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Tomáš Halík

Obnovíš tvář země
Texty k obnově církve a společnosti 1989–1998

Nakladatelství Lidové noviny, 2014

• Evangelium musí být hlásáno nově

• 28

(…) Musíme překonat izolaci naší církve od církve světové. Není dána jen vnějšími podmínkami, někdy
se imy sami izolujeme. Uslyšíme-li někoho tuto izolaci snad vychvalovat a ospravedlňovat – „je to dobře,
alespoň nám sem neproniknou všelijaké bludy a extrémy“ –, uvědomme si, že právě tento postoj je
herezí proti katolicitě církve: učeně by se mohla nazvat izolacionismem a v jadrné češtině hlupáctvím,
zápecnictvím, leností ducha. Blahoslavený biskup, který svou pastýřskou berlou rozrazí petlici, jíž se
ještě uzavíráme my sami zevnitř!

• 28

Je smutné, že se děti ve školách dozvědí minimálně o víře a církvi – a když něco, tak prakticky jen samé
špatné věci. Nevědí téměř nic o velkých zásluhách katolické církve o naši národní kulturu, od úsvitu
dějin přes lví podíl katolických kněží na národním obrození až po velké hodnoty křesťanského umění
našeho století. Někteří z našich řad reagují na jednostranné líčení církve jednostranností opačného typu,
chtějí vysvětlit a omluvit vše, líčí minulost církve jen v růžových barvách. Ale ani to není pravda! Jen
pravda nás osvobodí. Církev vyrůstá z vtělené Pravdy a nemusí se bát pravdy.

• 30

Církev se nesmí stát do sebe uzavřeným ghe em, nesmíme ztratit živé spojení s obyčejným životem lidí
kolem nás, s jejich problémy a těžkostmi (…).

• Hvězda naděje ukřižované a zmrtvýchvstalé

• Myšlenky k obnově života církve v naší zemi

• 49

Bůh zřejmě dopustil těch čtyřicet let útlaku církve také proto, aby nás rozptýlil do společnosti, abychom
my katolíci nežili v nějakém uzavřeném ghe u jen mezi sebou a pro sebe, ale abychom byli přítomni
uprostřed světa, sekulárního prostředí, a tam vydávali svědectví, abychom byli kvasem a solí země.
Nesmíme využít znovuzískané svobody k tomu, abychom se znovu do nějakého ghe a a „opouzdření“
utekli! Životní dráha katolíka, který by se narodil v katolické porodnici, chodil do katolických škol,
byl zaměstnán v katolickém družstvu, chořel v katolické nemocnici, volil katolickou stranu, rekreo-
val se v katolickém klubu a pak byl pohřben na katolickém hřbitově, mi vůbec nepřipadá jako do-
poručeníhodná.

• 58
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svatý Bernard

• (…) Svatý ať se za nás modlí, učený ať nás učí - ale prozíravý nechť nás vede!

• Pokání kněží

• 63

Svatý otec nám řekl: „Stavte chrám svobodného života své církve nikoli návratem k tomu, co zde bylo
před tím, než vám byla uloupena svoboda, stavte jej v síle toho, k čemu jste během pronásledování
uzráli.“. A my si musíme na tomto svatém místě nejprve položit otázku: Uzráli jsme ke svobodě? Ne-
podléháme pokušení vracet se zpátky? Jsme ochotni si přiznat, že mnohé z toho, co tu bylo kdysi, se
Pánu Bohu nelíbilo, že to nechal rozmetat rukama bezbožných a že nás chtěl od toho osvobodit? Že těch
čtyřicet let tu nebylo jen z „vůle lidí“ nebo z nějaké „zákonitosti dějin“, nýbrž také jako Boží trest, očista
a zkouška? Jsme ochotni si přiznat, že jsme v této zkoušce jako jednotlivci a jako církev také v mnohém
neobstáli?

• Papež česky

• 75

Zánik komunismu jen zdánlivě začal zhroucením hospodářství. Ve skutečnosti byla tragika tohoto pro-
jektu již v samém počátku, v samém jádru jeho ideologie, v popírání či pomíjení podstatných dimenzí
lidské osoby a celé skutečnosti, v materialismu, na jehož dně sídlí strach.

• 75

Karol Wojtyła

• Právě tvůrci kultury odhalili neschopnost starého režimu a jeho ideologie zprostředkovat člověku
smysl života a dát mu naději do budoucna… Kultura předpokládá svobodu, kultura však zároveň
svobodu a duchovní totožnost národů utváří a uchovává.

• Do roka a do dne

• 82

Jan Pavel II.

• Církev v tomto národě, v této nově se utvářející svobodné společnosti, se nesmí stát do sebe uzavře-
nou skupinou. Udržujte a prohlubujte svou solidaritu s národem!

• 94

Umíme přiměřeným způsobem nabídnout pozitivní cestu? Co je víc: dosáhnout zákazu erotických filmů
v televizi, anebo vytvořit takový pořad na jinémkanálu, který bymladé zaujal víc?Máme našemladé lidi
vychovávat a vést kdesi za hradbami oddělujícími je od ostatních a od „hříšného světa“, nebo vytvořit
prostředí, do kterého by rádi přicházeli mnozí hledající (aniž by hned byli zastrašeni jeho úzkoprsostí
a snahou je vpasovat do připravených „přihrádek“) a odkud by mladí křesťané vnášeli hodnoty víry
i prosté hodnoty poctivého člověčenství do světa, víře zatím vzdáleného?

• Všechno mohu v tom, který mne posiluje

• 96

Blaise Pascal mluvil o paradoxu velikosti a bídy lidského života: zkušenost ubohosti chrání člověka před
pokušením pýchy, zkušenost velikosti před pokušením zouťalství. V podobném duchu radil moudrý
chasidský rabi svým žákům: v jedné kapse noste cedulku s větou „Kvůli tobě byl svět stvořen“ a v druhé
„Jsi prach a popel“.

• Nejen o Husa
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• 102

Uzavírám-li se před světem, nemůžeme spolu hovořit; jsem-li však jeho neodlišitelnou součástkou, co
mu mohu zvláštního nabídnout?

• 106

To, vůči čemu se vymezují katolíci píšící rozhořčené protesty proti zavedení Husovy památky jako stát-
ního svátku, je obraz Husa, jak ho v protirakouském (a teprve druhotně protiklerikálním, a jen někdy
protikatolickém či protináboženském) zápalu formulovala liberálně-osvícenská tradice se svou svéráz-
nou ideologií českých dějin.

Tato ideologie se rodila v osvícenském obrozenectví (pravděpodobně u kněze-historika Caspara Royka
a básníka Puchmayera), šla přes Palackého k Masarykovi, v pokleslé podobě jde přes Masarykovy vul-
garizující žáky, Volnou myšlenku a Jiráska k Nejedlému a odtud do komunistické propagandy. V této
ideologii je Hus a husitství zobrazováno jako vrchol českých dějin, Lipany a Bílá hora jako jejich Kalvárie
a pak už jen „tři-sta-let-jsme-trpěli“ a poté konečně přichází jasná hvězda, v jedné variantě „tatíček“
a v druhé Říjnová revoluce; katolictví je vykazováno z dějin, katolický přínos pro národní kulturu v době
baroka a národního obrození je cenzurován nebo bagatelizován, církev musí být přece vždy brzda po-
kroku (…). (…)

• 107

Musíme mít odvahu k pravdě: na historickém kontě církve jsou skvělé činy, hledání, chyby i zločiny.
Alfréd Fuchs, svaté paměti, dovedl odzbrojovat odpůrce církve tím, že znal a uměl pojmenovat hříchy
církve lépe než oni – a pak teprve ukázal věc také z druhé stránky!

• 108

Většina Husových stoupenců v dějinách českého národa (…) o vlastní obsah Husova učení příliš nedbá
(protestantům je ještě příliš katolický, osvícencům příliš středověký, liberálům příliš náboženský, mar-
xistům příliš křesťanský), ba se od něj výslovně, alespoň v jednotlivostech, distancuje: „Nebudeme věřit
v jednotlivostech, co věřil ještě on, neboť v těch věcech jsme nad něho a jeho dobu pokročili.“ (T. G.
Masaryk, Jan Hus); „Jako Husovy názory teologické nelze srovnati s moderním názorem světovým, tak
ani jeho morálka, založená příliš na asketickém ideále středověkého křesťanství, nemůže nám již býti
vodítkem pro život.“ (M. Krofta,Mistr Jan Hus).

• 109

Opravdový ekumenismus nespočívá ani v smlouvání a kompromisech. Koncepce spočívající v tom, že
když „my slevíme to a oni zas ono“, dojdeme k jakémusi všeobecně přijatelnému křesťanství, by vedla
jen k oboustrannému zchudnutí. Duchovně obohacující je jen setkání v prostoru lásky a úcty, v němž
spolu žijí v dialogu (a někdy i určitém napětí, jako v každé rodině) různé tradice a spirituality, aniž
by se vzdávaly svých hodnot, avšak bez vzájemného exkomunikování a kaceřování. Důraz na určité
hodnotymůže v izolaci od celku vést k herezi, v začlenění do celku se všakmůže stát velmi smysluplnou
a přínosnou cestou. Mnohé naznačuje tisíciletá katolická zkušenost ze soužití např. mnoha rozdílných
řeholních řádů (s velmi rozdílnými spiritualitami, tradicemi a často teologickými důrazy) v jedné církvi.

• Buďte věrní a pravdiví

• 122

(…) Nenechte obehnat církev zdí, za kterou byste neviděli svět kolem. Nepěstujte skleníkový katolicis-
mus sakristií, a to ani ve svémmyšlení ne – máte být kvasem a solí země. Nenechte se zotročit „duchem
světa“, nebuďte konformní se světem, neztraťte katolickou identitu (chuť soli), ale také se před světem
neschovávejte, neutíkejte před ním úzkostně, zbaběle a škarohlídsky. Máte ho proměnit, proto ho také
musíte znát a milovat, milovat život, dnešek člověka se všemi paradoxy a zmatky jeho srdce. Nebuďte
„lidmi jedné knihy“ – katolicismus není islám! –, čtěte bibli, ale také současnou literaturu. Buďte nadšení
a věrní, ale nebuďte úzkoprsí a nesnášenliví – ať vás vzdělanost a smysl pro humor (jeden z nejcennějších
darů Ducha!) chrání před fanatismem a sektářstvím!
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• Omajetku a svobodě církve

• Chrám svobody a oltář neznámemu bohu

• 140

Jan Pavel II.

• Stavte nyní chrám svobodného života vaší církve nikoliv návratem k tomu, co zde bylo předtím, než
vám byla uloupena svoboda, stavte jej v síle toho, k čemu jste během pronásledování uzráli.

• Zasvěcení národa, či krize dialogu?

• 153

(…) [Apoštol Petr] byl na Kristovu výzvu schopen kráčet ke svému Pánu i po rozbouřenémmoři, avšak
začal se topit, jakmile dostal strach sám o sebe. Zmocní-li se církve strach, ztrácí-li odvahu víry a začíná-li
se příliš starat o sebe, topí se. Zbaví-li se strachu, je schopna konat v síle víry neuvěřitelné činy.

• Postmoderna a katolická identita

• 168

Je třeba brát vážně pluralitu kultur, uvědomit si, že pravda není „jednohlasá“ (univokální), že je spíše
„symfonická“, mnohovrstevná…

• 168

Úcta k demokracii a starost o svobodu politického a hospodářského života nemusí (…) vést kmorálnímu
relativismu a k totální skepsi v oblasti hodnot. Neotvírala by „demokracie bez hodnot“ nebezpečnou
možnost kapitulace před arogancí moci? Jak by bylo možné účinně hájit hodnoty, bez nichž demokracie
neobstojí – např. právě ideál svobody, tolerance, respektu k lidským právům apod. –, kdybychom se
předem vzdali jakékolivmožnosti rozlišovatmezi hodnotami? Podle jakýchměřítekmůže pak důsledný
relativista dát přednost demokracii před totalitarismem? Půdou pro demokracii, svobodu a toleranci
přece nemusí nutně být zrelativizování všech hodnot a skepse v otázce poznání pravdy. Právě naopak:
přesvědčení, že pravda existuje a že je to hodnota tak závažná a nevyčerpatelně hluboká, může být
základem demokracie a tolerance. Totiž právě pochopení toho, že pravda je hlubší, než jsou všechny
mé pokusy ji zachytit, mne může zcela konsekventně vést k tomu, že budu vášnivě hájit pro každého
člověka svobodu ji hledat.

• Zpět k obrazům nepřítele, či odvaha k otevření?

• 176

Totalitní společnost nabízela kouzlo nevinnosti – člověk nenesl žádnou odpovědnost, a tak nikdy nebyl
vinen. Vinni byli „ti nahoře“. Tento postoj k vládě, režimu, státu, téměř k jakékoliv autoritě na Východě
přežívá, lidé se většinou nenaučili přijímat nové demokratické struktury jako svůj stát, svou vládu, své
instituce, nenaučili se brát na sebe zodpovědnost.

• 176

(…) Lidé v komunistickém systému byli vystaveni desetiletím brainwashingu propagandy, jejíž tisíc-
krát opakované stereotypy ulpěly v podvedomí. Část společnosti stále žije v představě o cirkvi dychtící
po moci a majetku, nepřítelkyni vědy a pokroku, připravené při nejbližší příležitosti vykořisťovat lid,
pronásledovat kacíře a prodávat odpustky. Jiní se nevymanili z podobného stereotypu komunistické
propagandy týkající se Západu: Západ je „prohnilý“, zkažený, nemravný, je třeba bránit čistotu ideolo-
gie před rozvratnými vlivy buržoazních nauk Západu.

• 179

(…) Během Pražského jara, jsem poznal řadu kněží, kteří se teprve nedávno vrátili z vězení, kam byli
uvrženi začátkem padesátých let, mezi nimi teology Zvěřinu, Mádra a Mandla. Tito lidé představo-
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vali intelektuální elitu českého katolicismu. Většinou studovali za války v Římě, o jejich věrnosti víře,
církvi a papeži, za kterou zaplatili léty utrpení, nemohlo být pochyb. Ti lidé se vrátili z vězení určitým
způsobem jiní. Nebyli zatrpkli ani zlomení. Uzráli. V mezní situaci si uvědomili, z čeho víra a církev
opravdu žije. Vyzařovala z nich veliká jednoduchost moudrosti. Ve vězení toužili po obrodě církve, po
církvi, která by se zbavila vnějškovosti a zamířila na hlubinu.

• Jak proměnit tragédii církve v božskou komedii?

• 191

Pokus démonizovat okolní společnost, vyvolávat znovu psychózu ohrožení, a tak semknout vlastní řady
je předemodsouzen k nezdaru, za tento typ jednoty by církev zaplatila tím, že by ztratila svou katolickou
identitu a proměnila by se v sektu.

• 193

Těm, kteří prožívají ve svém vztahu k institucionální církvi bolestné vnitřní i vnější konflikty, je možné
poradit to, k čemu vybízel C. G. Jung své klienty: konflikty, které nelze „vyřešit“, lze přerůst. Člověk
musí ve svém duchovním životě vystoupit až tam, odkud se lze dívat na mnohé věci, které nás v církvi
pálí, s jistým nadhledem a odstupem.

• Katolická církev v české republice po roce 1989

• 204

Během komunistického běsnění došlo také k paradoxním jevům, které toto pronásledování učinily kon-
traproduktivním a alespoň určitou část církve obohatily. Téměř všechny vůdčí osobnosti katolické kul-
tury se v době stalinismu ocitly ve vězení či v exilu. Ve vězeních a pracovních táborech se s některými
z nich udála zvláštní proměna. Pokud snad dříve žili v izolovaném katolickém prostředí, v této době se
ocitli za komunistickými mřížemi v nuceném spolužití s lidmi jiných pohledů na svět – křesťany jiných
vyznání, vyznavači masarykovského humanismu, ba i se socialisty a nonkonformními komunisty, kteří
upadli v nemilost vlastních soudruhů. A náhle zjistili, že je mnohé věci – nejen odpor vůči komunismu
– sjednocují. Pro nekatolíky znamenalo setkání především s kněžími a řeholníky v těchto extrémních
podmínkách významné svědectví – mnozí nevěřící nalezli víru, nebo si alespoň přinesli hlubokou úctu
k náboženství, církvi a kněžím.

• 214

Když si připomeneme profilující osobnosti české kultury posledních více než stopadesáti let – Bolzana,
Havlíčka, Palackého, Masaryka, Čapka, Šaldu, Černého, Patočku, Havla – zjistíme, že nikdo z nich není
ateista.Naopak: pro každého z nich je velmi důležité to, co by opisovali jmény jako „božnost“, vertikála či
transcendentála lidského života, prozřetelnostní rozměr dějinného vývoje, „horizont horizontů“, „úhel
věčnosti“ apod. Všichni byli velmi senzitivní pro mravní hodnoty křesťanství. Ale žádný z nich nebyl
ochoten používat k vyjádření těchto hodnot tradiční církevní terminologii.

• 217

Na Západě často panuje iluze, že křesťanství má v postkomunistické části světa jedinečnou šanci vy-
plnit vakuum po pádu marxistické ideologie. Po marxismu však nezůstalo žádné vakuum v srdcích
a myslích lidí, protože tam byl marxismus koncem devadesátých let už dávno mrtev. Marxismus byl
sice oficiální státní ideologií, ale ve skutečnosti v něj už dlouhá léta prakticky nikdo nevěřil, v komu-
nistických zemích bylo už dávno mnohem méně přesvědčených marxistů než na Západě. V marxismus
nevěřila ani naprostá většina komunistických funkcionářů – byli to zpravidla cyničtí pragmatičtí držitelé
moci. To, co udržovalo komunismus u moci, nebyla víra v ideologii, nýbrž nepsaný pakt mezi vládou
a ovládanými: pokud se občané budou chovat konformně, stát jim zajistí jistou míru sociální jistoty
a bude tolerovat řadu věcí – špatnou pracovní morálku, drobnou každodenní hospodářskou krimina-
litu v oblasti „společného vlastnictví všeho lidu“ apod. Tato tajná „společenská smlouva“ vypěstovala
zvláštní lidský druh, který Josef Tischner nazval „sovětský člověk“ – člověk bez kreativity, iniciativy
a odpovědnosti.
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• Desetiletí duchovní obnovy – 1987–1997

• Svatořečení Anežky České – listopad 1989

• Církev na prahu svobody – prosinec 1989

• První návštěva papeže – duben 1990

• Zasvěcení národa – červenec 1993

• Návrat Jana Husa

• 300

Jan Pavel II.

• Pravda semůže také ukázat nepohodlnou, když po nás žádá, abychom opustili své zakořeněné před-
sudky a stereotypy.
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