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Anotace: 
Liberálové se usmívají a mnou si ruce, protože podle jejich názoru časopisy jako je Katolická cesta jsou nekomunikativní, odstrašují čtenáře, nijak vážně nehrozí že by prolomily jejich téměř monopolní vliv na široký okruh čtenářů. Jenže mnohdy je významnější jeden hledající čtenář než masa těch, kteří se nechají manipulovat. A Duch vane kudy chce.

I.
Apokalypsa je zařazena do textů Nového Zákona, a tak není možné, aby se katolický obraz světa a dějin obešel bez ní, není možné Apokalypsu a vše co s ní souvisí z reálného obrazu světa vytlačovat. Katolík nemůže vážně myslet současný „korektní“ pojem „udržitelný rozvoj“ a musí si odpustit i spoustu jiných zdánlivých korektností, do kterých je tlačen. To je fakt, se kterým nelze hnout. Tyto korektnosti jsou totiž společenské (tedy časné), a společenské ohledy nelze uplatňovat tam, kde se jedná o víru, její vyznání a hlásání. Jakápak trvalá udržitelnost, když konec dějin přijde ve chvíli, kterou nikdo netuší, když nevíme dne ani hodiny. Jakápak beztvará korektnost, když tu o něco jde, o nic menšího než o spásu.
Na stránkách KC se setkáváme s opakujícím se obrazem: Církev, nevěsta Kristova je vystavována zkouškám, a opakující se vize mystiků a řeč mariánských zjevení stále zřetelněji vyslovuje, že spor dobra a zla se stupňuje, že zasahuje Církev samu, že i mnozí jednotlivci v Církvi jsou vedeni zlými úmysly a snaží se Církev zahubit.
Apokalyptická mystika je stará jako církev sama a je třeba před ní nezavírat oči, naopak, je třeba ji brát vážně jako podstatný hlas stále nám vracející nepříjemnou otázku: skutečně jsme věrnými služebníky? Skutečně neupravujeme obraz Církve a své „služby“ podle toho, co sami formulujeme jako cíl? Nepodléháme opravdu až příliš světu, tak sladce korektnímu…? Nechceme se až příliš zajišťovat ve světě?
Je třeba si neustále klást otázku, zda dostávají tyto kritické hlasy dostatek prostoru. Sice nikdo neví, kdy ženich přijde, ale moudré panny mají v lampách olej i v době, která se chystá na pokračující růst a nalhává si, že „si“ klade dostatečné limity na to, aby kontrolovala sama sebe.
Apokalyptické mystiky je v našem světě třeba jako sůl. Je ale „porce“ apokalyptické mystiky, kterou přináší KC stravitelná? NEVÍM. Ale vím, že téměř všude jinde jsme svědky opaku – odsouvání těchto „nepříjemných“ témat z pozornosti, jejich bagatelizování, zamlčování. Co je v takovéto konstelaci „správná míra“? O co víc je takováto nota opomíjena a ignorována, o to silněji se vrací. Zdánlivě v extrémních, nekomunikativních podobách, takže si zastánci korektnosti vítězně mnou ruce. Ale co znamená takové „vítězství“? A je to vítězství?
II.
Katolická teologie a katolické kulturní myšlení si ve velké většině nechalo vnutit některá tabu, ochromující skutečnou diskusi a promýšlení zásadních věcí, způsobující relativizování některých textů Nového Zákona a vedoucí až ke snahám revidovat některé zásadní pravdy katolické tradice. Jedním z takových kamenů úrazu je téma vztahu křesťanů a Židů.
„Ano, my jsme vědomě způsobili ukřižování muže, který o sobě prohlašoval, že je Syn. A jako bratr Šavel (než se pomátl) pronásledujeme sektu, která šíří jeho učení“.
To je reálná výpověď o oficiálním postoji představitelů židovského národa, kterou nám podává Nový zákon z prostředí těch, kdo radostnou zvěst nepřijali. Žádná současná společenská korektnost a relativizace pravd ji nemůže nějak fenomenologicko-hermeneuticky „uzávorkovat“. Na tomto faktu nic nezmění ani jiný fakt, Židé byli porobeným národem, zejména po potlačeném povstání proti Římanům bez valné možnosti jakkoli křesťany sami perzekuovat. To je historická skutečnost, stejně jako je fakt, že v křesťanských státech Evropy nikdy nebyl mezi Židy a křesťany nalezen takový modus vivendi, který by nepřinášel konflikty. Je možné se tím nezabývat? Nereflektovat to? V současné době je ale jakýkoli vstup do problematiky Židů chápán jako faux paux, křesťané jsou pasivní, když jim židovští extremističtí intelektuálové agresivně vytýkají „nekorektnost“ a vyžadují ústupky – v čem? V katolické teologii. KC o tom píše – a opět NEVÍM, jestli je míra a porce vyslovení, kterou přináší stravitelná – ale není lepší alespoň něco než mlčení, pasivita, vyklízení pozic?
Židovství je od r 1945 tabu. Ale mnoha kulturním souvislostem bez reflexe role židovských minorit nelze rozumět, a často jde o bizardní věci, jako např. poválečný politický vývoj Polska a doslova vražedný boj dvou komunistických klik (jedna z nich byla židovská). Je vůbec možné rozumně tvrdit, že se dá moderním dějinám rozumět bez toho, aby se problematika židovských minorit otevřeně tematizovala? Ale zdůrazňuji – jde o kulturní interpretace. Co se týče teologie, není o čem mluvit. Naprosto jasné pak je, a nebo mělo by být (a v tom není kam ustupovat), že o teologii se vede diskuse jen uvnitř Církve a podle pravidel, které jsou dány tradicí a učitelským úřadem Církve.

III.
Třetím tématem, kterému se KC intenzivně věnuje a ve kterém je třeba prolomit současné společenské tabu, je výklad českých dějin. A tady poprvé mohu napsat něco jiného než NEVÍM. Není tu vůbec otázka míry a formy. Vtipných a invenčních převyprávění dějin z tradičního katolického pohledu je třeba jako soli, po staletí byla historie vykládána v duchu romantických, jiráskovských a posléze komunistických schémat, dialektika do důsledku, černé bylo bílé a bílé černé. Je třeba stále znovu opakovat fakta: na Bílé Hoře jsme vyhráli, germanizaci (nahrazení latiny němčinou) způsobila Marie Terezie a Josef II. byl osvícenec – což je horší než to, že byl děvkař a syfilitik a trpěl paralýzou.
Francouzská revoluce byla krvavou předchůdkyní revoluce Ruské a způsobila neuvěřitelné utrpení a kulturní a společenský propad, jen neuvěřitelným působením prozřetelnosti se ze všech těchto hrůz (způsobených lidským titánstvím a sebezbožštěním) vždy znovu a znovu formuje situace nového začátku, nové příležitosti.
Klíčem k dějinám je, že Bůh dovede i ty nejstrašnější činy a ty největším zlem a nenávistí motivované činy převrátit a využít tak, aby ve výsledku dal člověku další příležitost, nabídku víry, nabídku k tomu, aby obstál. Na konkrétních lidských příbězích se to dá ukázat, a to je velký význam literatury, kterou se snaží KC přinášet.
IV.
Problémem KC a podobných časopisů je poněkud trudná kombinace apokalyptické mystiky, boje zla a dobra, ve které židovství má jasnou roli ve „světovém spiknutí“, doplněná antijiráskovským trochu zahořklým bojem „proti všem“. Je to nesebevědomé, trochu odevzdané, je to málo, ale lepší než nic. Omladí se redakce KC, jak zde někdy s nadějí zaznívá? Bude zde trochu víc místa pro kulturu, život?
KC není časopisem kulturní reflexe ani teologické reflexe: můžeme ho chápat jako platformu pro výše popsané snahy, jak vyslovit to, co je zamlčováno, jak prolomit existující tabu, jak proměnit jasně nevyvážený stav. Ale to je velmi optimistický popis. V některých chvílích jako by převažovala chmurnější poloha, poloha, která je prosta optimismu, víry v Ducha jako pána dějin: poselství KC je pak zlověstné: kulturu a společnost systematicky ovládají a manipulují protikřesťanské síly, probíhá vrcholící fáze boje dobra se zlem, a to jak ve světě, tak v Církvi samé.
Doufám, že v KC převládne snaha dobrat se společenského efektu vlastní práce a nikoli snaha být tím, kdo „vysloví chmurnou pravdu o světě, který svádí smrtelný zápas“.


Katolická víra není soukromou záležitostí
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Katolický týdeník?

Anotace: 
Vzkaz pro redakci: přestaňme se na sebe dívat očima „současné kultury“, a sebevědomě se na současnou kulturu dívejme jako katolíci. Proč přijímáme vnucenou roli? Žijeme ve světě – jistě ale neměli bychom podléhat světu a připodobňovat se mu. 

Snaha se cení – trochu pokývat hlavou, a zároveň povzdech, trochu beznadějný – tak by se asi dala charakterizovat bezradnost, s jakou člověk vezme do ruky Katolický týdeník, prolistuje ho, tu a tam se začte. Proč je tomu tak? Právě KT si zasluhuje velkou pozornost, protože jde o noviny s nejširší čtenářskou obcí a „vlivem“.
Jak myslíme, jak žijeme v každodenních starostech a radostech? Jak vnímáme to, co nás obklopuje? To nejsou zbytečné otázky, i v rámci Evropy se odpovědi na ně velmi liší, místo od místa, a proto někde chodí po ulicích lidé usměvaví a vstřícní, a jinde se mračí a dívají se do chodníku. Je snadné říci, že KT nám předkládá obraz naší vlastní rozpolcenosti – asi to tak je, ale proč před nás nestaví nějakou „metu“ nebo vzor? A nebo nás dokonce vede k přijetí konkrétního společenského modelu, statu quo?
V promluvách blízkých kázáním a pastoračním rozhovorům je vše jasné – vše stojí a padá s přítomností Boha v našem životě. Křesťan by měl být mezi ostatními jasně odlišitelný tím, že „nese plody“ své víry. Pohříchu je tato „nota“ doprovázena a ilustrována povětšinou příběhy, kdy naši bratři a sestry v Kristu vydali svědectví svým utrpením, především v době komunismu. Jak se vydává svědectví dnes, se mnoho nedozvíme.
Vezmeme-li aktuální osudy, které se zde prezentují, jsou to spíše důkazy o tom, že lidé žijící „normálně“ a zdánlivě se ničím od ostatních neliší – světe div se – mohou být i křesťané a dokonce katolíci a zvenku to nikdo nepozná!
Tak se KT přehoupne ke své, daleko založenější poloze, totiž poloze dokazující, že katolická víra je se současnou dobou, kulturou, životním stylem vlastně bez větších problémů kompatibilní, že není nic, co by problematizovalo naše směřování do moderní Evropy.
Celkové vyznění jako by bylo vedeno snahou povzbudit, ale přitom od základu deformuje, protože se zde ani nejmenším náznakem neklade otázka, jestli je to s tou kompatibilitou tak samozřejmé. Aniž by se nad tím někdo pozastavil, je tu prezentována ještě jiná poloha, kontext „sekularizované společnosti“, prezentovaný jako samozřejmá „danost světa“. KT sugerují, že křesťanství si udržujeme „navzdory“, jako individuální hodnotu v převaze nevěry, ale s mírným optimismem vyplývajícím z vývoje. Mírným, neboť tak nějak „chápeme“, že staré časy se nevrátí, mnoho z tradičního katolického myšlení je neudržitelné, musíme se přizpůsobit světu… V některých článcích pak nalézáme úplnou defenzivu vůči agresivnímu sekularizačnímu tlaku, a dokonce hledání důvodů, proč se takový tlak jeví jako oprávněný. 
Aby toho nebylo dost, velké místo tu dostává intelektuální reflexe současné kultury a Církve v ní a nebo pokusy o ni, postavené spíše na liberálních než katolických východiscích, pohříchu tématizujících „církev“ jako společenskou formu a nikoli Církev.
Sociologizující výklady „společenské reality“ a zejména výklady konkrétních událostí a aktuálních témat, které se vedou v Církvi, jsou většinou vedeny jako „společenské reflexe“, což v tomto typu argumentace znamená de facto přitakání indoktrinaci hrubého zrna. Výsledek? Manipulativní obraz, ze kterého plyne ochota všech přijmout „nutné změny“, „tak nějak“ souznít s dobou.Trochu nostalgie po sladkých obrázcích vesnických kostelů spojených s racionální úlevou, že postaru se žít nedá a pokrok si žádá svoje.
Podívejme se ještě jednou na námi načrtnutou strukturu:
Ze stránek KT promlouvá kazatelna, a kazatelna „tradiční“, zaměřená do farnosti, formativní, pastorační. To samo o sobě by mohlo být pozitivní, kdyby bylo jasné, jak se tato role časopisu vztahuje k jiným popsaným polohám. V těch však ale nabývá obraz křesťana divně traumatické podoby: křesťané tu jsou pod tlakem a místo, aby se mu vzepřeli, ještě věnují dost energie tomu, aby chápali argumentaci těch, kdo se staví proti nim.
KT dokazuje na příkladech a příbězích ze života, že i v tomto světě lze integrálně žít jako katolíci… pokud na své katolictví příliš neupozorňujeme. A vedle toho zde mají platformu „katoličtí intelektuálové“, kteří se snaží nalézt s moderním světem bezbolestný „modus vivendi“ – vždyť je to přeci pěkné, jak je plný úcty k lidským právům (!). Prostor tu mají liberálové, kteří se snaží učinit svět srozumitelnějším a pro katolíky „snazším“ a katolíky světu představit jako „normální“, snad jen trochu divné, ale hlavně hodné lidi, kteří jsou sice nekorektní a možná trochu zaostalí v tom, že mají „svého Boha a myslí si, že není jiného kromě toho jejich“, ale jinak jsou společensky neškodní.
Vystihuje tato struktura článků „poptávku“ čtenáře? A jakého? Jaké otázky je třeba řešit, má-li se tato myšlenková pa-struktura změnit?
Jedna zátěž, kterou je třeba definitivně odstranit, vyplývá z více než stoletého sekularizačního tlaku, který měl po celá desetiletí i násilnou podobu a vedl mnohé křesťanské laiky do defenzivy, do skrývání víry. Katolická církev se tak v praxi věřících „protestantizovala“, víra se stala věcí individuální, věcí vnitřní, skrytou. Zmrtvěla tak víra sdílená, samozřejmá, společenská. Právě v době, kdy se sekularizační tlak zvrací ve svůj protiklad , Církev u nás nemůže nabídnout samozřejmou praxi „žitého křesťanství“, společné modlitby, veřejně prožívané slavnosti – to nikterak nejde nahradit školskými příklady nadšených mládežnických skupin. Společnost je vyprahlá, na místě je sebevědomí a úplně samozřejmý křesťanský život, ve kterém platí ano ano – ne ne, ve kterém nechybí neokázalá modlitba, ve kterém je svátek odlišný od všedního dne atd.
Ale může v tom něco změnit KT?
Může, ale musel by se změnit z „týdeníku pro lid“ na „katolický týdeník“. Musel by být nesen vizí, to znamená i odhodláním k jisté míře konfliktu, ve které je nutno takovou vizi proměňovat v misi – v realizovat jako poslání.
Jde o to přinášet příklady lidí, kteří se snaží křesťansky žít NAVZDORY současné převaze liberalismu a útokům proti křesťanům a Katolické Církvi. Jsme však až příliš identifikovaní (infikovaní) vyzněním „české teologické školy“ církve umírající, a tak značná část katolíků (zejména těch střižených 60. lety), vypadá, jakoby právě umírali s Církví. Nepominutelný fakt je také to, že na sebe nikdo nechce „zbytečně“ upozorňovat. Vrchnost v Církvi, antikatolicky naladěné okolí, nikoho.
Týdeník, který by dostál jména Katolický, by se musel proti takové praxi postavit, ukazovat, že nemáme jen „splývat s touto společností a s lidmi dobré vůle všech vyznání i těch bez vyznání“. Měl by se ptát, čemu patří naše první myšlenky po probuzení, měl by se ptát, zda se společně modlíme před jídlem, měl by se ptát, zdali si některé věci nevykládáme až příliš obrazně, měl by neustále upozorňovat že mezi naší vírou a praktickým životem není a nemůže být žádný předěl, že víra není „vnitřní věcí“…
Asi nikdo nechce, aby katolíci postávali na veřejných prostranstvích jako „svědci“ se Strážní věží. Ale je křesťanem, kdo nenese ve svém jednání společenský apel „probuďte se“ ? Jak máme být „solí světa“, když se všemožně snažíme, aby nás katolictví nijak neodlišovalo od „ostatních slušných lidí“?
Mám jedno doporučení pro redaktory KT - každý článek v KT byl měl mít jako svůj hlavní název „Katolická víra není soukromou záležitostí“ nebo „Díváme se na svět a kulturu jako katolíci“. A jako podtitul pak už může být cokoli. Pokud článek tomuto kriteriu nevyhoví, je na řadě otázka pro autora, proč ho psal či redaktora, proč ho zařazuje.
***
Druhým velkým problémem je podoba přílohy KT – Perspektiv. Ty se nechávají vtáhnout do teologizujících úvah a komentářů, zpravidla ne zrovna vytříbených, které jsou psány převážně pod vlivem liberální teologie a konkrétní vlivové skupiny. Jde většinou o dosti nesourodé komentáře, které se shodují v jednom – větší či menší míře myšlenkové závislosti na autorech a autoritách šedesátých let, zejména z německé oblasti. Tak se jen dál šíří malomyslnost, úvahy o tom, že Církev by se měla změnit, přizpůsobit sekularizovanému světu – dokonce až tak daleko, že se staví proti magisteriu. Tím, že KT dávají prostor hlasatelům takto deformovaných a skepsi vyvolávajících názorů, dostávají „cejch“ ideové platformy, nejsou chápány jako sjednocující, vyrovnané medium. KT – pokud by chtěly být „katolickým“ a tady všeobecně zaměřeným týdeníkem, by měly dát prostor různým názorovým proudům v Církvi, a pokud to vzhledem k existující polarizaci a názorům vrchnosti u nás není jednoduše řešitelné, měly by se vystříhat toho, aby byly platformou jedné mocenské skupiny. Je trapné, když „jiné názory“ se na stránky KT dostávají jen „jako“ názory čtenářů.
***
Pamatuji se na dobu, kdy Katolické noviny jako orgán PIT přestala zastřešovat Církev – a diskutovalo se o tom, zda ve farnostech zahájit jejich bojkot. Většina „reálně myslících“ obhájců tehdejších KN velmi sugestivně (a při zdi) argumentovala tím, že je lepší něco než nic a že jiný časopis vycházet nebude, že prostor, který vyklidíme už nikdy nedostaneme zpátky, že sníží-li se náklad, už nikdy nedosáhneme toho, aby se celostátní noviny pro katolíky obnovily… Jako vždycky, po nějaké době je všechno jinak. A mě zaráží, že stejní lidé se drží při zdi dodnes. Ani si nevšimli, jakou mezitím dostali lekci. Všechno je jinak, jen ti, kdo se valí „s proudem“, jsou stále stejní a stále jich je dost..
Vždycky znovu a znovu žasnu, jak se lidé „malé víry“ a kompromisů snaží zabydlet ve světě, když za svůj život museli zažít tolik důkazů, že ani komunisté, ani sociologové, ani ekonomové nejsou pány dějin. Stále znovu a znovu je třeba říkat všem, kteří tvrdí že „ví co je a není reálné“, že podléhají hříchu bohorovnosti. Bůh je pánem dějin, nikoli ti, kdo si myslí, že dobře vysledovali ty či ony zákonitosti světa.
Možná si toho nikdo příliš nevšímá, ale žijeme ve světě, který se významně proměňuje a znovu a znovu nás překvapuje. Právě proto jsem optimista – nevím, jak KT změnit, ale vím že je to možné. KT se může změnit, protože nemůže vzdorovat Duchu. Ale může také zaniknout, zmizet v bezcenném smetí. A já se těším, až budu moci napsat do Trivia o tom, jak se mi tento proces jeví z časového odstupu.



Co prozradí poznámka pod čarou č. 139

Klíčová slova: eklesiologie,Boží lid
Osoby: Skoblík, Jiří

Anotace: 
Téma eklesiologie není dobré začínat dřív, než si vyjasníme, jak rozumíme světu. Při troše sebevědomí pak nás budou zajímat mocnosti pekelné (pokoušejí se jí přemoci) stejně tak jako jásot nad tématem „lid Boží“. Se sebevědomím se pak od nahraditelnosti a „egalité“ lidu a Francouzské revoluce můžeme přeci jen vrátit ke královstvím Božímu, které má hierarchii a naše role je v ní dána, nikdo se nás neptá, zda jsme s ní spokojeni nebo zda ji nechceme reklamovat, jen jestli jsme obstáli nebo selhali.

Ve sborníku Česká katolická eklesiologie druhé poloviny 20. století editovaném Vojtěchem Novotným je jako první (po úvodní Novotného stati) uveden příspěvek Jiřího Skoblíka: Česká eklesiologie padesátých let v teorii a praxi (Reminiscence, nikoli reflexe). Sborníkem jako takovým, vzniklým jako vedlejší produkt symposia k 90. narozeninám O.Mádra, se zde nebudeme zabývat. Klíčem k eklesiologické polemické úvaze nám bude jedna zdánlivě nevinná poznámka pod čarou.
Jiří Skoblík v jednotlivých reminiscencích citlivě a vyváženě představuje Církev ve všech jejích polohách, do jakých se dostala po nástupu komunistů k moci, s významným přesahem do dřívější doby, sleduje osudy kněží, seznamuje s tím, co se dělo na fakultě, s vyučovanou eklesiologií, kněžským seminářem. Záměrně se snaží nehodnotit a ukazuje složitost toho, v jakém prostředí a v jak složitě provázaných vztazích ale i diskontinuitách Církev žila a jak se vyvíjela eklesiologie jako její sebereflexe. Neinterpretuje. Jeho vlídný a chápající pohled je velmi cenný pro všechny, kdo se tímto obdobím chtějí zabývat. Předposlední poznámka pod čarou ale paradoxně (díky grafice stránky přesunutá až za závěrečnou stranu) odkrývá to, co je „kamenem úrazu“ v chápání Církve v celém sledovaném období, kamenem úrazu, kterému se ani tento autor nedovede vyhnout.
„Církvi byla vnucena likvidace, kterou přežila. Nebylo to moudrostí ani statečností jejích členů, ale nevykořenitelností religiózní potřeby člověka v evropském kontextu. Přitom je možno z hlediska filosofické antropologie hledět na Církev jako na historickou formu, vycházející vstříc potřebám syrové religiozity.“ (zvýrazněno v Triviu)
Skoblík tak, asi nezáměrně ve své reminiscenci identifikuje místo, ze kterého se ohlíží, dává do poznámky při shrnutí reminiscencí svoje vlastní vyznání, svoji vlastní představu o eklesiologii. Přiznává se k tomu, že světu rozumí (snad mimo jiné) jako „antropolog“ a „člověk“ je proto pro něj biologický druh, jehož individua (jednotlivci) jsou ustrojeni ve svých motivacích na bázi „naplňování potřeb“, mezi nimiž potřeba religiozní není z nejmenších, a je vytvořena na základě „syrové religiozity“, která je v člověku „hodně hluboko“. A ještě dále – Církev je (samozřejmě korektně, s multikulturním odstupem) v tomto kontextu možno chápat jako dějinný fakt vázaný na konkrétní historii Evropy expandující do dalších kontinentů – jako projev historie konkrétní kultury mezi jinými kulturami. Polehčující okolností samozřejmě je, že z textu není zřejmé, zda si to autor myslí, nebo to jen jako pohled připouští.
Celá jedna generace nebo spíše naprostá většina prosazujících se katolických intelektuálů v minulých desetiletích věřila především světu – a do jeho rámce si pak „vkládala“ své vyznání víry. Nikomu to nejde zazlívat, nejde o to se vyvyšovat nad ty, kdo v této pasti myšlení „vězí“. Ale nelze v tom setrvat, nelze to převzít, na začátku 21. století už jsme postaveni před jasné rozhodnutí: rozhodni se, a dej, co je světa světu a co je Božího Bohu. Nechceš-li patřit světu, pak svět nemůže být rámcem. Svět, tak jak ho zdánlivě neproblematicky vnímáme, je už výsledkem zásadní redukce myšlení. Nárokuje si nás ve svých schématech, neumíme se už bez nich zpravidla nejen orientovat, ale ani sdílet s druhými. Naši předkové ztratili schopnost myslet universum jako to, co nemá druhou stranu, jako to, co je „celé“ jen z pohledu Božího, namyšleně jsme se postavili nad svět s encyklopedickými ambicemi – a naše vlastní představa světa si nás zotročila, musíme světu dávat co jeho jest, protože musíme být komunikativní.
A odvozeně, eklesiologii nelze redukovat na to, co se projevuje v dějinách. Autoři sborníku to nijak prvoplánově nedělají, ale podstatné je jejich vlastní myšlení – a tam „do světa“ neustále sklouzávají. A i tady je navíc téma redukováno. Základním tématem Vojtěcha Novotného a převažujícím tématem celého sborníku je jeden konkrétní dějinný (kulturní) jev, a to skutečnost, že se v rámci historie 20. století v pojetí Církve prosadilo „nové téma“ - společenství věřících jako Boží lid. Prosadilo se jako téma, ke kterému se následně vyjádřil 2. vatikánský koncil, vyvstalo v konkrétních situacích ve kterých Církev (často pod velkým mocenským tlakem) žila, Církev u nás nevyjímaje. Téměř nic víc, a to je pro rozvinutí eklesiologické otázky dnes dost málo.
Nic proti konstatování, že eklesiologie byla během 20. století obohacena o toto nově otevřené téma Božího lidu. Ale ti, kdo z tohoto faktu ve svých světo-dějných úvahách vysuzují začátek nějaké trajektorie, odvozují z něj nějaký dějinný pohyb atd. jsou na scestí. Církev je mimo jiné tajemstvím - i její aktuální podoby nelze vykládat nějak lineárně. Jedině s přehnaným sebevědomím a zároveň naivitou je možné se v jednom okamžiku podívat nazpět a říci „už tomu rozumím, k čemu to spěje…“ V žádné chvíli nemáme k dispozici nijak výsadní postavení, které by nám umožnilo chápat „dějiny spásy“, rozhodně je naivní myslet si, že se na Církev takto můžeme dívat zajištěni rámcem „světa“, nabízející multikulturní „odstup“. 
Se skoblíkovským pojetím Církve, jak se prozrazuje v poznámce 139, nelze souhlasit. Pojem „religiozní potřeba“ je poziční, převzatý z utilitárních psychologických schémat, sám o sobě nic neznamená, proč ho v této souvislosti autor používá? Věří světu v takové ustrojenosti? Výpovědi vědy (a o společenských vědách to platí dvojnásob) nejsou nějakými „pravdami“, které by stály samy o sobě, jsou to výpovědi snad použitelné v rámci systému, v němž jsou formulovány. Tento způsob myšlení ale nemůžeme beztrestně přenášet tam, kde naším předmětem zájmu není svět redukovaný na prostorové předměty a jejich vztahy. Proč Skoblík mluví o potřebách a nemluví o duši člověka? A dále – nic proti přemýšlení o Evropě a evropském myšlení a kultuře na pozadí světa – ale to se může spíše týkat našeho myšlení a nikoli ustrojení Církve, která JE a my ji jen poznáváme tu s tím, tu s oním akcentem našeho přemýšlení o jejích tajemstvích, jak aktuálně prožíváme svůj život. Nanejvýše se můžeme starat o to, abychom my sami napomáhali tomu, aby ji „mocnosti pekelné nepřemohly“, tj. ptát se na to, co jsou útoky ďábla na Církev, proč právě tento aspekt eklesiologie v polovině století nikoho z církevního mainstreamu ani nenapadne vytáhnout na světlo? Cožpak není aktuální?
Ale vraťme se k poznámce 139: Církvi nelze dobře rozumět, pokud vycházím z deformovaného porozumění světu. Kdo se chce zabývat eklesiologií, musí především vnímat svět jako stvořený Otcem, naplněný láskou Syna jako základním pozitivním principem, svět, který je tajemstvím v tom, co se odehrává, protože hybatelem je Duch svatý. Jedna z aktuálních otázek je, jak chápat Církev ve vztahu ke světu, Skoblík to tak výslovně neformuluje, ale takto položenou otázku v pozadí reminiscencí je možné nalézt. Církev je i není institucí; není institucí v tom, v čem je ve své povaze dílem Božím, protože v tom smyslu přesahuje vše pozemské a tedy i instituce. Je institucí v tom, jak byla Bohočlověkem založena, ustavena (instituována) VE světě, a je v úplně jiném smyslu institucí tím, jak je formována lidmi jako konkrétními aktéry událostí v konkrétním čase a prostoru – tím, jak v nich mohou obstát i selhat. Zdá se to jednoduché, jenže my neumíme tyto polohy od sebe jednoduše oddělit, ba dokonce jsme na tom jako ti, kdo chtějí vyplít z pšenice koukol.
O tom, co z Církve je „jen“ lidským nánosem (a ve výkladu některých tedy „špínou“), se můžeme jen dohadovat.
Zabýváme-li se tím, jak Církev žije, je oprávněné se zabývat tím, jak obstáli a v jaké míře selhali představitelé Církve a věřící v období myšlenkových zvratů a faktického násilí dvacátého století, zejména jeho druhé půle. Na sborníku a na reminiscencích Jiřího Skoblíka je nejcennější, že neodsuzuje, protože otázky je možné si klást, ale právo soudit v tomto smyslu druhé nemáme. Ano, pro eklesiologii se objevilo nové téma – Boží lid. Připomíná nám to, že máme věnovat pozornost čemusi elementárnímu, totiž že hodně záleží na každém, kdo opakovaně vyznává vyznání víry, mimo jiné víry v Církev obecnou jako nositelku čehosi neustále aktuálního. (Na rozdíl od zdůrazňovaného přivtělení k Církvi křtem se domnívám, že pro Boží lid je daleko významnější aktivní podíl na vyslovovaném vyznání.) Na druhé straně eklesiologických úvah pak stojí otázka po vztahu ke království Božímu. Tak jako je lid odkazem na elementární vyznání pro každého stejné, tak je království odkaz na hierarchii, království je postaveno na nerovnosti, každý v něm má místo, které si neurčil sám, každý má jinou míru odpovědnosti a každý je také různě „blízko“ ke králi. Nádherné napětí pro aktuální eklesiologii, zvlášť v kombinaci s ohrožením branami (mocnostmi) pekelnými, u kterého již známe happy end, jen nevíme, jestli se ho dožijeme.
Eklesiologie je otevřená, je tématem, které si žádá diskusi. Ale pro Církev bude přínosná diskuse jen těch, kdo se zbavili závislosti na schématech „fungujícího světa“, kdo se nenechali poplést nahraditelností „metakulturních pozic“. atd. Kdo chápe Církev jako kulturní jev a člověka jako projev psychosociálních mechanismů, hnaný potřebami a manipulovaný nastavením nabídek světa, ten může v eklesiologii jen mást, pro konzervativce pak bude exponentem zmíněných pekelných bran. Neříkám, že něco takového snad dělá Skoblík – jen se ve svém myšlení člověka a světa vystavuje možnosti dezinterpretace. 
Církev není jedna z mnoha institucí „ve světě“. Je možné se zabývat tím, jak byla Církev chápana a z hlediska světa interpretována v různých obdobích, je možné, budeme-li tato slova používat opatrně, psát Církevní historii nebo dokonce i Církevní dějiny jako součást eklesiologie. Ale nikoli v rámcích, které bez úvahy nekriticky přebereme ze světa (reduktivního světa věcí a jejich fyzikálních vztahů a pohybů) nebo „dějin“ chápaných jako v sobě uzavřený sled toho, co se společensky „odehrává“.


Teologické texty – pokračování

Klíčová slova: akademická produkce
Zdroje: Teologické texty
Osoby: Skalický, Karel,Ratzinger, Joseph kardinál,Benedikt XVI.

Anotace: 
V minulém čísle Trivia vyšla první část článku o Teologických textech, zabývající se samizdatovým obdobím a retro-číslem 1 z r. 2007. V druhé části článku o TT se podrobněji věnujeme aktuálnímu stavu – nad číslem 1/2008. Materiálu pro přemýšlení nabízí dost.

Je běžné, že časopisy se nabízí ke dvojímu, zcela rozdílnému čtení. První typ časopisu je psán pro tradiční typ čtenáře, který časopis bere za „svůj“, zná jeho formu, rubriky, čte nebo alespoň přelétne všechno, rozumí souvislostem mezi čísly, historii časopisu. Takovéhoto čtenáře ale TT pomalu ale jistě ztrácejí. Zdá se, že převládá druhý typ čtenáře, ten, kdo při sledování svých zájmů tu a tam „sáhne“ i do TT. Je to pochopitelné, neboť TT se stále více stávají časopisem běžné akademické produkce a ve slovu „běžné“ je záměrně založen pejorativní nádech. Sem tam tu jsou články, které mají otisk osobnosti nebo „velkého“, živého tématu, jako je Skalického článek o Benediktově homilii, ale jak je najít? Procházet nepřehlednou strukturu rubrik? Právě ta vůbec neodpovídá dnešnímu reálnému čtenáři, předpokládá, že někdo „čte číslo“, ale to dělá nejspíš jen korektor (nebo v tomto případě kritik).
TT se jako časopis čtenářsky číst nedá, stejně jako se nedají číst žádné produkty akademického provozu, a struktura rubrik je už jen „upomínkou“ na něco, co bylo.
K čemu rubriky, když tu jednotlivé texty leží vedle sebe zcela inertně, bez vzruchu, a často bez vztahu k čemukoli. Tak v citovaném čísle článek Karla Šprunka „Poznání pravdy v umění“ leží vedle článku Tomáše Chudého o nadmíře zjeveného. Kdo tyto články čte po sobě, je nejspíše nadmíru vyjeven co všechno je možné. Oba citované články jsou ze zcela odlišných myšlenkových světů, ale mají společného jmenovatele: není proč je číst. Neříkají nic, jen rozmělňují to, co už bylo mnohokrát napsáno. Nepřinášejí odpovědi na žádné otázky ani neformulují otázky, které by „visely ve vzduchu“. Nic, jen produkce..
O tom, že to není žádná zvláštnost, svědčí mírně zlomyslné výpovědi hodnotitelů ceny Oto Mádra: jednak je z textů jasné, že hodnotitelé zvučných jmen TT běžně nečtou, přečetli si jen články, ze kterých měli vybírat laureáta, a po přečtení zjistili – že není z čeho vybírat. Vyjadřují překvapení. Jsem přesvědčen, že v příští porotě už nebudou, jistě si najdou dobrou výmluvu aby u takové trapnosti nemuseli znovu asistovat.
Copak není o čem psát? Copak neexistují aktuální otázky? Copak není vše okolo nás v pohybu, který nabízí tisíce příležitostí vyslovit? Cožpak tu neexistuje myšlenkové napětí mezi různými skupinami katolických myslitelů? Cožpak tu neleží celé závěje nezodpovězených otázek? Nic z toho se na stránkách TT neobjeví. Proč? Jednak tu hraje roli strach „odlišit se“ a nebo neschopnost vykročit ze zavedených kolejí a také proto, že… TT je časopis akademický a akademická půda má svoje zákonitosti. Smyslem publikace je autorův publikační a citační index, a do toho se dostane jakýkoli vytištěný text – který nevybočuje z řady. Nejhorším prohřeškem na akademické půdě je přeci něco otevřeně pojmenovat, mít myšlenku to je stejné jako otevřeně se postavit proti kolegům, jít s hlavou proti zdi… proto může být v TT uveřejněn novotomistický článek Šprunkův – protože je špatný, prázdný, nedotýká se ničeho podstatného, jen učebnicově omílá schémata. A pak mohou klidně následovat třikrát rozředěné myšlenky Heideggera a Deridy, přecezené přes jakéhosi Francouze, jistě významného modernistu, a ještě našeho milého nadějného „poststrukturalistického“ autora. 
Ale akademické prostředí netrpí jen zacykleností své produkce, trpí něčím daleko významnějším. Společenské vědy jsou jako celek v hluboké krizi, protože svůj předmět – člověka a lidské spolužití – chápou už dlouhou dobu extrémně, jakoby vytrženě ze souvislosti, deformovaně. Společenské vědy byly postaveny na iluzi a přecenění primitivní racionality, která snadno sestavuje kauzální řady a vzývá jako svoje božstvo „vývoj“. Značná část teologie (včetně teologie, jak ji představovaly TT od samého začátku) byla svedena přílišným zájmem o tento deformovaný model společenských věd, dodnes chápe sama sebe v jakési schizofrenii, chápe svoji založenost jak společensky (z kulturního vývoje) tak Božsky. Před teologií stojí nemalý úkol: postavit se na vlastní nohy na základě reflexe aktuálních skutečností světa a přitom založenosti v Bohu, emancipovat se vůči rozkládajícím se společenským vědám a pak – na tomto základě mohou být nově založeny i společenské vědy. Vědy, které se pod vlajkou sociální manipulace dnes pokoušejí „zakouzlit svět“. Dříve se pokoušely postavit na místo Boha a když se ukázalo že to nejde, alespoň v duchu židovské tradice aspirují na místo velekněze.
O tomto úkolu nesporně ví a mluví Ratzinger. Motá se v tom Skalický, který by se Ratzingerem nezabýval, ale Benediktovi jako papeži a hlavně jeho suverénní jistotě nerozumí (vždyť on sám je tak nejistý) a nechce si připustit míru, do jaké „skočil na lep“ liberální manipulaci, kejklům, skrze které lze „leccos ukázat jako cokoli“. Kdo ale tomuto tématu vůbec nerozumí, je redakce, nesestaví další (třeba i dílčí) články do souvislosti, neokomentuje. Asi netuší, že by nějaký úkol (a jsou i menší) visel ve vzduchu, netuší, že by mohlo být něco jiného než právě … akademická produkce.
Při četbě většiny článků TT se ptám „o co jde autorům?“ a ve většině se nemohu dopátrat odpovědi, která by vůči nim nebyla ponižující. Zaplnění stránky a zaplnění „na úrovni“ – tím si můžeme být v TT aktuálně jisti. A občas se tu zableskne. Jen se to nepozná předem podle autora, rubriky ani tématu a tak si hledači perel musí do TT a jeho úrovně - po dlouhém nádechu potopit.
*******
Zbývá nám ještě si položit otázku, jak se TT z polohy, kterou jsme popisovali v prvním článku o období samizdatu, stal zcela jiný časopis, jak je popisován zde. Uděláme to v příštím čísle Trivia.


Salve 2/08 Hudba a liturgie

Klíčová slova: liturgická reforma,kultura,hudba a liturgie
Zdroje: Salve 2/08
Osoby: Ratzinger, Joseph kardinál,Mikuláš ze Sept-Fons, otec,Kunetka, František

Anotace: 
Je velkou radostí pochválit a v případě tohoto čísla Salve je to radost dvojnásobná. Ne z jednoho nebo dvou článků, ale z toho, jak je číslo sestaveno celé. Není beztvaré, ale nechává na čtenáři, aby si nabídnutou mozaiku interpretoval po svém. Redakční volba „tematických čísel“ se tu ukazuje jako plodná – téma je nosné, pokud je představeno s ne-ideologickým přístupem a vyhne se (jako v tomto případě) zjednodušujícím schématům.

Salve začíná bezkonkurenčním textem Ratzingerovým, který se nedá nijak obcházet. Důraz na účast lidu vedla k ochuzení liturgie. Zpěv lidu? Ano, ale ne tak, aby to vedlo k banalitám a vyprázdnění. Je naší povinností pečovat o CELÝ poklad Církve a tedy i o to, aby aktivně zněly ty formy liturgické hudby, které se zrodily v uplynulých staletích. To jsou teze, které by měly být vytištěny na všech kancionálech ve všech kostelích, jen nevím, kdo z duchovních by měl odvahu to našim biskupům a arcibiskupům navrhnout.
Následuje odborností přesycený článek Kunetkův – autor dává okázale najevo svou znalost a erudici, ale co s tím, když to v jeho textu občas nekatolicky „skřípe“. Není sice tak ostře „progresivistický“ jako jindy (např. článek v Psalteriu 1/2008), zdá se, že věděl o tom, v jakém kontextu bude jeho text uveřejněn a na to, aby přímo odporoval Ratzingerovi, „nemá“. Zapřít se ale nemůže: ví přeci, jak je to se světem a vývojem, a tak se v textu objevuje např.
„Na základě rozboru oficiálních textů v jejich dějinném vývoji a podmíněnosti lze poměrně snadno stanovit vývojové posuny a akcenty a tím i snadno odhadnout směr budoucího vývoje“.
Prozrazuje se opakovaně, protože jeho argumentace nadřazuje kulturu nad křesťanství, jeho pozice je, světská“, např.
„…hudba a zpěv jsou kulturními projevy, a jelikož náboženství představuje neodmyslitelnou část kultury lidstva, pak hudba a zpěv nemohou chybět v rituálním vybavení žádných náboženských obřadů, což potvrzují i závěry kulturní antropologie.“
Promlouvá nám liberál, který se tak trochu obává, aby současný papež nestihl připravit nový dokument oficia k tématu liturgické hudby. To raděj ať zůstane všechno tak jak to je po zmatku 60. let - neurčité, v mezistavu, kde se může uplatnit převaha jemu blízkých, a gregoriánský chorál se vždy nějakým racionální zdůvodněním podaří odstavit od liturgie.
Střed čísla patří tématu „varhany“, Petru Ebenovi a Oliveru Messiaenovi. Ten první složil podle ducha II. vatikánského koncilu „mši pro lid“, ten druhý se zajímal o tajemství Církve, Mši svatou, Boha ale také o zpěv ptáků – lidu hrál při mších svoje improvizace a skladby. Na jaké straně stál? Vtipně zařazené citace kardinála Lustigera ukazují, jak moc mu záleželo na tom, aby bylo jasné, že Messiaen je „jejich“. My si to můžeme interpretovat jak chceme.
Následuje krok do Taizé a objasnění zrodu krátkých, jednoduchých, většinou latinských modlitebních zpěvů – a tím je skvěle připraven prostor pro závěrečný text, rozhovor s otcem Mikolášem z kláštera Sept-Fons. Skoro bych si tipl, že tenhle rozhovor se na výběr určený k uveřejnění na webu nevejde?
Božské oficium je základem řeholního života a přesto, že bylo mnohokrát nově „formováno“ a očišťováno, zůstává stále stejné, se zpěvem žalmů a vázaností na rytmus dne. Trapistický řád prožívá velký růst, snad právě proto, že jeho základy jsou tak prostě svázány s oficiem. Otec Mikuláš krásně popisuje způsob, jak se vyrovnal se změnami v 70. letech:
Přechod z latiny do francouzštiny proběhl poměrně rychle… Bylo to jako nezadržitelný proud, slepá, iracionální touha po změně, která těm, kdo tyto tendence podporovali, připadala jako nanejvýš promyšlená… Později mi Otec Jeroným řekl „Podstatné je, abychom se mohli modlit a slavit oficium Pokud se změny nedotknou samotné struktury oficia, pořadu hodinek, žalmů nebo Písma svatého, žádné velké nebezpečí nehrozí…“ V našem klášteře se tak daleko nikdy nezašlo a reforma oficia se zastavila sama od sebe…
Přehánělo se Samolibí reformátoři se ale vyčerpali a vše se pomalu usazuje v rozumných formách.
Ano, v těchto letech se skutečně mnozí chtěli zbavit žalmů a nahradit je modlitbami „modernějšími“, převzatými z jiných náboženských tradic nebo ze současné tvorby. Tyto nešťastné experimenty byly paradoxně tím nejlepším způsobem jak ukázat, že podobné iniciativy nemohou obstát. Věci se tak postupně vrátily na své místo a oficium získalo nazpět svou prostotu, krásu a vznešenost.
Sečteno a podtrženo stojí tu v Salve za sebou (ne vedle sebe) několik způsobů, jak se na dané téma dívat, byla předvedena škála možných přístupů – a zároveň byl udržen vlastní odstup. Pokud je toho čtenář schopen, může vnímat, že nejde o izolované texty v nějakém náhodném nakupení - jde o celek. Salve 2/08 není náhodným seskupením textů, není slepým „naplněním schématu daným materiálem“, není ale ani prvoplánovou a podle jedné myšlenkové osy seřazenou přehlídkou navzájem se doplňujících textů. Povedlo se. Je to „shoda okolností“? Myslím že ne. Protože Duch sice vane kudy chce, ale jsou to lidé, kteří pracují, rozhodují se a přitom se (ve své práci) mohou nechat „vést“.
Pochybnost ale zůstává: je možné takovýto „set“ materiálů nechat bez komentáře, bez „úvodního“ nebo závěrečného slova biskupa? Úvodní slovo které na sebe vzala pořadatelka čísla Klára Jelínková není ničím, co by vytvářelo dostatečný základ – co by vyložilo celé téma v širším kontextu. Tady vidím slabinu čísla největší.



Hodnota je abstraktní pojem, bez kterého se neobejdeme

Klíčová slova: liturgická hudba
Zdroje: Psalterium
Osoby: Kub, Jiří

Podnázev: 
Psalterium folia – zpravodaj pro duchovní hudbu

Anotace: 
Psalterium folia je časopisem především pro členy Společnosti pro duchovní hudbu. Zaměříme se na tři významné články šéfredaktora časopisu Jiřího Kuba, které vykazují návaznost a vnitřní jednotu v diskusi o tom, co je to liturgická hudba a jak by měla vypadat, zároveň je zde liturgická hudba zasazena do širšího myšlenkového rámce.

Texty Jiřího Kuba čtenáře dráždí; čtenář by chtěl přitakat, ale nalézá zde nějaký osten, něco, s čím při vší shodě nemůže souhlasit. O co víc se Kubovy závěry ukazují jako komplexní, promyšlené, vyvážené, o to víc provokují některé jeho konkrétní argumentace.
I.
V článku „Několik poznámek JiKu“ (číslo1/2008) Kub s přehledem komentuje posuny a zkreslení, kterých se dopouští ve svém článku ze sborníku Forest 2007 František Kunetka. Dělá to skvěle a na miniaturním prostoru ukáže, v čem Kunetka dezinterpretuje význam motu proprio sv. Pia X. A tento svůj krátký vstup si ještě dovolí využít k načrtnutí základu pro avizovaný článek: prý bychom neměli pochybovat o tom, že hudba při liturgii má hodně společného s přenosem informace. Mohu s ním souhlasit v tom, že skutečnost se dá popsat mnoha různými způsoby, mimo jiné i pomocí teorie (a slovníku) informace a semiotiky. Ale představa, že jsem účasten liturgie a vnímám liturgickou hudbu, případně se podílím na zpěvu, a přitom někdo (nebo něco) přenáší nějaké informace sem a tam, tedy z místa na místo… mi připadá absurdní. Nicméně spolknu toto první varování, protože článek brzy toto marginální téma opouští a opět mohou s autorem souhlasit v závěru: dokumenty magisteria se podle mého nejhlubšího přesvědčení neruší, ale doplňují, přitom každý zvýrazňuje nějaký aspekt v dané době aktuální, preferovaný. A navíc musím jako optimista ratzingerovského typu vyjádřit spolu s autorem důvěru v lidský rozum, v možnost diskuse, pojmenování.
Přidávám k tomu – důvěru v možnost hodnocení.
II.
Druhý článek „Kvalita, vhodnost, hodnota“ (číslo 3/2008) je uveden v rubrice „Nevážně o vážném“ a Kub se zde zabývá vymezením těchto pojmů. Je to lehkým jazykem psaný text s řadou vtipných obrazivých přirovnání (kleště kombinačky a kleště na vytahování okurek z láku), je to příprava, příprava terénu, tématu a hlavně příprava čtenáře, protože zásadní článek v úplně jiné rubrice teprve přijde. A opět – dlouho je možné článek číst jako projasňující a čtivý pokus vnést alespoň základní strukturu do doposud vágního používání pojmů, pokus vnést alespoň základní řád do současné zmatené a vykořeněné řeči. Než se dostaneme k hodnotě. S tou si autor zjevně neví rady. Budiž, hodnota je cosi individuálního, co přeneseně může být i sdíleno, ale především – měří se (podle Kuba) naplňováním potřeb. Nějak samovolně se od kleští dostaneme k mokrosti vody a k tomu, že hodnota je prostě něčemu připisována – a to tomu, co naplňuje naše potřeby. Kubova definice hodnoty je výrazem resignace:
„Hodnota – významový útvar/proces, který spočívá v uvědomění si/uvědomování si schopnosti nějaké entity uspokojovat potřebu, a to buď bezprostředně, nebo svými důsledky. Určování hodnoty je hodnocení.“
Můžeme souhlasit s tím, že v jednom nezpochybnitelném smyslu je možné skrze hodnotu rozumět vztahu subjektu k hodnocenému předmětu, resp. z toho, jak dotyčný hodnotí,
se můžeme leccos o takovém vztahu dozvědět. Ale hodnota jako pojem je klíčová vzhledem k pojetí kultury, není možné se s ní takto vypořádat jako s něčím marginálním. Nejvíc toto selhání vypovídá o velké slabině strukturalismu a semiotiky jako takové. Hodnota je pojem neoddělitelný od kultury a hodnocení je v rámci evropské kultury zcela normální myšlenková činnost, skrze kterou se orientujeme. Je to velmi komplexní proces, ve kterém můžeme (jednoduše) porovnávat původní představu (očekávání) s tím, co nastalo (skutečností), využívat nejrůznější sofistikované postupy, interpretovat, zobrazovat, komparovat… ale především, hodnocení je akt, kterým se člověk vztahuje k podstatě věci (otázka: je tím, čím by měla být?) a zároveň k absolutnu (je to „božské“ a nebo naopak je to „průser“). Vázat hodnocení na naplňování potřeb (i kdybych si vážil Maslowa sebevíc) je tragedie. Opět si neodpustím zlomyslnou představu, jak při čtení Renčových překladů žalmů někdo (nebo něco) nějakým způsobem naplňuje moje potřeby, je to podobné jako přenášení informací při Mši svaté. Zaměňuje se tu jeden možný (a limitovaný, redukující) způsob popisu se skutečností. Skutečností přeci je, že jsem účasten na Mši sv. a vnímám hudbu, nebo že si čtu žalmy.
Tohle vymezení se vůči Kubovu článku je významné – ale vzhledem k celku opět musím konstatovat, že celkové vyznění článku je skvěle vyváženou reflexí reality, která je nemocná nedůvěrou v to, že bychom o kvalitě, vhodnosti a hodnotě duchovní a liturgické hudby mohli mluvit.
III.
Třetí článek Uměleckost v hudbě (4/2008) už raděj začínám interpretovat od druhé poloviny: Je uvedený jako „liturgika – estetika – semiotika a jeho úvod je podobný nezáživné učebnici, dlouho z něj není jasné, o co jde a proč všechna ta schémata číst.. Ale pak se to najednou prolomí a jde to ráz na ráz.
Kub pozitivně reinterpretuje motu proprio sv. Pia X., následuje jasné konstatování, že výsledky liturgické reformy v liturgické hudbě jsou takové, že „je lepší o nich nemluvit a nepálit si prsty“. Není divu, během jeden a půl odstavce je pak celá věc skončena, uzavřena. Paradoxně podobně, jak jí uzavřel Kunetka v Salve: existující dokumenty umožňují dělat skoro cokoli, podle toho, jak si je vyložíme pro dané podmínky. Ale na rozdíl od Kunetky to Kuba neuspokojuje. Ještě jednou sahá k motu proprio sv. Pia X., zajímá ho, jak uchopit něco tak neurčitého jako „správnost forem“. A tady je jeho příležitost, tady zúročí vše, co ve dvou tiskových stranách úvodu o semiotice do článku vložil. Ukazuje, že žádný denotativní znak není čistě a úplně prost… života. Stačí, když dokážeme sledovat Kubovu argumentaci, to, kam s ní míří. Nemusíme s ním souhlasit v tom, že by to byl obratný myšlenkový nástroj, ba ani se ho nemusíme „učit používat“. Podstatné je, že mu rozumíme, jeho argument můžeme akceptovat. A tak můžeme s velkým zadostiučiněním opět souhlasit se závěrečným odstavcem, který jako by byl výsledkem předchozích myšlenkových figur, ale je něčím daleko víc, širším shrnutím uvážlivého lidského postoje, postoje, který se vyhýbá prvoplánovým zkratkám a snaží se dobrat podstaty věci. Kub pak mimo jiné vyjmenovává kombinace, které opravdu nejsou jako liturgická hudba přijatelné, jsou v rozporu s učením Církve.
Do jaké míry k těmto závěrům vedou předchozí strany plné denotátů a syntaktických forem?
Nevím. Je dobře, že
IV.
Závěrem je ještě třeba se vrátit k tématu hodnocení. Jsou věci, které se nám prvoplánově a iracionálně líbí a jiné, které se nám nelíbí. Nad něčím neurčitě přemýšlíme, někdy se cíleně ptáme sami sebe a někdy diskutujeme s druhými. Bez ohledu na to do jaké hloubky hodnocení jsme ochotni jít někdy svoje hodnocení změníme, a někdy ne. A jen málokdy jsme zcela indiferentní – indiferentnost je příznakem a zároveň diagnózou současné doby.
Kub by si měl vybrat. To, co říká, je zajímavé a podnětné, ale svoje myšlení až příliš váže na formy, které se vyznačují právě a-hodnotovostí, zdánlivou „vědeckou“ neutralitou. Snad je u Kuba jako přírodovědce tato abstrakce svůdná, snad je na vině fyzikální význam hodnoty (naměřené nebo naopak předpokládané, vypočítané hodnoty), který je vázán na danou veličinu (doslova moment velikosti). Ale byť profesí fyzik, může a měl by připustit elementární a konstituující kulturní význam slova hodnota. Otevřelo by mu to další rozměr vnímání role hudby – sakrální i liturgické.
Kub ilustruje způsob, jak ke svým závěrům dochází, ale chyba je, že tento „systém“ vykládá (neodděleně od tématu) jako nosný, že tento svůj způsob popisu skutečnosti prezentuje jako skutečnost samu.


Trivium - místo, kde tři cesty se stýkají, trojcestí, veřejná ulice
(in Slovník latinsko-český, sestavil Xaver B. Pelikán)
Trivium - doslova „trojcestí“, ve středověkých školách pojmenování pro gramatiku, rétoriku a logiku jako nižší stupeň sedmera svobodných umění; později (v 18. století) též označení pro čtení, psaní a počítání na elementárních školách
(in Malý encyklopedický slovník, Academia)
Triviální - všední, otřepaný, sprostý, k základní škole se vztahující
(podle Slovník cizích slov, prof. Vilém Pech)

Trivium - internetový časopis, který je pro některé čtenáře místem, kde se cesty stýkají a má charakter veřejného prostoru, pro jiné snaha ukázat základy myšlení a schopnosti formulovat, a je tu také otevřena možnost výkladu pro ty, kteří budou chápat tento časopis jako cosi nízkého
Vážení čtenáři,
ocitli jste se na stránkách virtuálního časopisu, zaměřeného na kulturní reflexi teologicky zaměřeného myšlení, jak se projevuje v české katolické publicistice.
Kritický a polemický duch, jímž je tento časopis veden, není přímo vázán na vyhraněná teologická východiska, ani na žádnou z reálně existujících ostře vymezených názorových skupin.
Dosavadní intelektuální scéna u nás se v tomto tématickém vymezení vyznačuje buď přímými vzájemnými útoky, nebo vzájemnou ingnorancí. Téměř nic mezi.
Domníváme se, že je možný i jiný pohled, jiný přístup. I při zachování vlastních jednoznačných postojů je možné snažit se porozumět pozici druhého jako pozici integrálně katolické.
Vycházíme přitom z předpokladu, že je možné vytvořit společnou platformu pro ty, kdo jsou schopni takto chápat otevřenou diskusi a jsou vedeni snahou dobrat se pravdivého vhledu do věcí, které, jak věříme, se v plnosti ukážou až ve zcela jiném světle.
Nehledáme přitom společného jmenovatele - ten byl vymezen výše, nejde nám o to, co se dnes zakrývá pod slovem „dialog“ a odmítáme se nechat zatlačit do polohy, v níž je jakýkoli jiný názor chápán jako ohrožující a jediná možnost je nad ním „zvítězit“.
Jsme vedeni důvěrou v kritické myšlení, které se nesnaží srovnat nesrovnatelné, nebojí se pojmenovat rozdíly a odmítá jejich zahlazování. Chtěli bychom přispět ke stavu, kdy budeme směřovat ke vzájemnému respektu a vzájemné znalosti. Přispět můžete i vy, pokud v duchu naznačených východisek přispějete - reakcemi na uveřejněné články nebo nabídkou vlastních příspěvků.
Pokud to není v konkrétním případě jinak (na výslovné přání daného autora), zachováváme autorskou anonymitu - už proto, že v mailovém styku není možné ověřit identitu pisatele.
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