svět je otevřený pro to, abychom usilovali o dobro, my jsme otevřeni, abychom se učili vnímat krásu a hledat pravdu. A toto vše můžeme sdílet s druhými. Můžeme přitakat dobrému, krásnému a pravdivému „ve světě“ a tedy se přiblížit skutečnému bytí. Z krásy dobra a pravdy je vždy utkán cíl člověka ve světě a jeho orientace v cestě za ním. Svět není statickým předmětem našeho zájmu, ani krása ne. Jde o to přitakávat tam, kde se krásné ukazuje, napomáhat tomu, upřednostňovat krásné (ryzí) před tím, co je jen „líbivé“, co se snaží být v centru zájmu světa, ale je jen „pozlátkem“, neopírá se o jednotu dobrého, krásného a pravdivého, co není „pravé“. Jediná cesta, kterou máme, je kultivace, v rozpoznávání pravého a naproti tomu povrchního (nepravého) a k tomu nám samozřejmě může rozum dobře sloužit. Ale zejména v tváří tvář kráse si člověk může uvědomovat, že rozum může být dobrý sluha, ale také špatný pán.

Jsou lidé, kteří na první pohled vidí v hromadách hlušiny kousek krásy – a pak je jejich povinností pomáhat jí „na svět“ – tedy ukazovat ji druhým, aby ji i oni uviděli. To je dar, který mají jen někteří. Ale významné role jsou zde i pro ostatní. Někdo učí v „lidušce“ děti základům ovládání nástroje a hudební abecedy, někdo amatérsky zpívá ve sboru a pomáhá vytvářet příležitosti, ve které mohou zaznít staré skladby, někde se mládenci a panny učí tři akordy na kytaru, aby mohli zahrát na výletě „Jesse James chlapík byl“, někdo analyzuje tonální systémy Messiaena, někdo se zabývá semiotikou hudby a vztahem mezi „přirozeným“ rytmem vyslovované řeči a rytmem skladby jako strukturou atd. Ti všichni se nějak podílejí na tom, abychom byli otevřeni pro to, co je krásné. Ale nikdo z nich nemá na krásu „patent“. Dokonce kdokoli z těchto výše jmenovaných, včetně analytiků hudebního jazyka, může být zcela bezbranný a bezradný před původní „hromadou hlušiny“, nepřehledné produkce, ve které krásu možná tuší a předpokládá, ale NEVIDÍ.

V kráse není rovnosti, spravedlnosti, krása jde svými cestami Ve vztahu k tomu, co je dobré, můžeme vždy krásu ukazovat a odkrývat a usvědčovat to, co se jako krása „jen“ tváří,  co nemá hlubokou metafyzicky ukotvenou jednotu bytí. Proti všemu zdání, proti všemu, co může být i předmětem uctívání a plodem vypracovaných estetismů, proti všemu, na čem může být shoda většiny – jsme schopni ukázat „toto je krásné“ a držet tento výrok jako výrok, o kterém je třeba společně přemýšlet a zkoumat jeho založenost, pravdivost. Nic víc a nic méně.


Nihilisté krásy 

Osoby: -
Témata: dopis varhaníků, hodnoty, hudba liturgická, polemika, Stará Boleslav 

Anotace
V souvislosti s dopisem varhaníků se objevila řada reakcí, které se snaží ukázat, že krása je věcí pocitů, je individuální, estetická hlediska se proměňují v závislosti na kultuře a jsou vždy věcí daného společenského konsensu atd. Podle těchto diskutujících tedy není  žádná „pravda krásy“, není nic, co by bylo možné objektivně ukázat jako krásné. Do důsledku vzato jde o tvrzení, že „co se líbí jednomu, nemusí se líbit druhému“ a navíc, a to je důležité, nic víc o kráse a krásném říci nelze. 

Je to paradox. Zatímco hodnotový nihilismus nám nahání husí kůži, nihilismus ve věci krásného je prezentován často zcela bezostyšně a bez toho, aby jeho propagátory napadlo, jak úzce to s nihilismem hodnotovým souvisí. K oběma těmto nihilismům se zcela souběžně dochází dvojí redukcí. Zjednodušeně: nejprve se stvoření redukuje na předmět přírodovědy (svět je sumou věcí světa) a pak se zrelativizuje poznání člověka: každý má „své“ paradigma (jinak řečeno o tom, co nejde změřit, si každý může myslet co chce, aniž by šlo tento jeho „názor“ jakkoli zvnějšku hodnotit).
Proto chceme-li vůbec začít s nihilisty krásy mluvit, je třeba „sestoupit“ až tak daleko, abychom A) ukázali zásadní vady redukce stvoření na sumu předmětů vědy a B) ukázali, že pohodlná představa o tom, že „každý má svojí pravdu“, je ve své povaze mylná.

O povaze jsoucího je možné přemýšlet z mnoha stran, jedna by však v našem prostředí neměla být opomíjena: Bůh viděl, že to, co stvořil bylo „dobré“. Krásu stvoření je tedy třeba vnímat jako jeden aspekt, nebo spíše formu toho, jak je stvoření vnímáno a hodnoceno jako „dobré“.  Krása se nějak „nevylíhla“ v tomto kulturním kontextu sama ze sebe – ale je už vždy promísena s tím, co by se dalo nejspíš popsat jako žádostivost, která vedla Evu k utržení zakázaného jablka. Krása nesporně a bez problémů patří ke stvoření, složitější je ale náš vztah k ní, protože je nějak spojena s naším chtěním, Chceme ji mít k dispozici, ovládat. A protože je to nemístné a nepřiměřené, ovládáme namísto krásy to, co nám může dávat zdání falešného úspěchu a co samo může být jen „pozlátkem“, kýčem, přetvářkou. Mohli bychom říci, že to, co je skutečně krásné, je spojeno s povahou věci samé, a měli bychom to přijímat v pokoře. Krása pak de facto znamená, že věc je sama sebou, stvořením, ale třeba i výsledkem lidského jednání tak, jak je viděno v očích Božích, v souladu s Božím plánem. Tam, kde se otevíráme pro Boží stvoření a velikost, dostává se nám krásy: i skrze stvoření, skrze druhé a jejich díla, skrze výsledek jejich kreativity… Pokud na tohle vše nezapomeneme, můžeme rozumět tomu, že i židle je krásná, když je dobrou židlí, hudba je krásná, když je dobrou hudbou.

Pokud je toto vše alespoň v základních rysech správným „obrazem věci“, pak je nesporné, že krása není věcí libo-vůle, individuálního vkusu, stejně jako není věcí libovůle morálka. Ale vyřešili jsme tím vůbec něco? Ano, převedli jsme diskusi z toho, co je krásné, na diskusi o tom, co je dobré. Ale kdo je oprávněn k tomu být v této věci soudcem? Samozřejmě že světského soudce se tu nedočkáme, ale dočkáme se tak alespoň jisté paralely: Světský soudce přeci nesoudí naše skutky proto, že jsou špatné, ale proto, že poškozují druhé nebo jsou za hranicí společensky přijatelného, nebo proto, že se u soudu někdo domáhá svého práva atd. Soudit se je krajní možnost a mělo by být ve světě výjimkou, protože světský soudce to podstatné nevidí, světská spravedlnost je slepá. Ale věříme, že skutečný a jediný soudce dobře rozeznává vše, co není dobré, vše, co není úplné, co je jen přetvářkou a vytvářením zdání. A pokud jde o krásu?  Ta není věcí individuálního „názoru“, není věcí „dojmů“, něčím, nad čím se „zavře voda“.  Věřím-li, že stvoření je dílo Boží, pak na libo-volnost ve vztahu ke kráse není na světě místo. Všechno, co je „jen“ líbivé, co bude shledáno vlažným, bude vyvrženo z úst, a proto je třeba se modlit za všechny nihilisty krásy, jediné, v co mohou doufat, je Boží milosrdenství.

Ne všichni mají dar rozeznávat krásu, ale nikoho neomlouvá, že dostal „pouze“ jednu hřivnu.  Když se člověk otevírá Bohu a jeho stvoření, když se otevírá pro to, co je jeho posláním, jaký je jeho „úděl“, pak je otevřen i pro krásu světa, i kdyby nebyl hudebníkem a nikdy neslyšel varhany. A naopak, ani deset konzervatoří nemusí stačit na to, aby ten který člověk nalezl místo, na kterém ho chce Bůh mít – a pak se jeho chtění stává nepřiměřeným, falešným, nehezkým. 
Ošklivost má dvě polohy: prázdnotu a lež, obojí pramení v nitru člověka. Ošklivost a nízkost je živena a nesena prázdnotou beznaděje a ignorance na straně jedné a lží, vzdoru vůči Bohu a jeho stvoření na straně druhé, je to lež nalézající zálibu v pohrdání druhými, v klanění, mnohdy i světské slávě. Ošklivost a nízkost, trapnost není třeba na světě soudit, sestavovat k tomu tribunály. Ale je třeba na ni ukázat, ukázat ji jako něco nedůstojného člověka. 

Samozřejmě že existuje celá oblast jednání, u kterého nemůžeme mít ambici rozhodovat o tom, jestli je „dobré“ – je na každém, jak zaměřuje svůj život, jaké má záliby, co v životě preferuje. Ale tato přiměřená  „svoboda“ nelze zaměňovat s libovůlí, nejde ji zabsolutizovat a vyvodit z ní absurdní závěr, že krásné je to, co se mi líbí. Resp. nemůžeme bránit těm, kdo podobné věci tvrdí, aby o sobě prozrazovali, jak povrchně smýšlejí – ale je to k smíchu nebo k pláči, podle toho, jak se nás to týká.


Jeruzalémská bible? 

Osoby: Dominik Duka, F.X. Halas
Témata:  imanentismus, modernismus katolický

Anotace
Dostal jsem ji k vánocům a jsem za to rád, a dá se předpokládat že stejně tak na tom je i mnoho jiných. Jen mě na první pohled zaráží a trochu dráždí; byl bych asi spokojenější, kdybych měl Bibli - bez přívlastků, jen s určením, že jde o překlad pořízený v Jeruzalémské biblické škole, s komentáři a aktuální esejistickou vložkou.


Bylo s tím spousty práce, dočetl jsem se ještě v článku, který víceméně obhajoval fakt, že se text překládal z francouzštiny – to je další indicie pro to, že podstatný tu nebude samotný text knih Starého a Nového Zákona, ale úvod a komentáře, které jsou ve francouzštině psány. Hodně práce je postavit Eiffelovku ze sirek, napadlo mne přitom. Ale k čemu ta práce je? Asi je tato otázka očekávána, protože na ni odpovídá závěrečný text, jakýsi doslov, nazvaný „Smysl české verze Jeruzalémské bible“. Za tým překladatelů a biblistů ho podepsal F.X. Halas, o autorství některých jeho částí je možné se zde jen dohadovat, ale pravděpodobně směřují do úzkého okruhu spolupracovníků D. Duky. Nebudu se zde tedy zabývat vlastním překladem nebo srovnáváním s ekumenickým překladem atd., ale ani obsahem poznámek a komentářů, a soustředím se na tento text obhajující tak velkou práci.

Podivné je už to, že takový „doslov“ je vůbec do Bible zařazen, není to totiž pouze běžná překladatelská poznámka, která zpravidla osvětluje způsob překladu, používané metody atd. Jde mimo jiné o rozsáhlý samostatný „výklad“ historických souvislostí, opírající se o jeden z možných přístupů, aniž by to však bylo uvedeno. Ba dokonce se zde vytváří představa, že francouzská biblická škola byla, a v jistém smyslu je, držitelem či nositelem jakési „historické pravdy“ proti svým odpůrcům, kteří se mýlili. Imanentismus? Jistě, tady se s ním setkáváme v celkem čisté podobě. Doba prý dala Jeruzalémské biblické škole „za pravdu“. To je tvrzení vyplývající z představy, že o tom, co je pravda, rozhoduje „doba“ a s tou je snadné nesouhlasit. Navíc: neukázala se naopak přechodnost, dobovost některých přístupů jako něco, co pomíjí dřív, než by kdo pomyslel? Nezměnily se za několik posledních desetiletí zcela zásadně naše pohledy na to, jak je to se smiřováním vědy a víry? Je toto skutečně ten nejdůležitější úkol, který máme a který nás má vést při vnímání Bible? V době, kdy se překlad do češtiny začal připravovat, psali ještě významní autoři o smiřování víry a marxismu – kde je jim konec a kdo to vůbec může brát vážně? A dnes – kdekdo si může přečíst, že podstatné je, aby vědci přistupovali ke stvoření s pokorou, jako k tajemství. To jsou základní nosné motivy, které se prosazují už od pontifikátu Jana Pavla II. Sebevědomé vlastnictví pravdy „poznatků vědy“? To už není dobré ani pro reklamu na kosmetické přípravky, i tady už je významnější, zda je vše prakticky testováno na podstatném vzorku.

Přečtěme si jedno z podstatných tvrzení z českého doslovu:
„(Jeruzalémská bible )… velice se totiž přibližuje ideálu nalezení správné rovnováhy mezi realizací dvojího cíle, který sleduje takřka každé vydání Bible: osvětlit její obsah z pozice vědy a poskytnout oporu víře“.

Ve stejném roce 2009 vyšly v češtině tři nové překlady Bible nebo jejích částí, existuje tu několik katolických i nekatolických překladů. Na které z nich toto tvrzení platí? Snad jen na ten „ekumenický“. Zajisté jde o to zpřístupnit věřícím text Bible a třeba se lze i smířit s formulací „poskytnout oporu víře“, i když je to nějak podivně vnější, jako by Bible byla nějaká berla či hůl. Ale překládá-li někdo Bibli, znamená to skutečně, že vytváří pro věřící pomůcku pro smiřování vědy a víry? Domnívám se, že je to nepodložený a dobově podmíněný předpoklad, důkaz o tom, jak se někteří protagonisté a autoři úvodních částí závěrečného komentáře mýlí. Cílem každého překladu by přeci mělo být přetlumočit obsah Bible. Tak se také vyjadřuje F.X.Halas tam, kde je nesporně autorem textu a kde popisuje smysl překladatelské práce zcela jinak než v ideologických pasážích:
Bylo…(naším)… cílem přání, aby díky této edici dostali věřící a česká veřejnost nejlepší překlad Písma svatého vůbec? A nebo alespoň lepší překlad Bible do češtiny, než byly všechny dosavadní překlady? Anebo ´pouze´ dobrý překlad Písma?…Smysl, jejž své práci přikládal náš tým, je … vyjádřen ve třetí z těchto možností…“

Jasně jsme tedy identifikovali dvě vrstvy komentáře – jednu pokornou a pochybující, halasovskou, a druhou ideologickou. Máme k dispozici komentovaný text, který nás může obohatit. Jistě - příklady a argumenty o tom, jak ve Francii padesátých let pomohl tento překlad usmířit vnitřní rozpory pochybujících intelektuálů, jsou nanejvýš úsměvné. Není třeba je brát vážně. Přeci jen je však třeba určité obezřetnosti.
Samozřejmě že si všechny přeložené originální komentáře francouzského 2. vydání rád přečtu – ale nikoli proto, abych se jimi nechal nasměrovat, ale proto, abych lépe porozumět intelektuálům, kteří v polovině 20. století četli střídavě Bibli a Sartra a snažili se to převést na jednoho jmenovatele. Mohu se těmito úvody a komentáři jistě v lecčems nechat inspirovat, ale rozhodně pro mne nejsou podstatnou složkou Bible a vůbec netvoří nějaké závazné „vedení“ pro moje přemýšlení a rozjímání o tom kterém místě biblického textu. Zcela jistě použiji tento překlad pro komparaci tam, kde přemýšlím o použití českých výrazů,  těch 6,5 cm se mi do knihovny ještě vejde.Vůbec by mi ale nechybělo, kdyby byla tato konkrétní kniha o pár desítek stran „tenčí“. Mohla by se pak jmenovat „Bible“.


Dodatky k Salve 2/09

Osoby: Dominik Duka, Klaus Müller, Joseph Ratzinger, Benedikt XVI.
Témata: časopis Salve, racionalita světa, řezenská přednáška, schopnost rozumu poznat pravdu, pravda
Odkazy: http://salve.op.cz/



Salve 2/09 vyšlo s tím, že jeho obsah bude doplněn na webu: to se stalo poprvé a nebyl to žádný předem chystaný počin – úvodníkem v tištěné verzi avizované články se na webu objevily až po dlouhé době několika měsíců. A daly zajímavě nahlédnout do redakční kuchyně a myšlení šéfredaktora.


I.
Co se to stalo, že šéfredaktor Salve a biskup Dominik Duka měl potřebu se v editorialu vymezit vůči obsahu čísla?

Mám obavu, že jsme se pustili na příliš tenký led. Téma totiž nastoluje jakoby oklikou základní otázku o vlastním poměru rozumu a víry. V samotném katolicismu je toto téma stále nejen otázkou diskuse, ale i sporu, jak o tom svědčí pluralita teologických škol od starověku do dnešního dne. Náš záběr je širší:  přes pohled na západní rozdělené křesťanství, kde je veliká část protestantské tradice, hlavně myšlení Martina Luthera a jeho nedůvěra v lidský rozum, vůči římskému katolicismu protimluvná, se dostáváme se k dialogu teologů a současných nekřesťanských filosofů. Jaké může být východisko? Doporučuji prostudovat článek Klause Müllera „Rozum, moderna, papež“ – najdete ho jako dodatek k číslu na internetových stránkách Salve – který prezentuje typické katolické stanovisko slovy kardinála Josefa Ratzingera při kolokviu na pařížské Sorboně v roce 1999: „in principio erat verbum“ – na počátku všech věcí je tvůrčí síla rozumu…

Co je vlastně obsahem tohoto tak složitě formulovaného a nejasného úvodu?
Biskup a šéfredaktor má obavu. Z čeho? Z tenkého ledu, ale je tak jednoduché z jeho textu pochopit, co je míněno tímto tenkým ledem? Pokusme se o interpretaci výše uvedeného textu: 

Teze 1) O tom, jak je to s vírou a rozumem, existuje nejen diskuse, ale i spory, a to je dlouhodobý stav.
Komentář: to samo o sobě žádný tenký led nezakládá.

Teze 2) Náš záběr je širší.
Komentář: Není jasné jaký záběr – je to záměr, kterému autoři tohoto čísla nedostáli? A vůči čemu je širší – vůči nějakému „úzkému“ záměru?  To je nejasné, ani v této tezi nenalézáme  odpověď na otázku tenkého ledu zmiňovaného čísla Salve.

Teze 3) Přes nedůvěru v lidský rozum (protestantskou) se dostáváme k dialogu teologů a současných nekřesťanských filosofů.
Komentář: opět to jen potvrzuje náš výklad předchozí teze, protože toto vymezení nepopisuje realitu čísla, které je o něčem zcela jiném. Má tedy být tato Dukova věta načrtnutím toho, jak mělo číslo vypadat? Mělo jít o dialog s „nekřesťanskými filosofy“?

Teze 4) Téma nastoluje oklikou základní otázku po poměru rozumu a víry.
Komentář: má tedy být tenký led v tom, že je téma nastoleno oklikou (ale co a jaká je to oklika?), nebo že je zvolen špatný půdorys, totiž příliš „úzce katolický“, který nebere na zřetel tezi 2 a tezi 3 –  nezačíná na rozvrhu dialogu, do kterého vstupují různá východiska?

Zdá se, že zde nalézáme rozpor: katolické východisko zmíněného čísla údajně není dostatečné a je nám nabízeno jiné, založené na širším dialogu katolíků s nekřesťanskými filosofy. Dominik Duka se jako šéfredaktor víceméně distancuje od čísla, které podle něj vstupuje na „tenký led“, ihned nás tedy napadne, že vše vysvětlí článek, na který se odkazuje spolu s citací papeže Benedikta XVI. Po jeho přečtení se ale mnohé naše pochybnosti jen prohloubily.


II.
Müllerův článek se na webové stránce Salve ocitl až v pozdním podzimu, několik měsíců po vydání tohoto čísla, zdá se tedy vysoce pravděpodobné, že o jeho překladu bylo rozhodnuto teprve přitom, když šéfredaktor psal editorial. Spolu s ním se na webové stránky dostal ještě jeden text, A.J.Freddoso: Dvě úlohy katolických filosofů, který se však svými východisky v zásadě neliší od přístupu Alvina Plantinga, tedy klíčového textu celého čísla (viz Trivium 3/2009). Ten je také podle nás, dalo by se říci, „fundamentálně katolický“.  Ale co s Müllerem? Proč o něj Dominik Duka tak stál? Nepřekvapí nás, že jde o text, jehož autor se zásadně vymezuje proti Benediktovi XVI. v pojetí rozumu a role rozumu. Kruh se uzavírá.

Jde o text v zásadě polemický vůči tomu podstatnému, co je obsahem řezenské přednášky a co je dále rozvíjeno v některých formulacích papeže Benedikta XVI. Nutno ovšem říci, že Müllerův text, jakkoli s ním musíme polemizovat, je velmi erudovaný a poměrně přesně postihuje některá důležitá místa, o nichž by se mělo dále diskutovat, ba dokonce se dá říci, že ukazuje na docela jasnou „výhybku myšlení“, popisuje jakýsi „prubířský kámen“, na kterém se podle něj zkouší ti, kdo to myslí se světem „dobře“ a odlišují se od těch, kteří tak či onak od světa utíkají, odvrací se od něj. Přitom ale je u něj seriozní argumentace velmi profesionálně míchána s vytvářením dojmů: tak je papež představován jako trosečník, který jedná v tlaku traumat, která mu byla způsobena v minulé době (v 60. letech se mu vzbouřili studenti, nezabránil rozkolu s Kněžským bratrstvem Pia X.), na druhé straně je zde předkládán tvrdý argument, který je na hranici korektnosti: copak papež nevnímá, že  Bratrstvo odmítá rozum a jeho roli i v té podobě, jak se jí snaží sám představit?

A co je podle Müllera onou zásadní výhybkou myšlení? Opět argumentace, která se en bloc jen těžko odmítá. Přeneseně řečeno – moderní evropské filosofie, zejména německý idealismus, výslovně zmíněný Kant atd., nesporně obohatily současné myšlení a to nejen v tom, co je vázáno na „moderní“, úpadkovou podobu světa. Současný trend návratu ke komplexnějšímu myšlení, jak je nalézáme ve středověku, by neměl být důvodem pro to, aby bylo „zahozeno“ vše, čeho rozum dosáhl v posledních stoletích. Argument proti postupu papeže je jasný: jestliže odmítneme hodnotu něčeho, na čem jsme sami vyrostli, jak vůbec můžeme brát svůj vlastní rozum vážně? Pokud je rozum spojen se základy světa tak jak to říká papež, pak není možné, aby nám byl po staletí tak špatným průvodcem. A i kdybychom chybili, protože jsme zapomněli na to, do jaké míry je rozum vázán na další vrstvy lidské přirozenosti, nemůžeme „jen tak“ opustit to, co se stalo, neboť i to patří k dějinám spásy. Žádnou cestu v tomto smyslu nemůžeme „lehce“ prohlásit za omyl – vždy tím také něco ztrácíme… atd. Takto a podobně si mohu převést do srozumitelné řeči některé námitky Müllera vůči  Benediktovi XVI. Jde jen o to, do jaké míry skutečně oponují papeži a do jaké míry sugerují a pak vyvracejí něco, co Benedikt vůbec netvrdí.

III.
Duka musel znát Müllerův článek v originále, nebo mu ho v rámci redakčních diskusí někdo předložil jako to, co se do Salve „nedostalo“ a co mělo být klíčové. A zjevně se s Müllerovými výhradami a argumentacemi ztotožňuje, viz citovaný úvod. Katolické (v podání Müllera a Duky) je tedy stanovisko, ve kterém bereme vážně katolictví a zároveň dějiny, v nichž se projevuje jakási „tvůrčí síla“. A ta nás dnes vede k dialogu teologů a současných nekřesťanských filosofů. Rozum a víra, jak je chápe Benedikt XVI. v jednotě vycházející ze stvoření, podle tohoto názoru „nejde znovu ustavit“, protože ji moderní filosofie rozložila a není cesty zpět. To si takhle naplno autor nedovolí formulovat, ale troufám si tvrdit, že přesně tohle je cílem celého jeho článku. Spor o povahu rozumu, to je hlavní, o co tu jde. Všemi dostupnými prostředky se zde „bojuje“ o to, zda je rozum nasměrován ke světu a předmětům světa nebo ke stvoření.
Tohle je klíčové místo celého textu. 
Duka chce udržet představu, že hlavní pole pro používání rozumu leží mezi katolíky a „nekatolickými vědci“, v dialogu Církve se světem. Benedikt XVI. nechává roli rozumu těm, kdo přemýšlí – ale přidává k tomu podstatný apel:  pro to, abychom mohli rozumem směřovat k pravdě, je podstatné ztišení se a pokora před stvořením


IV.
Pokud se jedná o to, jak se „poučit z bloudění rozumu v posledních stoletích“, pak se v jednom aspektu můžeme s Müllerem shodnout, viz článek o řezenské přednášce v Triviu 1/2008. Ale tento kritický postoj se týká dílčího aspektu celé věci – přílišné vázanosti papeže na  universitu a akademické prostředí. Bloudění rozumu bylo velmi přínosné, protože nás zavedlo do míst, která bychom jinak nepoznali, a hlavně, ukázalo nám význam změny. Musíme brát vážně změnu, aniž by tím byla zpochybněna metafyzika jako taková, opravdu se již ke statickým metafyzickým systémům vrátit nelze a pokusy o to jsou vždy z nějakého ohledu deficientní. Můžeme se klidně shodnout na tom, že je velmi dobré číst Kritiku čistého rozumu a ptát se s Kantem například co je to formální názor, určitě nelze zahodit moderní filosofii jako hodnotu, která se den ze dne stala veteší. Ale důležité je udržet si (i proti manipulativnímu Müllerovu tlaku) kontext, tedy nenechat se vymanévrovat z důvěry v metafyzické založení rozumu a pravdy – byť bychom v mnoha ohledech dosud víc hledali, než věděli. Důležité je chápat (i přes dezinterpretace a snahy o redukci) hluboce provázaný rámec papežova snažení. 
V tomto kontextu pak není třeba se obávat toho, že jedna část konzervativních katolíků (celá vyděšená ze všeho, co se v Církvi děje od 60. let) nechce mít nic společného s čímkoli, co jen zdálky zavání moderností. Jde jen o to připustit, že je to jeden autentický hlas, který zaznívá v celém spektru přístupů k problému, který před námi náhle vyvstal. Jde o jeden z mnoha hlasů, který nám nedává zapomenout, zlehčit. Nic víc. Je tu problém, který musíme řešit: optimistické myšlení světa, které vedlo k silným hnutím v 60. letech (a velmi silně ovlivnilo i Církev) vypadalo jako „nosné“, ale byl to omyl. Využívalo jen energii rozpadu. A je u konce s dechem, rychleji než by si kdo dokázal představit, prostě zmizí, nadále se na ně nepůjde spolehnout. Stále více lidí se osvobozuje ze svazujících myšlenkových schémat, jak o tom ostatně svědčí i citované Salve: Dějiny? Zapomeňte na jakékoli „pravdy dějin“, dívejte se okolo sebe v důvěře v Boží slovo a přemýšlejte. Ale mávat strašákem fundamentalismu? Je to už ohrané a směšné a nemá to smysl.

V.
Jistě, jsme všichni v něčem na tenkém ledě, v tom Dukovi rozumím.
Od jistoty, že mnohé lze předvídat a ovládat a že v nepřehledném terénu lze dosahovat cílů, se najednou dostáváme k situacím, které vyžadují daleko více pokory, k situacím, které jsme kdysi drželi „pod kontrolou“ a v nichž jsme najednou bezmocní. Nezávidím mu, zvlášť když se dá očekávat, že se mu svět postavený na iluzích 60. let bude rozpadat čím dál víc. Resp. rozpadá se svět, postavený na iluzích 60. let a kontrole čehokoli, co by tyto iluze mohlo oslabovat nebo ohrožovat. To ale neznamená, že zastánci těchto názorů něco „vzdali“. Jak je vidět, naopak.

Je dobré, že Duka pocítil pod nohama tenký led, je dobré, že na webových stránkách Salve jsme si mohli přečíst Müllerův článek - může nás to dobře nasměrovat a poučit pro další tříbení názorů. Od  tradicionalistů v tomto smyslu mnoho čekat nemůžeme, jejich potenciál k promýšlení naší situace je velmi malý. Podstatné proto bude, jak se zformuje a zároveň rozrůzní myšlenkové pole uvolněné rozpadem jedné optimistické ideologie, která spoléhala na svět a dějiny a na manipulativní postupy, které se (údajně) v dějinách osvědčily.



Mimoekonomické předpoklady fungování trhu 
Lubomír Mlčoch, přednáška na Opus Bonum 2009

Osoby: Lubomír Mlčoch, Benedikt XVI, F.A. Hayek
Témata: encyklika Caritas in veritate,  tajemství, metafyzika

Anotace
Opus Bonum – setkání, které se nyní již po několik let koná v Břevnovském klášteře – bývá zaměřeno na různá společenská témata, v původně emigrantské tradici se zde na katolické půdě setkávají lidé různých „světonázorů“. Mlčochova přednáška výrazně převýšila běžný průměr příspěvků, a proto se jí věnujeme, i když není k dispozici na internetu. Reagovala na aktuální encykliku Caritas in veritate Benedikta XVI.


Zajímavé bylo, že se L. Mlčoch ve své přednášce opakovaně odkazoval na Benedikta XVI. a encykliku Caritas in veritate. Tedy bylo to zajímavé pro nás, neboť Mlčoch postupuje úplně jinak, než jak to dělá Trivium 3/2009, všímá si úplně jiných témat a zcela jinam klade akcenty.

Jeho přednáška víceméně jen obkroužila základní téma setkání Opus Bonum, dotkla se Hayekovy skepse vůči náboženství, evangelíků a Tomáše Ježka jako hayekovského ekonoma, Webera, který interpretoval před 120 lety vztah protestantské etiky a vzniku kapitalismu atd. Když ale pak L. Mlčoch mluví o logice své argumentace, odkazuje se na konstituci Radost a naděje: vědecká práce prováděná podle mravních zásad nebude nikdy ve skutečném rozporu s vírou, protože věci světské i věci víry pocházejí od jednoho a téhož Boha. Kdo se snaží pokorně a vytrvale zkoumat tajemství skutečnosti, ten je, třeba i nevědomky, jakoby veden Bohem.

A tady se můžeme zastavit. Jde tu o založení vědy, ale Mlčoch z toho zároveň odvodí ukázání směru; podle Mlčocha se máme vydat po stopách Hayekových i přesto, že považoval náboženství „jen“ za užitečnou pověru.
Domnívám se, že citace z konstituce Radost a naděje je příznačná a s jistým odstupem ilustruje dobu 60. let s jejím optimismem: tato citace ale také ukazuje, že optimistický duch je věc jedna, a reálný přístup věc druhá. Co zde totiž čteme? Vědecká práce se přeci ve svých výsledcích samozřejmě téměř vždy bude jevit jako rozporná s tím, co je předmětem víry (pro jistotu zopakujme, že tu jde o to, co Církev věří a co Církev učí). O tom není pochyb. Citovaná věta nám říká jen to, že to nebude rozpor skutečný – tedy takový, který by umožnil postavit výrok vyplývající z vědeckého poznání proti nároku víry. Jediný problém je, že nikde nikdo neslibuje, že budeme vždy a za všech okolností schopni vytvořit správný „přechodový modul“. Ten totiž potřebujeme, abychom mohli dojít k optimistické bezrozpornosti naivních smiřovačů vědy a víry. Vždyť naše vědecké myšlení je deformované náhodně převzatými východisky, nesprávně zvolenými axiomy, špatně formulovanými hodnotovými rámci… atd.

Podívejme se na to ještě podrobněji vzhledem ke konkrétním tezím, se kterými Mlčoch pracuje: jde mu o založení trhu, podmínky a předpoklady fungování demokracie a právního státu. To vše předpokládá nějaký hodnotový rámec, důvěru, náboženskou tradici. Jako nejsnazší cesta, jak tohle vše provázat, se Mlčochovi jeví navázat na Hayeka jen s tím, že  křesťanství na rozdíl od něj „vezmeme vážně“. Tak jednoduché to ale není. Domnívám se, že při přemýšlení o tom, co dnes chápeme jako společenské a ekonomické mechanismy a mechanismy moci, je třeba v myšlení jít k daleko hlouběji založeným základům, přičemž se musíme kriticky vyrovnat jak s Hayekem, tak s Weberem. A navíc musíme provést úplně novou analýzu současné manipulativní moci provázaného trhu –státu – společenských elit, dematerializovaného světa atd. Ano – věci světské i věci víry pocházejí od jednoho a téhož Boha. Ale Bůh nám dal schopnost pojmenovávat věci světa a proměňovat je svým jednáním do podoby, která je průmětem našeho mýlení se, našeho vzdálení se od Boha. Svět, jak ho aktuálně vidíme, je obrazem světa bez Boha, obrazem světa, ve kterém si i mnozí v rámci Církve do středu všeho postavili sebe a svoje místo v dějinách (aktuální dějinný pohled na to co je správné nadřadili nad cokoli jiného).

Mohlo by totiž zapadnout, že v citovaném textu se mluví o pokoře a tajemství – ano, druhá část citovaného textu je zásadní. Kdo se snaží pokorně a vytrvale zkoumat tajemství skutečnosti, … To, před čím stojíme, není nějaký nám bezproblémově přístupný „svět“, tedy svět jako předmět přírodovědy a dnes i společenských věd. Stojíme před tajemstvím. Ne že bychom se u toho měli zaleknout další myšlenkové práce. 
Ale nemůžeme se do ní pustit bez rozmyslu, bez opory, bezradně. I přes to, že jsme ponořeni do všech důsledků selhání předchozích generací i selhání svých, máme možnost nechat se vést rozumem, protože je to Bůh, který nám dal tento nástroj a tam, kde ho dostatečně očistíme od svých vlastních žádostí, tam můžeme doufat, že nás povede ke světlu. A tady lze navázat na Benedikta XVI. a encykliku Caritas in veritate.
Tady lze ukázat, že v tom všem, co nás přesahuje, můžeme spoléhat, že právě pro nás je připravena cesta, ve které můžeme uplatnit svůj rozum. Ale není to nějaké obecná cesta, po které bychom šli v nějakém „šiku“. Citujme ze samého úvodu encykliky: „každý nalézá své dobro, když přijme plán, který s ním Bůh má“. Podstatný aspekt pravdy je, že jsme schopni se dobírat pravdy, která je pro nás připravena.
Tato pravda nespočívá v pouhé „racionalitě kroků“ při pojmenování věcí světa, nespočívá nějak „sama a bez dalšího“ ve vědě díky její té či oné metodě. Pouze víme, že za tím vším, co se snažíme svým myšlením pokud možno přehledně uspořádat, existuje ještě jiný řád, na který je spolehnutí, řád, který není nijak nekompatibilní k našemu rozumu. Existuje zde kompatibilita mezi naším myšlením a světem (universem), nejsme vydaní na pospas chaosu.

Je to málo? Podle mne je to dost, protože to také znamená, že nejsme vydáni na pospas manipulativní moci, nejsme vydáni na pospas takové „vědě“, která je ve své povaze vůči světu redukující. Znamená to, že má smysl se ptát, samozřejmě s výše zmíněnou pokorou. Ale pokud jde o myšlení světa, neobejdeme se bez toho, abychom si nově formulovali východiska, pojmy. Už na první pohled bude velmi těžké znovu naplnit obsahem pojem společnost, který používáme zcela rutinně a bez rozmyslu, stejně tak „fungující trh“, vývoj atd. Ale snad je možné postupovat souběžně i jinudy.

Mlčoch je praktik. Správně ukazuje, že i za „Hayeka“ vede cesta, jen nemůže být formální. Věřit v Boha proto, že se to vyplácí, je nesmysl. Mlčoch mluví o tom, že společnost by měla mít své náboženské těžiště a skrze toto náboženské těžiště přichází jeden podstatný aspekt skutečnosti, který přesahuje všechny kalkulace. Je to, jak Mlčoch píše, „paprsek věčnosti“. Nemusí mluvit o metafyzice, o tom, co nás přesahuje atd. Chápu Mlčocha v tom, že nabízí jednoduchý krok. Změna může nastat tehdy, když se úvaha o věčnosti stane znovu aktuální. 
Jeho vyjádření je v tomto daleko obecnější než moje. Mlčoch tím zřejmě myslí, že lidé v byznysu nemusí být filosofy, nemusí být ani hluboce věřící -  stačí, když připustí racionalitu věčnosti jako úběžníku, vzhledem ke kterému je (také) třeba osobně uvažovat o efektivitě a odpovědnosti. Není třeba nic víc, než že aspekt věčnosti při svém (ekonomickém) jednání vezmeme vážně.  To se mi zdá dobré, je to program, který by mohl mít „výsledky“. I když, přiznám se, nevím, jak vzít „vážně“ paprsek věčnosti jinak než jako katolík. Ale to tu není téma.

De facto je Mlčochův program jedna z možných ilustrací toho, jak Bůh může člověka vést po jednotlivých krocích, které jsou rozumné a sdělitelné i pro nevěřící.


Redakční komentář
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Anotace
Díky velmi bouřlivým diskusím na internetu o dopisu varhaníků se výrazně zvýšil počet čtenářů Trivia, zejména článků věnovaných duchovní hudbě. Dostali jsme řadu komentářů a také dotazů na autorství textů. K tomu musíme konstatovat, že veškerou odpovědnost za uveřejněné texty nese vydavatel a na něj se také mohou obracet ti, kdo chtějí diskutovat k nějakému konkrétnímu článku nebo mají nějaké dotazy.

Omlouváme se, ale je celkem pochopitelné, že časopis, který nechce být blogem ani diskusním prostorem nenabízí čtenářům servis, na jaký jsou možná v internetovém prostředí zvyklí. Čtenářům můžeme doporučit, aby pokud možno četli a nebo alespoň přehlédli číslo celé, protože jednotlivé články nejsou v čísle řazeny náhodně a zpravidla mají vnitřní vazby.
V tomto čísle se věnujeme jednak dlouho avizovanému tématu „věda a víra“, snažili jsme se zachovat obsahovou pestrost zásadním článkem o kardinálu Ottavianim, v návaznosti na minulé číslo pak článkem o dodatcích Salve. Část článků je ale věnována aktuálnímu dění – očekávanému jmenování pražského arcibiskupa, hlavně však chystanému „studijnímu dnu“ o liturgické hudbě, a to polemikou s oběma vyhraněnými názorovými proudy. Aktuálně reagujeme též na vydání „Jeruzalémské bible“.


