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Tomáš Halík

To že byl život?
Z podzemní církve do labyrintu svobody

Nakladatelství Lidové noviny, 2018

• 13

Než člověk začne popisovat, co vidí, měl by přiznat, kde stojí, odkud se dívá a také proč tam stojí.

• 14

Mistr Eckhart

• Oko, jímž se díváš na Boha, a oko, jímž se Bůh dívá na tebe, je totéž oko.

• 14

svatý Augustin

• Láska, kteroumiluješ Boha, a hledání, jímž ho hledáš, jsou láska a hledání, kterými tě hledá amiluje Bůh.

• 39

Začal jsem (…) číst Bibli – pěkně od začátku. Dopustil jsem se stejné chyby jako řada potenciálních kon-
vertitů. Nikdo jim neřekne, že Bible není „kniha“, ale spíš knihovna, a tak neuvedeni do její struktury ji
začnou naivně číst jako román a zpravidla toho nechají někde v nekonečných pasážích liturgických před-
pisů v knize Leviticus. Nikdo jim neřekne, že pokud hledají odpověď na otázku, zda je Bůh, tak ji nemají
hledat v Bibli, protože, jak často šokuji konvertity, Bible si otázku po existenci Boha vůbec neklade a neřeší
ji.

• 53

Nemám rád, když se o mé vlasti hovoří jako o „mostu mezi Východem a Západem“. To byla dikce prezi-
denta Beneše v době, kdy nás jeho vstřícnost vůči Stalinovi a řada jeho jiných politických chyb nechtěně
pomáhala nahnat do tlamy ruského medvěda.

• 54

(…) K sebepoznání nutně patří dobrá znalost jiného, teprve na tomto základě člověkmůže pochopit identitu
vlastního prostředí, přijmout sebe sama tak, že se nepotřebuje jen polemicky obhajovat a druhého snižovat.

• 55

(…)Hlavní brzdou zralého přijetí a plného pochopení koncilu v našem českémprostředí bylamizivá znalost
teologie, která koncil inspirovala. Když mnozí naši kněží ve veřejné pastoraci, kteří pochopitelně nevěděli
prakticky vůbec nic o autorech, jako byli Karl Rahner, Urs von Balthasar, Joseph Ra inger, Henri de Lubac,
Pierre Teilhard de Chardin, Edward Schillebeeckx či Hans Küng a další, měli v praxi uplatňovat závěry kon-
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cilu, chápali to většinou jenom jako jakési „nařízení shora“. To pak vedlo jen k čistě formálním změnám:
obrátit oltář směrem k lidu, slavit liturgii v národním jazyce. Avšak mentalita, teologie a kázání většiny
kněží ve veřejné pastoraci ustrnuly v duchovním klimatu doby hluboko předkoncilní. Pokud změny –
převážně pouze změny v liturgii – nebyly doprovázeny ani reflexí vlastní zkušenosti, ani teologickým
studiem, zůstaly na povrchu, byly umělé. I když tito kněží „literu“ koncilových změn většinou alespoň
částečně formálně naplnili, koncil vlastně nikdy pořádně nepochopili a vnitřně nepřijali.

• 60

Bonaventura Bouše

• Když přátelé nemají vůči sobě výhrady, tak nejsou žádní opravdoví přátelé.

• 72

Chesterton

• Sebevrah pohrdá životem, zatímco mučedník pohrdá smrtí.

• 198

TH: program Desetiletí duchovní obnovy

• Ve všech proměnách času a tváří v tvář mnohýmmožnostem buďme nesmírně bdělí, aby nám – biblicky
řečeno – neztučnělo a neztvrdlo srdce. Církev se nesmí stát do sebe uzavřeným ghe em, nesmí ztratit
živé spojení s obyčejným životem lidí kolem nás, s jejich problémy a těžkostmi, spojení, které se právě
v posledních letech tak prohloubilo. Chraňme se sebeuspokojení, nevracejme se ke všem starým formám,
zvláště se vyhýbejme všemu triumfalismu, okázalosti, vnějškovosti, vší pompě, která v minulosti tolik
lidí odradila! V této věci je právě náš národ nesmírně citlivý. K jeho srdci nelze jít ani v okovaných
botách, ani ve zlatě – jen těma ‚bosýma nohama‘. Tomuto národu nikdy neimponovala moc a přepych;
ten, kdo si jej chtěl naklonit, a přitom sáhl po nějakých privilegiích pro sebe, vždycky to u něj vnitřně
prohrál. Chraňme si i v budoucnosti ducha pokory a neokázalost života církve jako královský klenot
a jako velikou šanci!

• 199

Už starý Sokrates se svou techné maieutiké věděl, že se lidemmnohem hlouběji do vědomí otiskne to, k čemu
dojdou vlastním myšlením, vyprovokovaným dobře volenými otázkami.

• 203

(…) K tomu, abychom byli věrnými syny církve, nepotřebujeme snižovat a pomlouvat ostatní náboženství.

• 208

Mnozí křesťané, kteří léta žili „v obležení“, už nedokázali žít bez obrazu nepřítele. Když padl komunistický
nepřítel, potřebovali si najít nějakého náhradního – a hle, „zkažený Západ“ ho mohl okamžitě a snadno
nahradit. Uvědomil jsem si, že někteří katolíci o němmluví, jako o „zkaženémZápadě“mluvili komunističtí
potentáti.

• 208

(…) Kdo má moc, ztotožní svou pozici a své názory s ideologií samotnou a stane se nekritizovatelným.
Tím se však celý systém přestane vyvíjet – to je tajemství zdánlivé stability, ale také vnitřní hniloby všech
totalitních systémů.

• 209

Josef Zvěřina nás naučil, že základním principem katolicismu je „nejen, ale i“ – u každé věci je třeba vidět
její druhou stránku. Teprve umění hermeneutického přístupu k „tajemstvím víry“ činí z teologie vzrušující
dobrodružství poznání.

• 213



Tomáš Halík: To že byl život? 3Tomáš Halík: To že byl život? 3Tomáš Halík: To že byl život? 3

(…) Nejen v dobách sepjetí trůnu a oltáře, ale i dnes může někdo v církvi ve jménu obrany struktur postavit
chladnokrevně moc nad pravdu.

• 215

Vím, že mnoho věřících včetně kněží prochází pravděpodobně alespoň jednou ve svém životě velkou du-
chovní krizí. Může být odstartována nějakým meziosobním konfliktem nebo zklamáním z lidského jed-
nání v církvi, může mít podobu celkové krize důvěry v církevní instituci nebo konkrétní společenství,
u duchovních může jít o krizi celibátního života a otřes vlastní kněžské či řeholní identity. Krize může
být způsobena celkovým vyčerpáním a přetížením – i u kněží je častý syndrom „vyhoření“, takzvaný burn-
-out. Někdy můžeme mluvit o „poledním démonu accediae“, stavu náhlého ochabnutí a zmalátnění kolem
poloviny života. Může jít „syndrom zavírajících se dveří“, kdy člověk cítí, že začíná stárnout a mění se
celkový horizont jeho životního očekávání a motivace. Může jít o krizi víry, kdy v důsledku nějakých stre-
sujících událostí a nevyslyšených proseb se člověku zatmí dosavadní představa o Bohu, zapochybuje o jeho
dobrotě, blízkosti, někdy i o jeho existenci. Někdy člověk cítí vyloženou nechuť ke všemu náboženskému
a duchovnímu včetně modlitby, byť pro něj dříve velmi mnoho znamenala. Kdo tu rozliší ty zpravidla
složitě propletené roviny duchovního, psychického, tělesného či mezilidského utrpení?

• 216

Jeden duchovní správce řeholní komunity mi kdysi dávno řekl, že o klášteře vypoví rentgenové snímky
žaludků sester víc než úprava kaple či zpěv v chóru. Žaludeční vředy a jiné obtíže mohou říct o skutečných
vztazích uvnitř komunity, o stresech, které zůstávají někdymaskovány, nepojmenovány, nepřiznány, vnitř-
ně potlačeny a předány vnitřnostem, víc než stálé úsměvy na tváři. Připadalo mi to tenkrát v mém mladic-
kém idealismu skoro rouhavé – a ještě vícmě překvapil jeho názor, že tolik doporučované zachování zbožné
nálady a duše neposkvrněné hněvem je jen zbabělé přesunutí duchovního úkolu z duše na tělo.

• 218

Pro mnohé křesťany je dosud nepochopitelné a nepřijatelné, že Ježíš notoricky dává přednost celníkům
a nevěstkám před opravdu mravnými, spravedlivými, zbožnými, avšak strnulými, vnitřně uzavřenými
farizeji. Pokorné vědomí hříšnosti může být dobrým startem cesty za Kristem; pýcha těch, kdo se zabydleli
ve své spravedlnosti, je bezpečnou skluzavkou do pekel.

• 219

I před veřejností je církev věrohodnější, když se ukáže, že má ve svých radách lidi schopné vidět ji kriticky
– tím nejvíc vyrážíme zbraň opravdu destruktivní a nepřátelské kritice. Jenom pravda nás osvobodí.

• 221

Je nesmírně důležité vědět, že takové chvíle, kdy se člověku v jeho duchovním životě otřese všechno, jako
bymu umřel Bůh a zatemněla se jeho víra a opravdu se dotkl dna, jsou cenné a významné. Je třeba přijmout
tento okamžik jako klíčovounáboženskou zkušenost.Někde tady totiž končí vlastnění „náboženskýchpřed-
stav“ a může začít skutečná víra.

Jsou lidé, kteří se v době Božího zmlknutí od víry odvrátili, protože došli k názoru, že Bůh „není“. Bylo by
bývalo čestnější konstatovat, že jejich dosavadní představa o Bohu „nefunguje“. Bůh, který by „fungoval“
podle lidských představ, totiž opravdu není, nebo přinejmenším to není Bůh – je to modla a od ní je dobře
se osvobodit. Tito lidé mají svůj kus pravdy, ale zůstávají na poloviční cestě. Smysl překonání model je
v tom, uvolnit prostor pro setkání s živým Bohem. Ten okamžik „zatmění“ na duchovní cestě se může stát
rozhodujícím setkáním s živýmBohem. Často až s odstupem zpětně pochopíme, že to byl Bůh sám – a žádná
vnitřní či vnější překážka –, kdo „zablokoval“ naši dosavadní duchovní cestu. Ukryl se do mlčení, temnoty,
zredukoval se na nic – ale právě tam je třeba se s ním setkat.

• 221

Mistr Eckhart říká: Bůh je opravdu nic. Ve světě jsoucích věcí, těch mnohých „něco“, ho nenajdeme. Bůh
není jeho součástí, není žádné „něco“. Není ani „nejvyšší jsoucno“. A teď přijde to hlavní: aby ses ty mohl
setkat s Bohem, který je nic, i ty sám se nejdřív musíš stát „nic“, nikým. Nic nevědět, nic nechtít, nic nebýt.
To znamená: nefixovat se na žádné „něco“, neztotožnit se s žádnou věcí – majetkem, sociální rolí, ale ani
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s ideovým majetkem, „věděním“. Být vnitřně svobodný a zcela otevřený. Nelpět na žádných ideologiích,
„obrazech“, na žádných idolech a modlách – i naše představy o Bohu, pojmy a definice mohou být takové
zpředmětňující a zavádějící modly. Bůh je nic a ty se staň „nikým“, svobodným od všeho lpění, vyprázd-
něným i od sebe samého. Pak teprve se setkáš s Bohem

• 222

Rozbití dosavadní zbožnosti je novou šancí, aby v člověku odumřela dětská a naivní podoba víry, aby zažil
pádmodel.Máme trvalou tendenci udělat z Bohamodlu, zformovat si ho dopodobypojmů a obrazů. Teprve
ve chvíli pádu, zpochybnění a odmlčení všech těchto obrazů si můžeme uvědomit, že Bůh je daleko za tím
a nad tím, že je větší než všechno, co si o něm můžeme představit.

• 226

I já jsem poctivě hledal odpověď na otázku „Kde byl Bůh v Osvětimi?“. Přijal jsem za své odpovědi dvou
židovských myslitelů, Lévinase a rabína Kushnera. Zaprvé Bůh tam byl ve svém přikázání Nezabiješ!.
A zadruhé ta správná otázka zní: Kde byl člověk v Osvětimi?.

• 226

Když přesouváme naši lidskou odpovědnost na Boha, činíme z něj projekční plátno našich přání nebo naší
bolesti, hněvu amorálního rozhořčení. „Bůh na kapitánskémmůstku“ kdesi nad vlnami našich bolestí, který
by se jako deus ex machina snášel vždy tam, kde jsme si my lidé udělali ze světa, který nám svěřil, peklo,
skutečně zemřel – a pro mnohé jistě i v souvislosti s tragédiemi, jako byly světové války, Osvětim a Gulag.
Takový bůh byl lidskou projekcí.

• 240

Z ignaciánských exercicií jsem se za léta naučil jedné věci: je-li nějaká záležitost taková, že sama o sobě není
ani špatná, ani dobrá a jemnoho důvodů pro a proti, je třeba se oprostit od každé zaujatosti, dosáhnout toho,
čemu Ignác říká „indiferentia“, což lépe než „lhostejnost“ vystihuje výraz „vnitřní svoboda“. Takříkajíc
pustit to z rukou, vložit to do ruky Boží. Ne, žádná blazeovaná pasivita: jednat podle toho, co nám říká
střízlivý úsudek, avšak umět nezaujatě věci pozorovat a čekat. Neprahnout ani po jedné, ani po druhé
alternativě a také se ani jedné nebát. Jsme-li vnitřně svobodní a klidní, správné rozhodnutí či vyřešení přijde
v pravý okamžik. Ostatně nejen zakladatel jezuitů, ale i zenoví mistři říkají něco velmi podobného.

• 246

Jak (…) máme rozumět slovu o vítězství pravdy? Tito svědkové pravdy jsou především svědky toho, že
pravda v tomto světě prohrává. Svědkové pravdy jsou mezi poraženými, mezi obětmi, mezi těmi, kteří
ztrácejí, až nakonec ztratí to nejcennější, svůj vlastní život.

Anebo ono vítězství pravdy se ukazuje v tom – a právě jen v tom – že jsou tu lidé, pro něž věrnost pravdě
vítězí i nad strachem ze smrti, lidé, kteří ukázali, že pravda může mít pro někoho větší cenu než vlastní
život? Ti, pro které byl klíčem k porozumění životu a světu příběh Ježíše z Nazaretu, věděli, že „vydat
svědectví pravdě“ může jen ten, kdo je ochoten v tomto světě prohrávat, nést kříž. A součástí toho kříže je
i cynická otázka Pilátova: „Co je pravda?“.

• 247

(…) Ztotožnit se s Pravdou a vydávat se za majitele pravdy je stejný hřích jako se o pravdu přestat zajímat
a zběhnout do tábora cyniků. Kdo začne považovat pravdu za svůj majetek místo za svůj závazek, ten už
každý zápas s cynickou politikou mocí předem prohrál nejen fyzicky a politicky, nýbrž i morálně. Pak
tu stojí „moc proti moci“ (a nakonec nemohou být jedna od druhé rozlišeny jako zvířata a lidé v závěru
Orwellovy Farmy zvířat) – a ten, kdo v tomto zápase bezpečně prohraje, je pravda sama. Pravda je kniha,
kterou nikdo z nás ještě nedočetl do konce.

• 247

Může (…) pravda a láska zvítězit nad lží a nenávistí? V tomto světě patrně nikoliv; přesto tento ideál
musí zůstat předmětem naší eschatologické naděje. „U lidí je to nemožné, ale nikoliv u Boha; u Boha není
nemožná žádná věc.“, čteme v různých souvislostech v Písmu. A tato naděje musí znovu a znovu oživovat
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naše hledání pravdy a čelit pokušení beznaděje.

Boj se lží a nenávistí, hloupostí a zlobou, korupcí a násilím asi nikdy nemůžeme definitivně vyhrát. Ale
nikdy, až do poslední dechu, ho nesmíme vzdát.

• 264

Lidé, kteří nejsou duchovně nikde doma a vznášejí se v mlze sladce znějících frází nebo těkají od jedné
tradice k druhé, aby si vysbírali rozinky z koláče, žádné duchovní mosty nepostaví. Jsem snad v pozici Boží,
abych mohl vynášet soud nad jednotlivými náboženstvími včetně líbivého tvrzení, že všechny náboženství
jsou si rovna? Jediné, co mohu říct, je – zde je můj domov, zde jsou moje kořeny, touto cestou jsem prošel
a chci jí být věrný, a přitom s úctou a zájmem pohlížím na tvou cestu a nevylučuji, že se jeden od druhého
můžeme něco naučit a něčím se obohatit, aniž bychom popírali vlastní identitu.

• 269

Kdo zná dějiny křesťanského myšlení, ví, jak významnou roli zde od prvních staletí hrál dialog křesťanské
víry s „pohanskými mistry“, s antickými filozofy a celou helénskou kulturou. Křesťané prvních generací
sice raději umírali v tlamách šelem, než aby sypali kadidlo na oltáře římského státního kultu, avšak už
prapočátky křesťanského umění v římských katakombách svědčí o tom, jak v téže době – zřejmě titíž –
křesťané s velkou vnitřní svobodou a samozřejmostí využívali celou škálu „pohanských“ symbolů pro ar-
tikulaci své víry. Celá patristická literatura je protkána odkazy na antickou kulturu, mytologii, básnictví
a filozofii. Kdyby v prvních staletích u křesťanů převládl strach ze vstřícného otevření se kultuře a duchov-
nosti jejich doby, křesťanství by patrně zůstalo bezvýznamnou sektou na okraji židovství a nikdy by se
nestalo duchovním amorálním proudem, který proměnil kulturní tvář Evropy a velké části této planety víc
a trvaleji než jakékoliv jiné učení.

• 312

svatý Ignác z Loyoly

• Pričiňuj se tak, jako by vše zaleželo na tobě a nic na Bohu – a věř tak, jako by vše záleželo na Bohu a nic
na tobě.

• 313

Pozdní novověk toleroval náboženský pohled jako „jen“ symbolický, zatímco pouze vědě přisuzoval klíče
k „pravdě“ samé. Obvyklé překládání z jazyka náboženství do jazyka vědy s arogantní představou, že
vědecký výklad má a priori monopol na pravdu, že právě jen on může vystihnout jádro věci, zatímco
náboženská tvrzení jsou jen vnější formou, mi trochu připomíná trapná školní zadání vyjádřit smysl básně
„vlastními slovy“.MáchůvMáj – co tím chtěl básník říct? „Zabil tátu.“ Ano, ale je to všechno?Nespálili jsme
destrukcí básnického jazyka cosi nenahraditelného, most ke zkušenosti, kterou nám básník otevřel, přístup
k tomu, „co nám chtěl říct“ – totiž právě tak, jak to řekl?

• 317

Imaginaci si někdy lidé pletou s vírou samou: věřit pro ně znamená utvořit si o něčem živou představu
a tuto představu zabudovat do svého vnitřního světa. Když lidé tvrdí, že něčemu nevěří, důvod zpravidla
nespočívá v tom, že to není „rozumově dokázáno“, to je často až sekundární zdůvodnění. Mnohdy tím
chtějí říct, že si to prostě nedovedou představit – nevědí, o čem je vlastně řeč, je jim to příliš vzdálené.
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