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Benedikt XVI., řezenská přednáška, universita a universum

	Osoby: Benedikt XVI.

	Klíčová slova: řezenská přednáška, schopnost rozumu poznat pravdu, hodnoty

Anotace:
Článek o řezenské přednášce Benedikta XVI. uváděl první číslo revue Trivium před více než rokem: vyjadřoval radost nad tím, že se v našem prostředí neobvykle „rozběhla debata“,  kdy na článek prof. Halíka reagoval prof. Sousedík. Od té doby ale nic – jak se dalo čekat, žádná další debata se nekonala. Trivium se k přednášce s odstupem vrací s vlastním komentářem.



Na papežovu přednášku u nás reagovali ti, kdo byli nějak přímo angažováni: Tomáš Halík, který polemizuje proti vazbě křesťanství na určitý typ řeckého myšlení, a Stanislav Sousedík se svým zájmem o Duns Scota.  Kromě toho, že se v souvislosti s ní diskutovalo o islámu, ale příliš reflektována nebyla. Pokoušíme se to napravit alespoň krátkým článkem.

Benedikt ve své přednášce obhajuje vazbu křesťanství na řecké myšlení, na Logos, a obhajuje  ji proti třem typům dehelenizace. První dehelenizační vlnu přinesl podle papeže protestantismus, pokusy navrátit se k „prvotní obci“, druhou pak liberální teologie. Ta už se vysvětluje složitěji – víra je v novověku chápána jako projev v podstatě od světa oddělené individuální „sféry“ uvnitř člověka, řekněme duše, přitom racionální svět leží mimo a tyto dva světy se setkávají v člověku samém. Mluvit o víře tedy z povahy věcí musí být z hlediska světa iracionální. Tyto dvě vlny jsou sice významné, ale tou první se papež nezabývá a druhou si nechme na později. Podstatná je v prvním plánu třetí, probíhající vlna, motivovaná zcela jinak, z východisek pseudo-teologických. Tady na papežův argument odmítavě reagovali někteří liberálové v Církvi, to je rovina veřejné reflexe, která jediná významně přesáhla mediální téma „urážka islámu“.

Zkusme si ji popsat: Západní křesťanství se prý provinilo tím, že provedlo velmi silnou inkulturaci evangelia řeckým myšlením. A máme-li být nyní opravdu otevřeni v dialogu, tak je správnou cestou, aby si různé národy a tedy různé kultury „inkulturovaly“ evangelium po svém, bez zátěže, která spočívá v strnulém (a mrtvém) teologickém fundamentu, který je (díky řeckému pojetí slova jako pojmu) již v Evropě na katolické křesťanství „nabalen“.
Právě tuhle polohu papež jasně pojmenovává a jednoznačně odmítá. A právě tady potřebuje přirovnání, které vzbudilo tolik rozruchu: ano, je to jedině křesťanství, a křesťanství ve své vazbě na řecké myšlení, které uvažuje Boha v takovém (metafyzickém) rámci, který je zakládající pro racionální myšlení světa. Jinak řečeno – stačí se podívat na tak zdánlivě blízkou  kulturu, jakou je islám, a můžeme ukázat, jak pojetí Boha jako iracionálního suveréna vede ke ztrátě založení lidského světa jako světa hodnot. Tedy jako světa, kde by se o hodnotách dalo společně mluvit, dobírat se jich. Papežovi tu přeci vůbec nešlo o islám. Chtěl poukázat na nesamozřejmou křesťansko-helénskou strukturu světa, ve které, přeneseně řečeno, jsou dobro, pravda a krása doslova synonymy, jen jinými výrazy pro bytí samo, pro to, co pramení z Boha a co je garantováno Bohem. Jakékoli „slabší“ založení radostné zvěsti je de facto jejím zkomolením, zatemněním. Bůh se za nás vydal, ale nikoli v náhodném, ničím nezaloženém světě. Tento akt má svůj skutečný smysl právě na pozadí Logos světa, na pozadí, které dává a zároveň pro nás otevírá Bůh sám.

Tohle je krásné vyjádření důvěry v dílo Boží, které, pokud vím, nebylo dosud u nás dostatečně vnímáno a oceněno. Není snad nutné polemizovat s těmi, kdo vidí budoucnost křesťanství v nových a nových „inkulturacích“ jakéhosi „jádra“ křesťanství – samozřejmě s tím, že oni sami nejlépe ví, co je tímhle jádrem. Spíš je třeba podívat se na druhou stranu, ke druhé vlně dehelenizace, jak ji papež popisuje, a ke způsobu, jakým ji chce překonat.

Papež správně interpretuje moderní evropské myšlení jako myšlení rozdvojené. Rozdvojené mezi Descarta – idealistu na straně jedné (věda směřuje k pochopení světa, k porozumění jeho zákonům, jeho zakládajícího Logos)  a v protikladu k tomu pragmatické zaměření vědy k technice, k mechanismům ovládání předmětů světa. V této konstelaci „vědeckého názoru na svět“ je najednou třeba obhajovat víru (která toto myšlení spolukonstituovala), resp. je třeba obhajovat soulad mezi rozumem a vírou. Proč? Jako by něco v amalgámu tohoto idealisticko- pragmatického myšlení bylo samo v nesouladu s rozumem!
Tak daleko ale papež nejde -  a právě zde se jeho argumentace stává málo zřetelná. V čem tedy spočívá jeho víra v budoucnost rozumného? Schizofrenní věda ze své zmotané povahy takovouto perspektivu rozumného jako společného základu vědy a víry nevidí, to spíš jednotlivci – věřící vědci zpravidla v půdorysu spíše „osobního“, individuálního, argumentují tím, že jim víra nijak nepřekáží v tom „provozovat vědu“ jako kdokoli jiný. Ale to je málo. Vždyť je-li cílem ukázat význam rozumnosti, je třeba se nejprve ptát na to, co to rozumnost je. Papež se pochopitelně snaží dostat víru zpět do takového vztahu s vědou, aby to odpovídalo lidské přirozenosti. Ale postačí nám spoléhat na to, že „vědecký étos je nositelem  vůle poslouchat pravdu“? 

Domnívám se že nikoli, neboť současná věda je stále více nesena pragmatickou objednávkou, je ve většině „jen“nástrojem techniky a manipulací. Se svým descartovským základem také již žije v jakési „rozluce od stolu a lože“, vůbec přeci není třeba se ptát „proč“ (resp. jak je to se světem). Vědě stačí, že zjistí souvislost, což umožní ovládat „jak“ výsledku. Nad žádnou otázkou není třeba řešit dilemata, jinak řečeno není proč a na co se ptát. A pak tedy ani není třeba hledat odpověď, neboť jedinou legitimní otázkou zůstala otázka „jak“, vztažená k dosažení těch či oněch cílů.
V pozadí za vědeckou prací už přeci dávno není představa „světa“, světa, který „nějak je“, předmětem konkrétní práce vědce už je a nebo může být stejně iracionální svět jako je svět onoho učeného Peršana, jehož Bůh není vázán ničím, ani pravdou, ani morálkou, ani sám sebou. Je pak ještě možné spoléhat se na universitu jako subjekt, jako prostor akademické svobody, kde právě posledním tématem je dobro, pravda a krása, tedy bytí?

Pokud ano, jak by potom musela universita vypadat, jak by se musela změnit? Co by se muselo stát, aby se společenské vědy opět staly skutečně společenskými, kladly otevřené otázky a přestaly zaměňovat svůj původní předmět (kulturu) za nějakou oblast „naturální reality“?
Myslím, že tohle je jediné, v čem se projev Benedikta XVI. na řezenské universitě jeví jako příliš optimistický. Jeho jednoznačné napření k pravdě světa je možné sdílet. Jeho spoléhání se na universitu jako typicky západní instituci spojenou s hledáním pravdy a s diskusí o tom, co je správné – je ale podle mne těžko udržitelné.
Diskusi o tom, co je obsahem pojmu správnost, je třeba začít znovu, zeširoka,  je třeba se přitom vyhnout pastem moderní vědy, která z helénského myšlení (jak o něm mluví papež) už používá jen redukci, provedenou Descartem, redukci universa na sumu předmětů (předmětů výzkumu, pro které „platí přírodní záklony“).  Spíš než k universitě je třeba se vrátit k tomu, aby se předmětem našeho zájmu znovu stalo Universum, celek, jehož jsme součástí. Je třeba, abychom se dokázali oprostit od redukce, se kterou „vědy“ vytvářejí manipulativní nástroje (myšlení i jednání), o jejichž rozumnosti pak nejsme schopni mluvit, na jejichž rozumnost se nedovedeme ptát. Představa, že takový proces proběhne na akademické půdě a „zevnitř“ a navzdory procesům, které tam probíhají, se mi jeví jako… nerozumná, tedy nedostatečně zargumentovaná.

Poselství papeže určené intelektuálům je třeba nebrat na lehkou váhu, protože je zároveň v jistém smyslu návrhem řešení pro to, jak překonat leckteré rozpory uvnitř Církve: Je nesporné, že na počátku bylo slovo – Logos a to zakládající slovo v řeckém smyslu, alespoň by to mělo být jasné pro ty, kteří berou evangelia vážně. Bez ohledu na to, co se z tohoto tvrzení vykouzlí tou či onou analýzou, hermeneutikou  nebo jazykovou hrou. Je nesporné, že slovo je třeba brát vážně. Slovo se vztahuje k pravdě, kráse a dobru, a tak se i my můžeme vztahovat k tomu, co nás přesahuje. To je v pravém slova smyslu metafyzika, základ, na kterém se dá stavět.
Člověk ví o pravdě a kráse, ví o bytí; ale nikdy nemá pravdu a krásu ani své bytí ve své moci, nikdy není jejím vládcem: proto filosof a ne sofista. Může se jen ptát a hledat odpovědi na to, co je dobré a jak má co být.  Jak by to mohlo být jinak, když Spasitel a Král, ten, který zachránil svět, ve světě skončil zbitý, všemi opuštěný, bezmocně umírající?

Ale Kristus vstal z mrtvých a my se můžeme ptát „jak to je se světem“, protože víme, že vše se ukáže na konci věků, a vůbec nepůjde o nějakou poslední definitivní hermeneutiku. Máme svůj otevřený prostor svobody – na druhou stranu věci jsou tak, jak jsou, a my se na ně můžeme ptát s důvěrou. Můžeme hledat cestu, jak se k nim dobírat slovy – spolu s druhými. Tohle vše je ale třeba znovu založit, očistit od balastu, nově otevřít. Nejen v rámci universit.



Kultura a postmoderní myšlení

	Osoby: - 

	Klíčová slova: kultura, myšlení postmoderní

Anotace:
V revue Trivium se často objevuje slovo kultura, a to ve dvou významech. V širším slova smyslu je toto slovo používáno tak, jak je to běžné – velmi obecné až konfuzní označení toho, co není „samo sebou“, co by nebylo bez působení člověka. Obecně se toto slovo vymezuje jako „pěstování“, pečování o něco, ale také jako kolo a obíhat okolo něčeho (hezký obraz pro starost). Ponechme nyní stranou téma „příroda a kultura“, vrátíme se k němu v některém z dalších čísel Trivia. Nyní se zaměříme jen jedním směrem, totiž ke dvojznačnosti, s jakou je slovo  kultura používáno vzhledem ke kultu. 

I.
Mluvíme-li v množném čísle o kulturách, máme zpravidla na mysli různé společenské a náboženské celky, od těch nejjednodušších kmenových společenstev (kultura indiánského kmene Pueblo) až po ty, které jsou spíše „civilizacemi“ (egyptská kultura v pojetí A.J.Toynbeeho). V každé takové skupině pak ještě speciální věda zkoumá tzv. materiální kulturu, a nutně je tedy předpokládána daná konkrétní kultura nemateriální, která je zpravidla úzce svázána a někdy až nedělitelně propojena právě s kultem. Pouze u několika vyspělejších civilizací pak je možné ukázat „dělící části“ mezi kulturou a kultem, Ale jak se stalo, že to, co v daných „civilizacích“ je vnímáno jako nosný a zakládající prvek společenského pohybu – kult, se z evropského hlediska jeví jakou součást kultury?
Prakticky pouze v Evropě se kultura osamostatnila od oblasti religiozity – kultu. A tato evropská specifická situace získala díky vlivu Evropy globální rozměr.  Moderní a postmoderní Evropa pak ve svém myšlení o společnosti „proměnila role“ kultury a kultu, považuje „náboženství“ za nedělitelnou součást kultury.
Zmatek je z toho dokonalý. Mluví-li někdo o kultuře a nepoužije-li nějaký upřesňující přívlastek, pak má zpravidla na mysli tu „svoji“, tu, která je nedílnou součástí jeho „světa“, jenže přitom zpravidla není jasné, jak světu rozumí, jak rozumí víře, kultu. A to jsme ještě pominuli specifické „velmi úzké“použití slova kultura, vím, že když si čtu „Pražský kulturní přehled“, půjde o přehled programu divadel, hudebních pořadů a výstav…

Tomuto tématu už se revue Trivium věnovala několikrát, zejména proto, že v úvodním článku – redakční proklamaci se Trivium vymezuje tak, že jde o kritiku teologické publicistiky z hlediska kultury. Teď však není tématem obhajovat redakční záměr Trivia. Jde o pokus podívat se na moderní a postmoderní myšlení a ukázat, jakou chybou je, pokud se evropská vymoženost – rozdíl mezi kulturou a kultem, resp. mezi oblastí světskou a duchovní – ztratí, zapomene, popře. 


II.
Jen ve zkratce shrňme, jak již na stránkách Trivia byla vymezena kultura v našem, užším slova smyslu. Jde o obor jednání, které není vztaženo k nějaké metafyzické nebo věroučné maximě – je to oblast jednání svobodného, ve kterém hodnoty, podle kterých se orientuji, si zároveň volím, hledám, vytvářím. Kultura v tomto úzkém smyslu je evropský vynález, jednáním vyplněný prostor svobody. Mohou vznikat nejen pozoruhodné produkty materiální kultury (jak je tomu ve všech „kulturách“, jenže tam jsou ve většině nějak vztaženy ke kultu, praktické magii apod.), ale ve které mohu především jednat bez vazby na magické rámce, ve kterých by bylo toto moje jednání vnímáno a interpretováno, bez vazby na kultovní význam toho či onoho. Evropa v raném středověku oddělila, vymezila oblast víry a oblast světskou (a k tomu odpovídající infrastrukturu a moc duchovní a světskou) jako samostatné oblasti života. Jedna věc je tedy jednání, které vychází z těch universálních nároků, které klade víra (žít podle desatera a základních „příkazů víry“, např. světit neděli, žít ve svátostném manželství atd.) a zcela jiná je oblast, ve které jednání vychází ze svobodného rozhodování – všude tam, kde jako základní se k životu jednotlivce přímo a jednoznačně nevztahuje to, co Církev věří a učí. Jinak řečeno – Církev nenechává nikoho na pochybách, že je oblast jednání, které je nesporně dobré, a pak oblast jednání, které je nesporně zlé, odsouzeníhodné. Ale zároveň, a v tom je jeho naprosté novum, vytváří „mezi“ těmito oblastmi prostor pro jednání, které v daném čase nelze hodnotit, ale jde o něm mluvit. Je to takové jednání, o jehož hodnotách lze diskutovat, lze směřovat k jejich větší či menší společenské akceptaci.

Ve všech větších společenských systémech docházelo ke styku s „cizím“, zejména s obchodníky přicházejícími jakoby „z jiných světů“, a tito „cizinci zpravidla měli status, který jim umožňoval výjimku z kulto-kulturní homogenity daného prostředí. V Evropě se naproti tomu uskutečnilo reálné oddělení mezi sférou, ve které bylo jednání člověka nahlíženo z hlediska křesťanské víry (která jasně odlišovala, co je dobré a co špatné), a sférou „světskou“, ve které si každý za své skutky odpovídal, a to ve dvojím smyslu: aktuálně svému okolí,  společenskému prostředí, ve kterém se tvořily vzory „akceptovaného jednání“, ale především a nadřazeně vůči osobnímu Bohu.
Už ve středověku přitom byl velký problém, jak tento systém udržet, protože do něj „nezapadala“ svou výlučností a zcela jiným přístupem ke kultu židovská minorita. Mimo jiné proto, že nevycházela z této struktury, ale využívala ji, protože byla odlišná i v požadavcích na jednání z hlediska požadavků kultu. Nejvíce do očí bijící je tu zákaz lichvy, který vyplýval pro křesťany z povahy náboženského příkazu. Půjčování peněz na úrok tedy pro křesťany nebylo možné, nebylo možné o něm diskutovat, nebylo něčím, v čem by měli svobodu, ale pro židy takový náboženský zákaz neplatil, a ekonomické jednání v tomto smyslu z hlediska evropsky myslícího člověka nutně spadalo do oblasti… světské.

Ale vraťme se z této významné odbočky. Kultura v úzkém slova smyslu, evropsky pojatá kultura, je tedy taková oblast života a jednání, ve které není možné rozhodnout, jestli dané jednání je nebo není hodnotné, resp. žádná třetí osoba nemůže rozhodnout, kterému z možných jednání má konkrétní člověk dát přednost. To je praktické naplnění svobody, neboť je to otevření osobní odpovědnosti – není zde žádná instance, která by mohla kohokoli pohnat k zodpovědnosti, když člověk sám se rozhodne pro to či ono a je ochoten nést následky svého jednání. Teprve v tomto prostoru pak může mít smysl individuální modlitba „Bože dej, ať se správně rozhodnu“, která není jen „obětí bohům“ za zdar dané věci, jak ji chápali ještě naši helénští předchůdci. V takové modlitbě nejde o to si „naklonit bohy“, nejde o to dozvědět se z postavení planet nebo letu ptáků, jak se mám rozhodnout. Jde (jen) o to neselhat, a to je možné nahlédnout jen z pozice věčnosti. Do jaké míry člověk selhával a selhal, se dozví až při „posledním soudu“ – tam teprve dostane každý účet ze svého „světského“ života, z toho, jak jednal v prostředí kultury.
Kultura tak není prostorem libovůle – má daný hodnotový rámec a to hned ve dvou rovinách smyslu: jednak v rovině příkazů víry (protože tam, kde jsou příkazy víry jasné, tam se nesmlouvá, to je mimo oblast kultury) a jednak vzhledem k věčnosti – tj. kultura je hodnotově orientovaná, je orientovaná ke správnosti, jen zde žádné „dobro“ a „správnost“ není nijak garantováno, jen „teď a tady“ nemáme nic, čím bychom správnosti toho či onoho mohli zaručit. Můžeme jen (a to není málo) přesvědčovat druhé, argumentovat ve prospěch svého porozumění správnosti.


III.
Paradoxně tato oblast jednání jako specifický předmět zájmu dlouho unikala pozornosti, reflexi. Zejména proto, že důraz byl veden právě na věčnost, na to, že v této oblasti svobody je člověk především „odpovědný“ – jednak aktuálně (viz svátost smíření) a jednak vzhledem k budoucímu soudu. Církev se dlouho snažila tento prostor svobody bagatelizovat, formovat pravidla pro „kulturu“ tak, aby její ovečky byly co nejméně vystaveny pokušení zneužít svoji svobodu, vystavit odpovědnost zkoušce. Křesťané nedovedli velmi dlouho docenit význam kultury, tak dlouho, dokud se oba prvky tohoto rámce nezačaly zeslabovat a rozpadat. Otevření se kultuře, které přinesl II. vatikánský koncil, v tomto smyslu nedostatečně reflektovalo právě založení kultury, její povahu.  Toto téma ale musíme nechat na některé z dalších čísel.
Ponechme také stranou podrobnější pohled na vliv protestantismu, který dal první ránu do tohoto výše popsaného rámce návratem ke zpochybnění svobody vůle (neustálé pokušení predestinace likviduje prostor svobody), nad jednáním jednotlivce stále znovu a znovu roztahovala svoji „náruč“ obec, někdy dosti dusivě (viz kalvínská Ženeva). Pokusy o to nastolit pavlovské pojetí obce v nějakém konkrétním místě a čase se vždy zvrhávají do pokusů o kontrolu jednání druhých. Obecně se hodně mluví o tom, že protestantismus uvolnil jako oblast svobodného jednání organizovanou výrobu a obchod, otevřel křesťanům to, co již bylo přístupné židovské minoritě. Rubem toho však je přenesení objektivního rámce náboženského příkazu do individuálního svědomí atd.

Další nepřítel svobody jednání se objevil na straně nečekané – na straně světa, byl to osvícenský stát.  Je nad rámec tohoto článku se tímto tématem hlouběji zabývat, ale je dosti snadné ukázat, jaká je podoba mezi destrukcí kultury, kterou způsobila na západě Evropy francouzská revoluce a naopak josefinismus u nás. Stát, který poručníkuje, který zajišťuje „správnou organizaci“, vpadl evropské kultuře do zad a s tímto jeho vlivem se potýkáme dodnes. V jistém smyslu je to mimo-evropský prvek, nástup hegemona, jak ho známe z mimoevropských říší, kolektivního faraona nebo Císaře, o jehož božství je zakázáno i jen zapochybovat. Osvícenský stát omezuje kulturu, prostor pro svobodné jednání, prostor pro diskusi o tom, co je správné, předepisuje celé obory jednání a podle nějak nastavených kriterií „prospěšnosti pro stát“ pak nastavuje hodnocení aktivit lidí. 


IV.
A právě tady vstupuje do hry moderní myšlení, které ztrácí porozumění pro původní náboženský (křesťanský) rámec kultury. Kultura se stává obecný, bezobsažný pojem, zahrnující všechny činnosti člověka a produkty jeho jednání: a tak je možné mluvit i o různých „kulturách“ tam, kde je tento soubor společenské praxe, norem, institucí…atd. výrazně odlišuje od naší vlastní praxe. Co se ale ztratilo?
V evropské praxi se ztratila duše, která byla dlouho nositelem onoho specifického prostoru, „svobody nitra“. Jen tak mimochodem se vytratila při hledání ega, superega a struktury „já“ vůbec. A kde je kultura? Zůstanou jen obecná pravidla, jak spolu žít, která lze obhajovat pouhou pragmatickou úvahou, koneckonců pravidla, která jsou „v různých kulturách různá“.  Ale stále je tu otevřena otázka historie kultury, otázky tradice, alespoň v takové míře, jak se o ní dá diskutovat v rámci evropské integrace, viz např. diskuse o euroústavě.

Pomiňme nyní mocenské pokusy zlikvidovat křesťanství v rámci vytváření a realizace utopických sociálních a mocenských systémů zbavených tohoto údajného „opia lidu“. Pokud máme udržet omezený rozsah článku, musíme se přímo věnovat jevu nedávnému, nástupu postmoderny. Postmoderna totiž již dávno není „otevřením se dialogu“, jak se snad mohla jevit v šedesátých letech. A je vůbec otázkou, v čem a pro co je příležitostí. V oblasti kultury je rozhodně příležitostí k tomu uvědomit si, co je zásadní, nosné.

V.
Zatímco moderní myšlení zahnalo hodnoty do individuálního „světa“ člověka a do historie, postmodernismus je útokem na samu povahu kultury, totiž na její hodnotové vymezení. Prezentuje se jako útok na „mužsky šovinistickou evropskou kulturu“, na všechny údajné zločiny kulturní agrese, které kdy Evropy „spáchala“. To jsou jistě hesla, která mohou leckomu znít libě. Nás ale může v souvislosti s kulturou zajímat to, že přináší úplně jinou definici kultury, ba definici, která je vzhledem k tomu, o čem jsme doposud mluvili, zcela protikladná, jde o zcela jiný obsah.
Když U. Eco a další říkají, že vše je jen znak a znak je možné použít v jakékoli jazykové hře, destruují tím samozřejmě hodnoty vůbec – a očekávají potlesk, neboť je přeci zcela v duchu kultury rozšiřovat oblast „svobody jednání“. Ale zatajuje se, že tato svoboda je úplně něco jiného, než svoboda jednat v jasně daném hodnotovém rámci, jak jsme ji popsali. Svoboda je přeci svobodou hledat dobré a správné – nikoli svobodou k libovolnému. Postmoderna říká : svoboda nemá hranice, vše je jen kulturní hra – ale tím se dostává ke zcela jinému porozumění člověku, řeči, hodnotám. Přistoupíme-li na to, že postmodernisté nadiktují pravidla řeči, nemáme o čem vést spor, polemiku, neb druhá strana ji nutně bere jako nezávaznou hru.
Budeme-li důslední, tak jakoukoli diskusi s postmodernisty zahájíme tím, že ukážeme založení kultury: svoboda kultury je nutně spojena s příkazem nezabiješ, nesesmilníš… a když nebudeme přeskakovat, tak musíme začít u přikázání prvního „v jednoho Boha věřit budeš“. Je spojena se vším, co Církev věří a co učí včetně jedné podstatné věci, totiž že na konci věků budeme vidět „co jsme v životě natropili“. Není žádné polovičaté cesty.
 
Postmodernismus nabízí zcela nové vymezení slova kultura, a to je nám vnucováno mediální masáží, podporovanou kontrolou státu a masivním tlakem „vědeckých argumentů“. Rafinovaně neradikální tvrzení „všechny společenské hodnoty jsou konvence“ je jen zakrývání holého faktu „nic neplatí“, jednání omezují jen zákony a ty se dají změnit podle přání mocných. A na druhou stranu – není žádná budoucnost, ve které by se měly skládat účty, budoucnost, která tu ještě zbyla, je jen havarovaným vrakem, torzem utopických sociálních snů. Svoboda a kultura, jak ji přináší a vnucuje postmoderní myšlení, je nesvobodná, beznadějná a nekulturní libovůle (a nebo spíše bez-vůle), jak jen může být.


VI.
Kultura je plod křesťanství a je ve svém založení vázána na rámec, daný vírou Církve a garantovaný Magisteriem. Proti všem pokusům kulturu zapomenout, zakrýt modlou „chtění, uspokojování potřeb a nevázaností na zítřek“ bychom měli tento prostor hájit: protože právě v tomto prostoru je možné nabízet racionálně uchopitelný život, který má budoucnost, který je zápasem o hodnoty a jejich zachování, život, ve kterém jde o to obstát a neselhat. Po takovém životě většina z nás podvědomě touží a k takovému životu pak také patří rámec, který nabízí katolická víra. 
Proti všem společenským experimentům se zde tedy stavíme za zdravě sebevědomé a v jádru konzervativní myšlení kultury jako prostoru svobody a odpovědnosti: čím lépe se nám povede ho ukázat a popsat, tím snadnější také bude ho naplnit – protože jedinou výhodou destruktivních snah a manipulací, se kterými pracuje postmoderna, je nepřehlednost, přesvědčení, že se podaří zcela znemožnit, abychom mohli zkoumat ono „po ovoci poznáte je“.


Lefévristé
Mediálně vypjaté teologické téma 
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anotace:
Benedikt XVI. provedl zrušení exkomunikace několika biskupů a to se stalo předmětem vášní a diskusí – jen málo hlasů přitom dokázalo zachovat střízlivost. Ty byly ukončeny papežským listem biskupům „Pozitivní význam a meze zrušení exkomunikace čtyř biskupů FSSPX“. Revue Trivium přichází s tímto  článkem nikoli proto, aby doplnila existující škálu pohledů – spíše se snaží položit otázky související se způsoby myšlení, které se při této příležitosti projevily.


I.
Dalo by se očekávat, že většina lidí, kteří si ještě říkají „křesťané“, ani neví, co je to „zrušení exkomunikace“ a co to vlastně exkomunikace je, že problémy okolo několika konzervativních biskupů neleží na srdci víc než několika desítkám lidí, profesionálů, kteří jsou nějak osobně zainteresováni na dané věci. Ale opak je pravdou. Mediální bublina, která začala zjevným překroucením faktů, jako by nahrávala těm, kdo tvrdí, že Církev je v defenzivě a že se mnozí snaží tento rozvrh zakrýt tak, aby se věřící nebyli schopni zmobilizovat k obraně. Po chvíli naštvání sami sebe přesvědčíme, že podléhat představám o světovém spiknutí je dokladem o psychické poruše a věc – nevyřešenou – necháme být. Až by mohlo překvapit, jak málo diskusí mezi katolíky toho téma vzbudilo. S tím ale kontrastují silná slova některých zaujatých „hráčů“ – kardinála Vlka, Tomáše Halíka, který se snaží alespoň trochu uvést jeho odvážná teologická tvrzení na udržitelnou míru, a naproti tomu Michala Semína a dalších „konzervativců“, kteří se brání obrovské vlně sdělovacími prostředky šířené nevole vůči tomuto církevně-právnímu aktu a papeži. To nejmenší, co by bylo možné si přát, by bylo přenést tuto nesmiřitelnou vzájemnou nevraživost na stránky Trivia, nebo ji nějak šířit. Můžeme si však zcela v klidu a nepředpojatě položit pár otázek, abychom se „dostali na kloub“ tomu, oč tu běží.

Otázka 1.
Konzervativci (pro naše prostředí budu dál používat označení „semínovci“, snad mi ti Michal Semín promine)  argumentují celkem jednoznačně a z jejich pohledu víceméně neprůstřelně: děláme jen to, co dělaly miliony dobrých katolíků až do poloviny šedesátých let: pořád stejně slavíme Boha. A jestli Bůh je, pak nemůže být to, co je dnes jeho oslavou, zítra prokleto, jen proto, že se sebelépe obsazené shromáždění uvnitř Církve usnese, že se vše změní, že se Církev „otevře světu“. Jinými slovy: „nová interpretace“ tradice je samozřejmě každodenní úkol pro představitele Církve. Církev však v jakékoli věci nemůže a nesmí popřít tradici, neboť to by bylo popřením sebe sama, své identity.
Může být nápadné, že právě tato vazba na tradici dovede liberály v Církvi rozpálit do běla. (Označení liberálové je stejně nepřesné jako semínovci, ale z kontextu je snad jasné, že se jedná po názorově jasně vyhraněnou skupinu uvnitř Církve.) O co tady jde? Proč? Kdyby si tato strana „byla jista“ sama sebou, vůbec se marginálními problémy se semínovci nevzrušuje, vždyť je jich pětapůl, latinské mši nikdo nerozumí a jak se z různých míst neustále zvýrazňuje „lid ji nechce“, tak kde je problém? Co je to podstatné, o co se zastánci „pokoncilního vývoje“ tak hrdlí? Co je vede k tomu, že tak plýtvají energií, že se tolik vkládají do věci, že je to až nápadné?

Samozřejmě že svůj podíl na celé té dynamice mají i semínovci. Oni totiž více či méně ostře interpretují otevření se světu (ve formě a rozsahu, jak ho provedl II. vatikánský koncil) jako zradu věci Církve. Z jejich strany nejde jen o odlišný názor na praxi Církve, ale také na to, co a jak má Církev učit. A to nejen v několika sporných věcech. Problémem a tezí, ve které nelze dospět ke kompromisu, je otázka pravdy, pravdy o Bohu. Semínovci říkají: jestliže křesťan vyznává tak, jak to činili jeho předkové od prvních dob, pak přeci nemůže přistoupit na „mezináboženský dialog“. O čem by měl být? Jestliže de facto říká „jedinou jistotu mám, že Ježíš Kristus je Pán“, tak jak se může společně modlit s představiteli jiných náboženství? Vždyť o modlitbě otčenáše nemůže být sporu a o tom, jak se modlit, vydal Kristus svědectví v zahradě Getsemanské…
Tohle už jsou argumenty, které nelze odbýt mávnutím ruky, jde o věc, která už pochopitelně není jen věcí hrstky tradicionalistů. Je to latentně položená otázka, která (domnívám se) tak trochu „hlodá“ i v mysli leckterých představitelů Církve, podřizujících se jinak obecně nastavenému liberálnímu pojetí, a také a hlavně v hlavách velké části jinak loajálních věřících. O tyhle „hlavy“ se zde bojuje. Proto tolik zápalu. Proto tak radikální postoje a interpretace, proto někteří dávají jasně najevo, že u nás se o tomhle tématu se vůbec diskutovat nebude. 

Ale nebylo by už právě proto lépe, abychom tuto otázku položili přesněji a zabývali se jí podrobněji? Co to leží (zakopnuto) pod kobercem?

Otázka 2.
Co to vlastně má být onen „dialog“, který leckdo z křesťanů původně provozoval s marxisty a nyní má být rozvíjen jednak v rámci ekumenického hnutí (uvnitř křesťanských denominací) i jako mezináboženský dialog? A proč má být problémem, vždyť ho dennodenně vedeme:  neustále jednáme s lidmi, kteří zastávají nejrůznější modifikace asijských náboženských postojů, dennodenně jednáme s lidmi, kteří sami sebe vnímají jako „nezařazené křesťany“, necítí nutnost příslušet k nějaké „církvi“ nebo k Církvi. Ale o takový dialog asi spor není, ten probíhal i před II. vatikánským koncilem. Jde tedy o dialog, který má být veden představiteli Církve, institucionalizovaný dialog, tedy o jakousi diplomacii? Ale vždyť i ta probíhala vždycky. Kde je tedy předmět sporu? Semínovci říkají: dialog nesmíme vést, ale myslí tím něco daleko užšího: dialog nelze vést za cenu relativismu, tedy za cenu, že (na rozdíl od všech ostatních účastníků dialogu) se právě Církev vzdá toho, co je podstatným znakem její identity – Boží příslib vyvolenosti a poslání hlásat evangelium.
Tohle poslání je přeci nadřazené nad jakýkoli dialog a  má-li Církev dostát svého poslání, pak musí zvěstovat a ne (především) rozvíjet dialog. Tedy: především musí zvěstovat evangelium, a pokud vede dialog, nesmí to její hlavní poslání nějak zásadně ohrožovat. Může jít o věc „diplomacie“, protože leckdy je lepší udělat dva kroky stranou, než se nechat zatlačit o deset kroků zpět, může to být věc komunikace, protože někdy je lepší chvíli poslouchat a naučit se řeč, ve které radostná zvěst může zaznít… ale to vše vychází z předpokladu, že existuje jasná hierarchie cílů, které ctíme. Zde jsme ale u zásadního sporu: velká část tradicionalistů - sympatizantů neurčitě tuší, že se nesmíme vzdát „pokladu víry“, že ten je nadřazen nade vše. Liberálové ctí naopak jakousi „náboženskou rovnost“, podle nich je nekorektní myslet si, že „my“ máme nějakou pravdu cílů, poslání, resp. tvrdí, že STEJNOU (i když variantní) hierarchii cílů mají muslimové, buddhisté, šintoisté… Tedy liberálové vlastně „své“ víře nevěří, jejich „pravda stejnosti“ je nad vírami a z hlediska nestranného pozorovatele vlastně nevěří jako křesťané vůbec. 
Ale jak se to stalo, že křesťanské víře (a všem náboženským přesvědčením obecně) je tu cosi nadřazeno, může se dotázat každý, kdo je vmanipulován do takovéhoto rozvrhu? Může ještě někdo myslet vážně, že jakési „kulturně očištěné“ poselství Ježíše Krista nabídneme ke zcela nové inkulturaci buddhistům, taoistům, vyznavačům proroka Mohameda, Krišny… ad libidum?

II.
A právě tady je třeba nepospíchat, zastavit se. Ukazuje se, že máme zmatek v tom, jak rozumíme světu a své roli v něm. A nejhorší by v tuto chvíli bylo zahánět do kouta všechny, kteří si kdy zadali s liberální teologií – skoro nikdo by v českých luzích a hájích nezbyl, po Evropě by to vypadalo jakbysmet. Daleko lépe je postupovat pomalu a ukazovat, kudy cesty vedou, není to tak černobílé, jak by se mohlo zdát.

Jedna věc je tvrzení semínovců o „pravdě světa“, jejich metafyzická východiska, vázanost na scholastické myšlenkové postupy a obraz světa jako statického souboru věcí, z nichž každá má svou přirozenost. Nejde nyní o to takový statický obraz zesměšňovat, to by bylo hloupé, ale je třeba konstatovat, že je minimálně neúplný. Svět se děje, proměňuje a také naše myšlení se proměňuje.  Rozumíme jednotě pojmů, identitě a principu sporu atd., ale je to ohrožené porozumění, je to porozumění, o které musíme usilovat, bojovat; pojmy  netrvají samy sebou, pokud je nebudeme sdílet, používat na popis proměňujícího se světa, ztratí se nám. Požadavek semínovců, aby se „svět zastavil u I. vatikánského koncilu“, je nepodložený a neudržitelný. Jiná věc je, jestli vůbec lze mluvit o pravdě jako Pravdě, tedy o tom, že tu je víc než jen sdílené přesvědčení. Liberálové zpochybňují, že lze mluvit o Pravdě a relativizují tak svým způsobem vše, co je křesťanovi drahé – Kristovu oběť především. Dekonstrukce jazyka a jazykem vyjadřovaného smyslu, provedená především v 19. a 20. století, je ve své povaze chybná a chybně provedená – a toto přesvědčení vyjadřuji vždy, když vážně a s vědomím významu toho odříkávám Credo.  Tedy vždy, když svoje vyznání myslím vážně, když jednám s vědomím odpovědnosti vůči tomu, co mě přesahuje. A Církev a s ní velká většina věřících je myslí vážně, efektivně tak vzdoruje liberálům a jejich „korektnosti“.

Ukazuje se, že černobíle tenhle problém prezentují jen ti, kdo jsou na liberálním konceptu nějak závislí, kdo jsou na něm přímo zaangažovaní. A to z obou stran – tedy ti, co ho obhajují, a ti, co proti němu bojují. A ti, kdo přímo závislí nejsou?
 Bohužel zpravidla nemají vypracovaná interpretační schémata, nedovedou přemýšlet tak, aby se vyhnuli extrémům, do kterých je obě strany tlačí. Dnes se má situace tak, že člověk je buď konzervativní (a inklinuje k semínovcům), nebo spíš nakloněný modernímu světu a pak mu nevadí veřejná propagace homosexuality, svěcení žen, žije v ideálech korektnosti – a v tom je myšlenkově závislý na  liberálech v Církvi, i když je nijak moc nepodporuje a jejich výstřelky se snaží tlumit nebo omlouvat. A pro naprostou většinu zbývá… jen resignovaně sledovat dění, kterému nerozumí, a vyhýbat se otázkám, na které nedovede odpovědět. 

Kudy dál? Křesťanská Evropa dala lidem myšlení, které vůbec umožnilo převést svět do jednoho myšlenkového (údajně racionálního) plánu. Bylo to myšlení, které ztratilo vazbu na svůj základ, přeceňovalo roli rozumu a schopnost postavit se „stranou“, na nějaké výsadní místo, ze kterého půjde „mít svět“ jako předmět zájmu. Žijeme v době chaosu, který nastal po rozvratu, po období úpadku tohoto způsobu myšlení. Jedna z cest, jak získat alespoň trochu imunity vůči manipulacím, kterým jsme dnes a denně vystaveni, je odmítnout „homogenitu“ světa. Vrátit se před Descarta: není nijak samozřejmé, že by se svět měl myslet jako jeden celek, suma prostorových věcí. Vždyť už to do důsledku ani neděláme, jen si na to hrajeme! Jsou obory zájmu, které mají svoji logiku, svoje postupy myšlení, a jsou jiné, kde myšlení příliš nepomůže a lepší je intuice, inspirace, jinde zase platí, že jeden příklad je lepší než sto rad, a řemeslník se pozná podle toho, jak se postaví k práci: svět už pro nás dávno není oním krásným přehledným obrazem jako pro encyklopedisty, není jedna komplexní a racionálně přehlédnutá fungující struktura, nedá se pojednat „v prvním plánu“ jakéhokoli myšlení, nejde se s ním tak lehce „identifikovat“ v prvním plánu vševysvětlujících ideologií. 
Ve světě žijeme v nezajištěnosti a v této nezajištěnosti vyvstává radikální význam životní orientace, pravdy v silném slova smyslu, pravdy, kterou nemohu zároveň relativizovat, mám-li pud sebezáchovy, mám-li dostatečné vědomí vlastní identity. V napětí mezi vlastní nezajištěností a vírou konstituuji svůj postoj, východiska svých aktivit, a v tomto smyslu se vyplatí být podezřívavým vůči jednoznačným, zajištěným řešením.

III.
Obě strany tohoto sporu jsou přeci stejně nesnášenlivé, obě považují svoje „pravdy“ za nezpochybnitelné, obě jsou na ně strašně žárlivé, oběma chybí vlídnost. Na jedné straně (u semínovců) jsou to obecné pravdy metafyziky a na nich „navlečené“ obecně platné poselství Církve: doslova a do písmene. To by ale do důsledku znamenalo: všechny písmena a slova už byla napsána a je na každém, aby se naučil řeč, kterou je to podstatné vysloveno.
Na druhé straně jsou to pravdy o tom, že žádné pravdy nejsou, jen souznění, a už vůbec pak že nejsou obecné pravdy metafyziky. Jde o prezentaci myšlení adorujícího pohyb myšlení,  relativitu, která je jedinou hodnotou, která „nešidí, nesvádí, u níž nehrozí, že se dialekticky promění v anti-hodnotu“.
V obou případech vlastně nemá smysl mluvit. Protože opakování téhož na straně jedné a bezobsažné žvatlání na straně druhé lze jen těžko považovat za řeč. Byl by to směšný obrázek, kdyby v jeho síti nebylo lapeno tolik lidí, kdyby neplodil tolik zmatku, tolik zla.

Samozřejmě, že není možné se vzdát kritického myšlení, jde o to nesklouznout do extrémů, jejichž setba je pak problematická. V dnešní situaci má mnoho konzervativně naladěných lidí tendenci „držet palce“ semínovcům, protože jsou deptáni, protože bojují proti přesile, vydávají svědectví o své „pevnosti“ atd. Jistě, je to obdivuhodná role, a Bůh ji jistě využije ve svém plánu… Jsou čitelní, jednoznační, to je kontrast k jisté „slizkosti“ na druhé straně. Ale s pojetím „mrtvého světa semínovců“ nemohu souznít. V životě a ve světě jde o víc než jen o „boj mezi dobrem a zlem“ – k takovému závěru statický pohled na svět vede. 
Perspektivou pro nás je, že dokážeme systémově zcela pochybný konflikt mezi semínovci a liberály opustit, ukázat jako jeden z mnoha, jako konflikt nepodstatný, umělý. Nepotřebujeme ho vůbec řešit, pokud dokážeme lépe zformulovat otázky, lépe nastavit východiska svého myšlení: tak, aby nám to umožňovalo mluvit o pravdách víry a o Církvi a zároveň vnímat svět v jeho složitosti, vnímat řeč jako nedokonalý nástroj a myšlení jako jeden ze způsobů, jak se člověk ve světě orientuje. Pokud budeme dostatečně sebevědomí, abychom mohli svědčit, a dostatečně sebevědomí a kritičtí také v tom, abychom se nenechali vmanipulovat do neřešitelných otázek a situací. Ani jedna z obou krajností, které se dnes prezentují jako zásadní postoje, by přeci nikoho rozumného ani neměla napadnout.



Karel Vrána - Svoboda k pravdě

	Osoby: Karel Vrána, Vojtěch Novotný, Jolana Poláková

	Klíčová slova: exil, metafyzika

Anotace:
Vyjádřeno vzhledem k věčnosti je „Bůh pánem dějin“, vyjádřeno vzhledem k současnosti „Duch vane, kudy chce“ a vyjádřeno v křesťanské modlitbě a jeho společenskému postoji vždy mohu svědčit, že Ježíš je Pán, a tedy bránit se jakékoli podobě klanění, ke kterému mě svět vede: mimo jiné i klanění „dějinným souvislostem“, aktuálním procesům, zjevným a společensky uznávaným trendům…


Vojtěch Novotný píše v doslovu knížky, že Karel Vrána měl ke svému dílu „značně odtažitý přístup“, nicméně jako historik ví, že písemná pozůstalost může být výborný cenný materiál, probírat se jím by mohlo být velmi zajímavé. Obhajuje Jolanou Polákovou sestavený výbor, u kterého se někdy čtenář může divit a ptát se, kde má hlavu a patu. V něm se velmi významný a víceméně konzervativní článek „Evropská konfederace a náboženská svoboda“ publikovaný v r 1958 ocitl daleko za pokoncilním článkem „Současný vývoj křesťanské filosofie a křesťanské sociální nauky“ z r. 1972, oddělený ještě medailony o sestře Faustině a mistrovi Štěpánovi z Pálče…

Nesporně je velmi důležité postupně představovat v českém prostředí exilové osobnosti, zvýrazňovat vazby na domácí scénu, které nemusí být známé, zřejmé: zapojovat je tak do kontextu toho, co se odehrávalo doma. Z tohoto ohledu je výbor jistě přínosem. Přitom je nutné s pochopením vnímat fakt, že pro mnohé osobnosti působící v zahraničí byla podstatnou částí jejich zájmu vlastní vědecká kariéra (v dobrém slova smyslu), vlastní profesní cesta, spojená samozřejmě s prostředím, ve kterém daný člověk žil.
Pak je zřejmé, že některé autorské texty jsou „jen“ jednotlivými víceméně  izolovanými celky, napsanými příležitostně jako příspěvky pro česky psaná exilová periodika. Mají charakter buď zobecňující (seznamují s problémem), a nebo jsou to sondy, texty, které byly v jistém smyslu vedlejšími produkty při promýšlení témat, která Karel Vrána přednášel (a tedy nutně promýšlel). Bylo by tedy zbytečné, pokoušet se ze všech těchto „střípků“ sestavovat nějaký celek, nebo dokonce hledat v nich jakési poselství: jako celek jsou nejspíš torzem zrcadla – jednotlivými střípky, skrze které se můžeme podívat na dobu, ve které autor žil a pracoval, na témata, kterými se (víceméně náhodně) zabýval, která si mnohdy nevybíral. (Články s tématem „příroda“ se zabýváme jinde.)

V jistém smyslu je právě toto cenné. V jednotlivých článcích můžeme sledovat, jak se proměňoval Vránův pohled na společensky a teologicky zajímavá témata, projevuje se vliv autorů, které studoval atd. Samozřejmě že můžeme číst přímo Spenglera, ale to, že se Vrána opakovaně zabývá kulturou jako civilizací, je zajímavé; samozřejmě že můžeme číst přímo Rosenzweiga, Bubera a Levinase, ale je velmi zajímavé, jak a kdy se s vlivy těchto autorů vyrovnává Vrána – který hledá, který se pokouší nalézat aktuální myšlenková východiska, která by mu umožnila popsat, ukázat něco z nepochopitelně se hroutícího světa, ve kterém žije. Dáme-li stranou medailony o českých spisovatelích a básnících, jde ve většině případů o sekundární literaturu, jejíž vlastní filosofický a teologický význam nemusí být hledán a tedy poměřován, nemusí být předmětem zájmu. Vrána je především dobový komentátor, svoji roli autora textů pro české exilové časopisy a příspěvků pro různé konference bere celkem věcně: setkává se s řadou inspirativních myšlenek a pokouší se je „uvést do života“, přemyslet v jejich zorném poli to či ono společenské a někdy i teologické téma. To samo o sobě bylo a je velmi cenné.

V zásadě ale je Vrána v postavení typickém pro intelektuály svázané s druhou polovinou 20. století: z našeho pohledu by se dalo říci, že bere moderní svět příliš vážně, bere příliš vážně „vývoj“, bere příliš vážně vše to, co se mění. Snaží se tomášovsky (nikoli tomisticky) hledat pravdu, ale rozumí tomu jako hledání aktuální výpovědi, která osvětluje danou situaci.
Takové výpovědi jsou ale vždy podmíněny – právě touto situací, a ztrácejí svůj smysl, pokud se nevztahují k nějakému pevnějšímu rámci. A podle všeho to Vrána vidí už za svého života. Vránu lze číst jako zajímavou osobnost (především) šedesátých a sedmdesátých let 20. století, ale v dnešních otázkách nám jeho analýzy a úvahy jen málo pomohou. Stačí se podívat na několik z nich: uvažuje o rozporu mezi křesťanstvím a „čestným ateismem“ – jako by to dnes bylo zásadní dilema, uvažuje o „kulturách jako o civilizacích“, které mají nějaké implicite dané „vývojové fáze“, jako by jakýkoli takovýto model nebyl vhodný jen a jen pro interpretaci minulého a mohl nám „k něčemu být“, když uvažujeme o tom, jak máme jednat. Atd.

S odstupem dvou desetiletí vidíme, že žádné tyto myšlenkové postupy nás nemohly připravit na to, co skutečně přišlo: dlouhý pontifikát Jana Pavla II, restrukturalizaci světové mocenské sféry, masivní nástup manipulativních technik a dokonalý rozklad etických norem ve společenské praxi, nástup digitalizace a počítačovou dobu atd.
Žijeme ve světě obrovských a stále se zrychlujících změn – a Vrána byl příslušníkem generace, která se ještě snažila být neustále „in“(jak bychom řekli dnes), sledovat intelektuální pohyb, který v době šedesátých let ještě vytvářel dojem, že s probíhajícími společenskými změnami „drží krok“. Při reflexi jeho textů si lze odnést jedno poučení: je dobré se pokoušet porozumět dějům, které vedly ke společenskému stavu, ve kterém se právě nacházím, ale rozhodně není dobré si myslet, že jakoukoli projekcí tohoto pro-myšlení se dozvím něco o budoucím, že na základě této analýzy bude moje aktuální jednání nějak zajištěno.

Musíme se snažit porozumět světu, aktuální situaci, dění - opakem by byla resignace. Zároveň není možné resignovat na jednání, které se z hlediska všech analýz jeví jako bláznovství, na jednání, které je inspirované vírou, které je křesťanské, je vedené vírou v Boha jako pána dějin. Při vší analýze toho, co se odehrává, je třeba udržet několik pevných bodů, které dávají smysl vždy a za všech okolností.
Vyjádřeno vzhledem k věčnosti je „Bůh pánem dějin“, vyjádřeno vzhledem k současnosti „Duch vane, kudy chce“ a vyjádřeno v křesťanské modlitbě a jeho společenskému postoji vždy mohu svědčit, že Ježíš je Pán, a tedy bránit se jakékoli podobě klanění, ke kterému mě svět vede: mimo jiné i klanění „dějinným souvislostem“, aktuálním procesům, zjevným a společensky uznávaným trendům.

Čteme-li autory druhé poloviny dvacátého století, a mnohdy i ty současné, pak je zajímavé sledovat, do jaké míry jsou u nich tyto konstanty vůbec přítomné, do jaké míry jsou překryty aktuálními společenskými a teologickými „nadějemi“, naivními očekáváními, do jaké míry prosvítají živeny vnitřní spiritualitou dané osobnosti. Tyto konstanty vytvářejí pravý rámec otázek, ptáme-li se, co se odehrává. Karel Vrána studoval metafyziku a pokoušel se myslet tak, aby se „dotýkal světa“. Vyplynulo z toho, že v mnohém se svým myšlením strefoval jen do „naivních pravd dané doby“. Už to by bylo dost dobrým důvodem pro to ho číst, zajímá-li nás naše minulost. Můžeme ho však číst ještě z jiného důvodu: sledovat, jak v jeho díle „prosvítají“ metafyzické momenty, momenty křesťanské sebedůvěry, která nikdy nemůže zcela „zapadnout“ do pokleslého času jako pouhé „teď a tady“.



Te Deum a pochybnosti

	Klíčová slova:  formace, manipulace, konzervativismus katolický, hudba litergická

	Osobnosti: sv. Olaf,  Martin Čejka, Michal Semín

Anotace:
Te Deum je časopis programový, konzervativně katolický, a málokdo může tvrdit opak – lze se od něj distancovat s tím, že nedostatečně „zobrazuje“ proudy podstatné pro pokoncilní Církev, ale kde je napsáno, že by každý časopis měl zobrazovat proudy. Pokusy „dát ho na index“, kterých jsme byli svědky na začátku jeho existence, jsou směšné v situaci, kdy se nikdo nevzrušuje nad tím, že je běžně k dispozici jak pornografie, tak literatura satanistická, vyznávající zlo.


Čas od času jsou v Te Deum uveřejněny články, které jsou jistě v rámci běžné katolické produkce mírně řečeno „dosti konzervativní“ a tím nečekaně radikální, ale ani tak se zde zpravidla příliš neútočí, spíše obhajuje jeden konkrétní model plného katolického života, dnes by se nejspíš řeklo že Te Deum je „nosič“ společenského života dané společenské skupiny.
Od počátku bylo jasné, že redakce chce nabídnout čtenářům to, co je ujistí v tom, že tradiční myšlení lze sdílet, dá jim poznat, že nejsou osamělí a nejsou co se týče společenství odkázáni jen na pár chvil v kostele. V tomto smyslu ale je redakční záměr „čtiva pro lid“ neustále v pochopitelném vnitřním napětí, které vyplývá ze samé povahy, nestatičnosti světa: Te Deum je platformou, na které je koncept tradičního katolicismu promýšlen, naplňován. A to samozřejmě nikoli v nějaké čistotě, neboť ani ti, kdo časopis tvoří, se nenarodili jen z „Tomášova ducha“, ale mají za sebou různé cesty moderním světem. 

I když by možná autoři rádi „jen“ ukazovali, jak „katolicky žít ve světě“, svět se jim pod rukama děje a v jejich textech vytváří a zachovává stopy, mnohdy kouzelné. Tak například v článku na pokračování o jakémsi svatém Václavovi Vikingů, králi Olafovi, jsou dobové komentáře autora (zřetelně ovlivněné současným humanistickým a také liberálním „korektním“ myšlením) dokonalé a nestrojeně úsměvné. Na jedné straně ta  obdivuhodná snaha sebrat historické prameny a interpretovat Olafa jako křesťanského hrdinu a šiřitele víry, na druhé straně ta usazenost v dnešní době a zdánlivě samozřejmých hodnotících kriteriích. Jde o všestranně zajímavé čtení – protože otevřené, a vlastně vlídné. Samozřejmě že se zde můžeme dočíst přeneseně řečeno, „že jsme na Bílé hoře vyhráli“ a že Olaf byl sice drsný Viking a válečník, ale pochopil, že je jen jediný Bůh, v jehož jménu se dá cokoli dělat (bojovat a vládnout v jeho případě). Ale koneckonců jde to jinak?  Právě v tom, že si článek nehraje na nějakou „naddějinnost“, je svým způsobem nenahraditelný, neopakovatelný a … dá se číst. To se týká více věcí v Te Deum, samozřejmě nikoli všech. 
Občas je zde nuda a šeď, zabetonováno. Jako například když Te Deum zabrousilo do tématu duchovní hudby – pak se bez „zajištěných pozic“ naopak neobejde, a výsledek? Šeď. V konkurenci řady článků o duchovní a liturgické hudbě, se kterými jako by se v r. 2008 roztrhl pytel (Salve, Psalterium, Trivium… téměř všechny redakce znala) navíc bez jakékoli reakce na cokoli, co již zaznělo nebo bylo napsáno… 


Tady je možné si uvědomit limity: koho vlastně bere redakce „do hry“? S kým je ochotná diskutovat? A co to vlastně je „diskuse“ v pojetí redakce? Zajisté nevoláme po dialogu, to by jistě slušný člověk v blízkosti Te Deum neudělal. Ale bez provokací a zcela racionálně: svět musí být vždy znovu a znovu aktuálně převyprávěn, abychom mu rozuměli, abychom ho mohli sdílet. To přeci uznává i redakce, vždyť autorem dlouhého textu o Olafovi je sám šéfredaktor! Nic z toho, k čemu se dobrali naši otcové, není k ničemu, pokud se k tomu nedobereme také my sami – nelze přeci „převzít“ hotové životní postoje, hotové zájmy,  znalosti…  Michal Semín si musel projít svoji konverzi, seznámení s Tomášem Halíkem a (pochopitelný) rozchod s ním. Pak teprve byl „zralý“, prošel si polovičatostmi v Občanském institutu, než založil Institut sv. Josefa. Atd. Proč by druzí měli přijímat „hotové“ myšlení, které tato redakce vyprodukuje? A pokud jde „jen“ o promyšlené vedení a formaci (kde ti chytří a znalí vedou a formují a ti druzí jsou vedeni a formováni), pak musí krom toho existovat alespoň zásadní prostor pro to respektovat fakt, že lze zastávat rozdílné názory na to či ono a že se ve většině případů nedá rozhodnout, který z nich je správný. Formace bez možnosti kontroly, bez diskuse o cílech a nástrojích se zvrhává v manipulaci. Věřím, že to nikdo z redakce Te Deum nepopírá. Ale jak tedy rozumí prostoru pro diskusi? Míním diskusi o cílech a formách? Raděj o něm nemluví, raděj ho neotevírá. Samozřejmě s tím, že je to redakční záměr, protože jejím cílem není čtenáře zatahovat do nějakého „procesu hledání odpovědi“, ale vést. 

Můžeme se asi shodnout na tom, že formace může být velmi významná, pokud je vedena jako otevřený proces a je zjevné, co je cílem. Společenská formace probíhá od raného dětství a jako taková je postupně formovaným subjektem vnímána, v několika vlnách puberty odmítána, a pak reflektována v širším kontextu atd. Pokud jde o formaci dospělých, pak by vždy mělo být její samozřejmou náležitostí, že je dobrovolně přijata a že jsou oběma stranám známé a jasné jednak cíle formace a jednak její metody.Tohle vše dnes vypadá spíš jako utopie, protože kam se člověk podívá, tam vidí manipulaci: tj. jeden ovlivňuje druhého tak, aby dosáhl jednání nebo vytvoření postojů, jaké jsou pro něj výhodné; přitom zatajit tuto výhodnost je nejdůležitější, největší chybou naopak bývá otevřeně říci, co je mým cílem, neboť právě tehdy mi ho může kdokoli tak snadno překazit…
Na Te Deum a širším okruhu konzervativců okolo něj obdivujeme právě to, že se netají se svými cíli, diskuse se tu však nevede. Namísto systémového postoje, který by manipulaci vyloučil (protože by odkryl její potenciální cíl), je zde vše postaveno na „důvěře“, ve které redakce tvrdí „my se, na rozdíl od jiných, držíme pravdy“, tedy nemanipulujeme. Věřím, ale. Raděj bych si, být redaktorem, udržel jistou míru zpětné kontroly, zpětné vazby. Cožpak je udržitelné schéma, podle kterého tu jsou jen tři skupiny – my, kteří se držíme pravdy – pak skupina pomýlených a zmatených, kterým můžeme říci, „jak to je“ – a pak zločinci? Což tu nejsou také ti, kdo by stáli téhle výlučné skupině alespoň za to, aby vyslechli jejich „cizí“ tvrzení, pokusili se sledovat argumentaci, jakou je podložené?

Připusťme, že tradice ukazuje, že o světě není vůbec nutné mluvit: je možné odejít na poušť a nebo do přísné řehole a naopak o světě mlčet. A samozřejmě také není nutné vždy a za každých okolností vyžadovat ve všech činnostech nějaký podíl kritického myšlení. Ale je možné vypustit kritické myšlení, pokud vydáváme časopis? Jistě je možné se dobrovolně uzavřít před otázkami typu – proč tak a ne jinak? A nemám jako čtenář a kritik oprávněný nárok zeptat se „proč“? Nemělo by být normální, že vystupuji-li do veřejného prostoru s nějakým projektem (a časopis Te Deum takovým projektem je), snažím se také navenek obhájit jeho smysl?
Tím, že Te Deum vystupuje v jakési „samozřejmosti“, tím také samozřejmě provokuje, provokuje všechny ty, kteří by rádi diskutovali. To může být kladem. Legitimizace Pravdou, na které redakce staví, je tu postavena do protikladu k legitimizaci v kritickém dialogu a obhájení argumentace, se kterou redakce přichází. Redakce považuje za přednost, že je legitimizována obsahem své víry. Ale jaká je to legitimizace? Víra, byť sebepevnější, nic nevypovídá o vhodnosti zvolených prostředků, strategií, postupů a dokonce ani časných cílů.

Když už jsme uvedli jako příklad uzavřenosti téma duchovní hudby, můžeme ho použít ještě jednou: proč redaktoři Te Deum nezmínili, že jejich exkurs do tématu duchovní hudby má nějaký „vnější kontext“? Nutně to museli vědět, ale tento kontext je zřejmě nezajímá, nechtějí své čtenáře vystavovat tomu, aby museli nějaký vnější kontext vnímat, a (odstup Satane) dokonce se pokusit v něm nějak sami vyznat.
Redakce se obrací na čtenáře, kteří jí „věří“. Nic proti. Z hlediska evropské tradice v tom ale cosi chybí, cosi podstatného, co souvisí s kritičností a trochu jinak pojatou sebedůvěrou. 
Dalo by se to říci jinak, obrazně: Časopisu Te Deum chybí nějaké otevřené téma, které by bylo v tomto smyslu jeho „prubířským kamenem“, kde by se redakce vystavovala zkoušce. Téma, ve kterém by jen otevírala otázky, u kterých je teprve hledáno nějaké řešení, téma, ve kterém se nelze spolehnout na něco „osvědčeného“. Jednoduše by se tím „zlidštila“, nebyla by už to uzavřená skupina, která s upřímným nasazením pracuje na „dobrém díle“. Ale tady jsme zase na začátku: pochybnosti se nepřipouští, a diskuse? K čemu by byla dobrá? Jen by rozptylovala pozornost od Pravdy a boje za ní.



Myšlení kritické a konsensuální a význam interpretace
(Farní časopis jako zástupné téma)

	Osoby-

	Klíčová slova: role intelektuála, o čem se nemluví

Anotace:
Kdo chce vydávat farní časopis, octne se v realitě, která ho může značně překvapit: jak široká jsou totiž očekávání, jaké představy kdo o farním časopisu může mít! Samozřejmě se v tom zobrazuje problematika dnešního pojetí farnosti vůbec, a naproti tomu ambice všech, kdo s tímto nečekaným mediem přijdou do styku, jejich úspěchy, sociální role atd…

Farní časopisy jsou proto zpravidla „pouhé“ věstníky – popisují, co se stalo, a avizují, co se chystá. Mnoho lidí si ani nedovede představit, že by farní časopis mohl dělat něco jiného. Ale už samo tvrzení „popisují, co se stalo“ je potenciálním předmětem nekonečných otázek: má se to, co se stalo, popsat na pět řádek nebo na dvě stránky? A na co dbát? Na výčet nebo na ilustraci? A ještě dále, má se to popisovat především pro ty, kteří se dané události nezúčastnili, aby se o ní dozvěděli, nebo pro ty, kteří se daného dění zúčastnili – aby si ho znovu připomněli – a tedy také aby bylo toto dění nějak ukázáno, vzpomínka na ně dostala pevnější, společné, sdílené obrysy… atd. Velmi brzy se stojíme před faktem, že cokoli je pojmenováno, žije svým životem. A když žije svým životem, může také někomu zasahovat do představ o životě jeho samého.
Profesionálové (třeba v Katolickém týdeníku) dovedou psát tak, aby se v zásadě nikoho nedotkli, aby na nikoho nevznášeli příliš velké nároky, zkrátka aby nepopudili, nic neprobudili k životu. Pro farní časopis je to často nemožné, neb farnost je zpravidla dost malá na to, než aby se v tom či onom někdo „našel“, než aby se všechno dalo interpretovat tak, že se to vlastně nikoho netýká. Dřív nebo později stojíme před klíčovou otázkou: co stojí za to psát?
Jedna skupina názorů vychází z přesvědčení, že role farního časopisu má být „pozitivní“ – do farního časopisu se má psát to, co napomáhá „stmelení“ farnosti, co napomáhá jejímu růstu atd. Ale co to znamená? A jak to předem poznat, co napomáhá růstu?  Jak mám vědět, jestli je čas zalívat nebo hnojit? Je jediným hlediskem „nikomu neublížit“? V tom případě je nejlepší nic nedělat, protože cokoli udělám je nastavením zrcadla tomu či onomu, je zásahem, který může být vnímán jako příčina újmy. A nebo, v úplně opačné interpretaci, je podstatné, aby farní časopis napomáhal otevřeným procesům, pojmenovával, byl průvodcem otevřené diskuse a uvolňoval tak procesy, které by bez takového myšlení nemohly proběhnout – mezi které patří také katarze? Časopis v tomto pohledu je především prostorem pojmenování a občas i otevřené diskuse, která nemusí mít jednoznačný závěr a ve které si různé strany podrží svoje různé názory, a hledá se přijatelný kompromis. Ale to zase předpokládá jistou kulturu, srovnatelnou úroveň zúčastněných, taková otevřenost se složitě dosahuje a snadno „zvrhne“. 

Zajisté není tento článek v Triviu určen především těm, kdo váhají, zda farní časopis založit a jak ho vést. Ale je vstupem do konkrétní situace, ve které může vzniknout jasně formulovaná otázka: „dát přednost myšlení konsensuálnímu nebo myšlení kritickému?“ Hledat shody, stavět na tom, v čem není spor, v čem se lze shodnout, a nebo stavět na kritickém myšlení, na pojmenování vč. pojmenování rozdílů? Na jedné straně hrozí faleš, předstírání, úbytek energie, vyplývající z toho, že se život vlastně nežije a nahrazuje korektní nekonfliktní rozplizlostí. Na straně druhé hrozí konflikty, které mohou být chápány jako zbytečné, kritičnost přináší vyhranění rolí, které tak či onak rozvrhnou celou „scénu“ a některým účastníkům pak znemožňují postupnou proměnu a zrání. Pojmenování paradoxně zakonzervovává daný stav. Ale v této úvaze můžeme pokračovat a ptát se, kolika lidem naopak ubližujeme, když nejsme přímí, nepojmenováváme a tedy zakrýváme…? Atd.

Čím stojí za to se zabývat, tematizovat to – tak by se dala celá věc pojmout z většího odstupu. Co je lépe nechat, aby se v klidu a tichosti proměňovalo, a kdy už nastupuje nenahraditelná role kritického myšlení a pojmenování. Ale je tu ještě jeden krok: možnost nejen pojmenovat, nejen strukturovat (což kritické myšlení dělá zcela samozřejmě), ale také nově ukazovat v souvislostech, ve kterých daná věc doposud viděna nebyla. Často se daná věc promění jen tím a právě tím, že se ukáže v jiném pozadí. Interpretace je promítnutí výsledku kritického myšlení nebo i jen obecně přijímaného obrazu do nových souvislostí. Interpretace je víc než jen kritická analýza a pojmenování, jde o vytvoření nového kontextu, nového základu, který je nabídnut všem zúčastněným. Interpretace je nabídka jak začít znovu, jinak, jak se osvobodit od postupů a forem, které jsou zablokované, neúčinné, ke kterým už není důvěra. Je tedy nové ukázání souvislostí univerzálním a účinným „klíčem“, je obecně přijímáno? Rozhodně ne.

Schopnost vnímat, přijmout novou interpretaci je zpravidla malá, konstelace, kdy je v širším kontextu přijata, je spíše vzácná. Každá nová interpretace znejisťuje – zejména ty, kdo nejsou zvyklí na změny, obávají se jich, jsou ve vztahu ke světu málo sebedůvěřiví. Nová interpretace většinou přináší zmatek právě v tom, že zpochybňuje rámec našeho porozumění. Nejasná dílčí věc, se kterou se „dá žít“, se při ní zamění v nejistotu ohledně celkové orientace: slyšíme otázku „tak jak to tedy je“? A tak se nám naše otázky ještě rozšiřují: kdy ukázat, že na dané věci se dá také podívat úplně jinak? Kdy ukázat, že nic z toho, co v dané věci považujeme za samozřejmé, samozřejmé být nemusí? Kdy ukázat, že existují různé způsoby, jak danou věc popsat? 

Mnohdy jsme svědky velmi propletené, doslova „zatuchlé“ situace, ve které všechny její účastníky doslova otravuje cosi možná docela banálního, ale nečekaně zablokovaného: věci se nepojmenovávají pravým jménem, jen sem tam občas někdo utrousí něco „bokem“ a sám dost dobře neví, jestli se až příliš nezaplétá do pomluv. Ten druhý je pochopitelně „úplně mimo“, ale přeci mu to nebudu říkat, čemu bych tím pomohl. Téměř vždy je to „trochu složitější“ a téměř vždy by bylo možná bolestné, ale rozhodně očistné, kdyby se věci pojmenovaly. Na druhou stranu existuje staletí zkušeností s tím, že žádná spravedlnost není, že nic nebude potrestáno a všechno bude zapomenuto, a než se do čehokoli začne „vrtat“, je dobré si to dvakrát rozmyslet.
Co stojí za to interpretovat (nově promyslet a ukázat), kdy je nutné nevzdávat se kritického ducha, který je přeci nedílnou součástí evropského myšlení od samých jeho začátků? To jsou vlastně docela podstatné společenské otázky, které se redaktorovi farního časopisu otevřou stejně tak, jako jakémukoli intelektuálovi, který si připustí, že mimo jiné záleží na tom, co bude vysloveno dřív, než to bude zapomenuto, co bude vykonáno dřív, než to pomine – bez poděkování i bez potrestání.

Píšeme o farním časopise, ale v jakém kontextu katolictví žijeme? Tyhle všechny otázky platí pro všechny dostatečně malé skupiny – třeba jako je skupina čtenářů katolické teologie v češtině.  Tyhle otázky si kladl vydavatel Trivia, než na web pověsil první číslo. Měli bychom být „jednoho ducha a jednoho srdce“ (aktuální postní modlitba ze dne, kdy je tento článek psán), ale nikoli „jednoho myšlení“. Každá věc se dá pojmenovat různě, na každou skutečnost se lze podívat z více zorných úhlů. Věci se odehrávají a naše zorné úhly se tak nutně mění, a ne u všech stejně, se stejnou intenzitou, je pochopitelné a v jistém smyslu nutné „mluvit spolu o světě“, a z toho také vyplývá „mluvit spolu o teologii“. Obecně řečeno, neustále před sebou máme otázku „jak být spolu“. Ta platí docela obecně, pro Církev, pro katolické intelektuály, kteří se zabývají teologií, stejně tak jako pro její elementární územní vyjádření Církve, farnost.
Jednoduše řečeno: i do farního časopisu se dá psát tak, že je to „objevné“, že se ukazuje něco, co doposud nebylo viděno. Je to také docela dobrý trojiční obraz: otcovská kritičnost, synovská konsensuálnost – a Duch, který přináší nové a nečekané pohledy na to vše…
Snad proto varování, že se snahou o konsensus a dialog nelze vystačit, snad proto snaha hledat vyváženost přístupů, případně doplňovat tu polohu, která v daném kontextu chybí nebo je slabá.


Redakční komentář

	Osoby: Halík

	Klíčová slova: časopis Salve, časopis TT,  diskuse

Anotace: 
Reakce na Trivium
a reakce redakce

Již podruhé na článek v Triviu odepsal prof. Halík. Z jeho mailu:
Zdá se mi, že si pisatel k mým 2 skromným improvizovaným pozn. v Olomouci (smysl prvé byl, že vhodnější filozofickou bází pro vědu je spíše perspektivismus fenomenologů než předkritický metafyzický realismus, a smysl druhé,
že v teologické diskusi nestačí mechanicky opakovat formule typu Syn Boží, nýbrž zeptat se, co tím kdo míní) tvořivě přibásnil "Halíka", s nímž potřeboval polemizovat - a s tím konceptem polemizuje vcelku slušně a inteligentně. Já k tomu nemám mnoho  co dodat, protože v takto vytvořeném "Halíkovi" se příliš nepoznávám. 
S těmi maximy na konci článku vcelku souhlasím; jen upozorňuji, že kromě teologie existuje "Filozofie náboženství" (někdy zvaná filozofická teologie - Lash aj.), můj obor, pro nějž bych si přece jenom nárokoval víc akademické svobody než ten, [který] si může dovolit klasická teologie.
  Srdečně zdraví TH

Samozřejmě dostal obratem odpověď, aby tedy navrhl nějaký svůj článek o vědě a víře, který by byl z jeho strany dostatečně reprezentativní, aby mohl být na stránkách Trivia podroben přiměřenému rozboru, odpověď ale již nepřišla. Tímto tématem se budeme podrobněji zabývat v příštím čísle.

∗∗∗
Nezávisle na tom byl článek „Salve 2/08 Hudba a liturgie“ z Trivia 3/08 citován v rámci diskuse, která se konala v budově kláštera sv. Jiljí na Starém městě. O této akci pak následně vyšel článek z autorské dílny „tri“ v časopisu Psalterium (viz číslo 6/2008).
Výsledek předčil očekávání, výkonný redaktor Salve poslal na několik adres (nikoli však Triviu nebo jeho vydavateli) útočný dopis, ve kterém jmenovitě napadl vydavatele Revue Trivium, že – mírně řečeno – „anonymně škodí“. Největší prohřešek byl zřejmě v tom, že vydavatel Trivia na celém večeru „nic neřekl“, zato o něm napsal pod pseudonymem –tri–, a nečekaně – kriticky. Dopis pochopitelně do redakce Trivia obratem doputoval: následná vzájemná korespondence odpovídala tomu, že oba její účastníci jsou katoličtí křesťané, a proto byla nečekaně vlídná a milá. Výsledkem pravděpodobně je (ač jsou oba aktéři katoličtí křesťané), že příští pomluvy na adresu Trivia budou mít omezený okruh příjemců, aby se zmenšila pravděpodobnost, že se k nám dostanou.
Přesto se znovu na Salve a jeho výkonného redaktora obrátíme, třeba přeci jen prolomíme jeho nechuť reagovat veřejně na články, které se Salve nějak dotýkají. 

∗∗∗
Další reflexe, které se Triviu dostalo, je rozporuplná: jeden ze čtenářů napsal, že Triviu nerozumí, řešil problémy, jak dát zjevně zajímavá dílčí tvrzení do kontextu, ve kterém by pro něj vytvářela nějaký uchopitelný „celek“, ve kterém by byla srozumitelná. Ano – pokus Trivia postavit se „mezi“ může být pro někoho těžko srozumitelný, zvlášť pokud je jeho myšlení nějak silněji vázáno na současně používané výkladové formy, na nějaké dnes sdílené „podoby světa“.
Má-li někdo dojem, že ví, jak je to se světem, je pro něj nutně obtížné číst Trivium, neb základní motiv Trivia spočívá právě v tom, že o světě se lze něco dozvědět právě proto, že mu nerozumíme, že nevíme, na čem jsme. Nerozumět světu (vědět, že se v tom nevyznám) je metodické minimum k tomu články v Revue Trivium číst. Jakýkoli případný odkaz na Sokrata v tomto smyslu je odkazem čistě náhodným.

∗∗∗
Pár reakcí, které poněkud „rozčeřily vody“ ukazuje, že Trivium je čteno: jen se doposud příliš mnoho věcí skrývá v pasti mlčení, stále žijeme ve světě, kde nejmoudřejší je „dělat jakoby nic“. Dávno neplatí, že potrefená husa se ozve – naopak, v době manipulace je nejlepší a osvědčenou reakcí každého (manipulátora) mlčet, ani nehnout brvou, neb tento svět vyznává jen medializaci, a tak u mnohých vzniká dojem, že pokud nepřistoupí na otevřenou výměnu názorů, druhý (nepříjemný) názor zmizí. Že je to stejně chytré, jako když se dítě schovává pod peřinu? Nevadí, ale dítěti je pod peřinou lépe! A že každý takovýhle model potřebuje „dospělé“, kteří podmínky pro tu dětskou peřinu vytvářejí? Ty, kdo se schovávají pod peřinu, to nezajímá; nás to naopak nedojímá, neb neseme odpovědnost pouze za to, pokud jsme svoje otázky špatně položili, pokud jsme potenciální účastníky debaty nedostatečně vyprovokovali, zkrátka každý bude vydávat počet ze svých činů a nemylme se – také ze svého nečinění.

∗∗∗
V tomto čísle se čtenáři opět nedočkali avizované třetí části článku o Teologických textech. Z toho vyplývá jediné – slibujeme-li, že nějaký článek bude v příštím čísle, znamená to, že je velice pravděpodobné že to bude v některém z příštích čísel. Co se týče TT – třetí článek s avizovaným obsahem je chystán. Celkový rozbor TT jako projevu katolického disentu a následně časopisu, který měl zajímavou roli při integraci (a nebo neintegraci) některých exilových myšlenek a skupin do českého prostředí, je samozřejmě věcí potenciálně rozsáhlého monografického díla a není možné ho provést v rámci tohoto časopisu. Avšak pro jednotlivé „medailony“ a příklady hodláme do TT „sahat“ i nadále.


