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Tomáš Halík

Žít v dialogu
Podněty k promýšlení víry
Nakladatelství Lidové noviny, 2014

• 7

Každý má mít právo a svobodu vyznávat, zvěstovat, nabízet a šířit svou víru, svou zkušenost s poznáním
pravdy – ale nikdo nemá právo ji druhýmvnucovat násilím. Oddanost pravděmusí být spojena s respektem
ke svobodě druhých hledat ji podle svého vlastního svědomí.

• 7

Respektujme různost cest a stanovisek, avšak nezůstávejme u konstatování této rozdílnosti. Právě v dialogu,
v konfrontaci různých názorů a duchovních zkušeností se snažme společně překročit horizont toho, co
jsme již poznali, a nechme „víc zazářit světlo pravdy“ – byť jsme si vědomi, že na této zemi a uvnitř dějin
nebudeme schopni toto světlo úplně poznat a cele obsáhnout, že se nikdy nemůžeme stát „majiteli pravdy“.

• Úvodem

• 11

Pro život v dialogu je rozhodující umění ztišit se, naslouchat, snažit se rozumět – a také odpovídat, žít
odpovědně. „Žít vmonologu“ znamená poslouchat především sám sebe, snažit se prosadit jen sám sebe,
znamená neochotu či neschopnost vnímat druhé a vžívat se do nich; znamená neochotu či neschopnost
„číst“ vlastní životní příběh a zároveň události ve světě („znamení doby“) jako text plný důležitých
(Božích) sdělení.

• 12

Před lety jsem provokativně napsal, že Boha patrně nezajímá, zda v něho věříme (v tom smyslu, že za-
stáváme určité názory na Boží existenci), nýbrž zda ho milujeme. „Láska k Bohu“ není ovšem nic banál-
ního, žádná pouhá emocionální zbožnost. Bůh sám nemůže být „předmětem“ lásky – především proto,
že Bůh není předmět, není věc mezi věcmi, není jsoucno mezi jsoucny, byť by byl označován za „nejvyšší
jsoucno“. Bůh je spíš tajemnou hlubinou bytí, která se ukazuje tehdy a tam, kde člověk transcenduje sám
sebe, kde překračuje své egoistické zájmy, kde přerušuje „monologický“ způsob života. Tam, kde se jeho
život z monologu mění v dialog.

• 13

Kdialogu bytostně patří kultura naslouchání – tedy to, co tradičně bývá nazýváno „duchovní život“. Kdo
se nedokáže ztišit, meditovat, oprostit se od hluku reklam a nabídek „tohoto světa“, od kakofonie hlasů
zvnějšku a jejich ozvěn v našem nitru, ten nemůže zaslechnout tichý hlas Boží. Nemůže jej rozeznat od
všeho, co do jeho vědomí a podvědomí doléhá. Smyslem duchovního života je cvičit se v tomto umění
rozlišování (řečeno slovy svatého Ignáce z Loyoly „rozlišování duchů“). Bez naslouchání není možné



Tomáš Halík: Žít v dialogu 2Tomáš Halík: Žít v dialogu 2Tomáš Halík: Žít v dialogu 2

porozumění. A porozumění je předpokladem nalezení správné odpovědi.

• 14

K soudobému „návratu náboženství“ mám spíše kritický postoj, zejména k rozšíření esoteriky na jedné
a fundamentalismu na druhé straně. Domnívám se, že křesťanství by mělo více vytěžit z toho, že prošlo
tak jako žádné jiné náboženství ohněm racionální kritiky, a rozvíjet zejména to, co bylo touto kritickou
výhní očištěno od příliš banálních náboženských představ. Sdílím s řadou postmoderních teologů sym-
patii k tradici negativní teologie vyrůstající z mystické zkušenosti (…).

• 19

K etice mezináboženského dialogu patří vzdát se monopolu na Boha; to neznamená vzdát se Boha. Vzdát se
nároku na jediné správné pochopení Boha znamená stát se méně božským a více Božím: méně si na Boha hrát
a víc se mu otevřít, oddat, naslouchat.

• 19

K etice dialogu patří vzdát se monopolu na pravdu. Vzdát se monopolu na pravdu neznamená vzdát se
pravdy, nýbrž spíše stát se pravdivějším; umět se v pokoře ponořit do hloubky pravdy, zakusit, že je hlubší,
širší, dynamičtější než naše rybníčky, které jsme dosud za jedinou pravdu uznávali.

• 19

Kdokoliv z lidí si pro sebe či svou skupinu nárokuje monopol na pravdu, už tím samým prozrazuje, že stojí
mimo ni. Ani rozumem, ale ani vírou nemůžeme pravdu v její plnosti dobýt a ovládnout.

• 20

Pochopit jinakost druhého jako možné obohacení předpokládá vzdát se apriorního nároku na univerzální
platnost svého vlastního vidění světa. Znamená to vzdát se triumfalismu, to jest představy, že já jsem vlast-
níkem vší pravdy. Je třeba si uvědomit a přiznat si svou konečnost, omezenost a fakt, že se každý díváme
na svět z odlišné perspektivy. Pochopit, že je tudíž přirozené, že o mnoha věcech vypovídáme různě, poně-
vadž to prostě odpovídá skutečnosti, že každý stojíme na jiném místě, v jiné tradici, navazujeme přirozeně
na mnohé věci, které jsou těm druhým neznámé, a tudíž často nepochopitelné.

• 20

Pravda se ráda skrývá, a čím je náš svět složitější, tím lépe se jí to daří. Avšak vůči pravdě nemůžeme být
lhostejní, nemůžeme ji urážet tím, že bychom ji nehledali nebo prohlašovali za ni pouze to, co jsme už našli
a co „vlastníme“.

• 20

Pravda je tak vzácnou hodnotou v našem světě, že si nemůžeme dovolit ignorovat žádný nalezený fragment
(…).

• 21

Klíčovým úkolem naší doby, dnešní společnosti, která je národnostně, politicky, kulturně, nábožensky plu-
ralitní, je učit se přijmout, uznat a pochopit odlišnost druhého nejen jako možný zdroj ohrožení, nýbrž především
jako možný zdroj vlastního obohacení, doplnění – a to předpokládá a přináší také naše zpokornění a prohloubení,
zmoudření. K tomu ovšem vede dlouhá cesta, protože jinakost v sobě také pochopitelně nese rizika ne-
dorozumění, napětí a konfliktů.

• 22

Právě pokorné ztišení, odmítnutí pokusů zmocnit se vlastními silami Tajemství vytváří prostor, v němž
mohu zaslechnout, jak Tajemství samo ke mně promlouvá (…).

• 26

Dobře míněný a svého času užitečný, ba průlomový pohled Karla Rahnera na sympatické ateisty a věřící
jiných náboženství jako na „anonymní křesťany“může dnes být spíš překážkou skutečného přátelství a dia-
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logu než jejím odstraněním. Druhým nemusí nutně velmi lichotit naše tvrzení, jak velmi jsou nám podobní.

• 26

Nedůvěřuji pokusům o překonávání náboženského rozdělení lidstva zaváděním jakéhosi „náboženského
esperanta“. Myšlenka vytvořit umělý společný jazyk byla jistě vedena velmi ušlechtilým záměrem, byla
to však typicky osvícenská pošetilost. Jazyk podobně jako náboženství nelze „vymyslet“ a uměle vytvořit.
Jazyk podobně jako náboženství je světem sám o sobě – a zároveň je strukturou porozumění světu.

• 28

Kdyby věřící nebral vážně své náboženství, kdyby nebyl přesvědčen, že jeho víra vyjadřuje pravdu, že
je pravdivá, nemohl by být brán vážně ani druhými; paradoxně by pak nemohl být brán vážně ani jeho
deklarovaný respekt k podobnému nároku jeho partnera a jeho náboženství. Vztah víry k pravdě není
něčím, nad čím bychom mohli lehkomyslně mávnout rukou. Je ovšem zásadní rozdíl mezi stanoviskem
„mymáme pravdu“ a „jenom mymáme pravdu“.

• 31

Zabíjejí-li sebevražední muslimští atentátníci se slovy vyznání víry v Boha sebe i druhé, děsíme se takového
náboženství; ale asi také není úplně v pořádku, pokud někdo za své přesvědčení a za obranu svých hodnot
není za žádných okolností schopen obětovat vůbec nic.

• 31

Každý má mít právo a svobodu vyznávat, zvěstovat, nabízet a šířit svou víru, svou zkušenost s poznáním
pravdy – ale nikdo nemá právo ji druhýmvnucovat násilím. Oddanost pravděmusí být spojena s respektem
ke svobodě druhých hledat ji podle svého vlastního svědomí.

• 32

Dobrosrdečné prohlášení, že všechna náboženství jsou vlastně stejná, stejně hodnotná, že všichni v podstatě
věříme témuž, je v podstatě výrok stejně naivní jako arogantní. Kdo jsi, člověče, že si osobuješ právo stát
nade všemi náboženstvími tak vysoko, abys je mohl dokonale znát, spravedlivě zvážit a srovnat a pravdivě
posoudit jejich hodnotu? Tento úsudek je třeba nechat Bohu samotnému.

• 32

Povrchní tolerance, vycházející z dogmatu relativistů, že „všechna náboženství jsou stejná“, „každý má
svou (stejně hodnotnou) pravdu“ a „anything goes“, je lehká, nic nestojí a také nic neváží – je totiž projevem
nepřiznané lhostejnosti vůči bližnímu a jeho pravdě. Této ideologii je už přece jasné, jak to s pravdou je! Já
však skutečný základ spolužití vidímnaopak vúctě k Pravdě, která je všepřesahujícím tajemstvím, k pravdě,
jíž je Bůh sám; k pravdě, k níž míříme po zjevně nestejných cestách. Vidím jej v trpělivosti naděje, s níž
snášíme svou nevědomost o tom, co Bůh soudí o naší blízkosti či vzdálenosti k cíli; kráčíme v naději (ne
v jistotě), že plné zjevení pravdy až na konci cesty bude pro každého z nás radostným překvapením.

• 33

Člověče, drž se své víry, odpovídá-li nárokům tvého svědomí, rozumu a srdce; buď si její pravdou jist nato-
lik, že se v ní nebudeš potřebovat utvrzovat snižováním víry druhých. Jsi-li přesvědčen, že „máš pravdu“
(a byl bys bláhový, kdybys vyznával něco, o čem sám nejsi upřímně přesvědčen, že je to pravdivé), nepři-
dávej k tomu ukvapeně a nerozumně „jen já mám pravdu“. Pravda bývá hlubší, než se zdá mělkým duším,
které si rády nárokují monopol na její vlastnění. Věříme-li, že všichni věříme vposledku v téhož Boha, věřme
tomu, avšak ponechme Bohu právo, aby v den Soudu verifikoval či vyvrátil toto naše přesvědčení.

• 33

Zdaleka nepřijímám některé populární postmoderní ideologie naprostého relativismu a radikálního multi-
kulturalismu. Setrvávat jen u konstatování rozdílů a zdvořilého respektování různosti, to bymohlo nakonec
také vyústit ve společnost jako agregát striktně oddělených kulturních ghe , rezignujících na opravdovou
obohacující vzájemnou komunikaci a sdílení.

• 33
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Místo relativismu rezignujícího na poznání za horizontem subjektivního mínění je třeba hájit perspektivis-
mus uznávající, že mé vidění a poznání je nutně ohraničeno a poznamenáno místem, kde stojím a odkud
se dívám, všemi dějinnými, kulturními, sociálními a psychologickými vlivy, jimž jsem (často nevědomky)
vystaven, že už mé vidění je vždy již interpretací. Náš pohled by měl být však stále dychtivě otevřený dialogu
s druhými, který umožní vždy alespoň trochu rozšiřovat vlastní poznání jistou participací na zkušenosti
a perspektivě druhého.

• 34

Perspektivismus je něco jiného než extrémní kulturní a etický relativismus rozšířený v postmoderně, není
tak skeptický, co se týče poznání pravdy.Neříká, že pravdivé poznání neexistuje, pouze tvrdí, že člověk sám
se pravdy nemůže zmocnit, nemůže být jejím „majitelem“, že jeho vidění a vědění je vždy nějak ohraničené.
A proto je nutný dialog, který umožňuje určitým způsobem participovat na zkušenosti druhého a alespoň
trochu porozumět tomu, proč asi ten druhý říká to, co říká.

• 34

„Absolutní pravda“ není iluze, nýbrž tajemství – a vyslovit ji může jen ten, kdo je tímto Tajemstvím, které
nás všechny (a naše chápání pravdy) přesahuje. Ovšem dodejme, že tento soud sám je už vyznáním víry,
ničím víc a ničím méně.

• 34

Perspektivismus znamená vzít vážně skutečnost, že mé vidění světa je omezené, ovlivněné kulturou, v níž
jsem se narodil, životními zkušenostmi, určitým typem jazyka, že tudíž sám nemohu postihnout celek
skutečnosti.

• 36

Když Druhý vatikánský koncil oficiálně uznal, že katolická víra je hierarchizovaný a strukturovaný celek,
že ne všechny články víry mají stejnou důležitost a že je nutné přihlížet k dějinné podmíněnosti a proměn-
livosti forem, jimiž se víra vyjadřuje, udělal ohromný krok k dynamičtějšímu chápání víry a k větší svobodě
v dialogu.

• 36

Bůh daroval lidem svobodu včetně svobody volit si cestu víry a tuto svobodu nesmí žádný člověk druhému
upřít.

• 37

I jistota mé víry je spojena s nadějí, že jsem správně porozuměl Božímu oslovení; a pokud beru vážně Boha
jako tajemství převyšující všechna lidská pochopení, nesmím se vzdát ani naděje, že Bůh přijme i ten způsob,
jakým porozuměl jeho volání můj bližní.

• 37

Bereme-li jako křesťané vážně Ježíšova slova v Janově evangeliu o Duchu, který bude učedníkům připomí-
nat Kristovo učení a uvádět je do jeho plnějšího pochopení, a věříme-li v přítomnost jeho Ducha v dějinách
církve, pak by nám nemělo činit velké potíže přijmout fakt, že porozumění víře se může v dějinách měnit,
prohlubovat, vyvíjet, že tato tichá práce Ducha je skutečností, která má charakter dějinný a dynamický.
A říká-li Ježíš o témž Duchu, že „vane, kam chce“, copak není zcela přirozené a důsledné, že katolická
církev na posledním koncilu otevřeně mluví i o působení Ducha za viditelnými hranicemi církve i v ostat-
ních náboženstvích?

• 39

(…) Bez poctivé konfrontace s jiným a odlišným nikdy nemohu poznat své vlastní (…).

• 41

(…) Přivádíme-li pravdy víry výlučně na hřiště „objektivity“ zkonstruované novověkým rozumem a přite-
sáváme-li je podle pravidel klasické logiky (buď A, nebo non-A, tertium non datur), neotevřou nám svou
skutečnou hloubku.



Tomáš Halík: Žít v dialogu 5Tomáš Halík: Žít v dialogu 5Tomáš Halík: Žít v dialogu 5

• 42

Na otázku „které náboženství je pravé“ mohu směle odpovědět „to moje“, pokud já i můj tazatel víme, že
odpovídámv jazyce vyznání lásky.Dítě, které na otázku, kterámatka je nejlepší, amilujícímanžel na otázku,
která žena je nejkrásnější, odpovědí „ta moje“, říkají pravdu, zjevují hlubokou pravdu formou lásky – zjevují
lásku jako pravdu života. Dítě, které na podobnou otázku odpoví „všechny matky jsou stejné“, a manžel,
který řekne „na každé ženě je něco pěkného“, jsou sicemožná blíže „objektivní pravdě“, ale upřímně řečeno
je to divné dítě a divně milující manžel. Někdy je třeba promluvit v jazyce lásky a v jazyce vyznání víry
a lásky. Možná že bymnohé články víry, s kterýmimají lidé potíže, chápou-li je na způsob vědeckých teorií,
znovu obživly a hluboce nás oslovily, kdybychom jim z metafyzického zkamenění umožnily opět oživnout
do podoby horoucího zvolání láskou překypujícího srdce. Jestliže vyznání jedinečnosti Kristovy slyšíme
z úst Máří Magdalény nebo Petra, jemuž byl odpuštěn hřích zapření, je to trochu něco jiného, než když
čteme tuto pravdu jako školskou definici, dokazovanou Ježíšovými zázraky a předpověďmi proroků. Už
Pascal hájil pluralitu různých „řádů“ přístupu ke skutečnosti – rozeznával řád lásky, řád ducha a řád těla –
a tvrdil, žemají rozdílnou kompetenci; náboženské výroky podle něj patří do řádu lásky a jsou pochopitelné
v „logice srdce“, nikoliv v „logice rozumu“.

• 43

Mohu být jako křesťan skálopevně přesvědčen o plnosti a ryzosti Pravdy přítomné ve Zjevení, přítomné
skrze Krista v dějinách. Mohu být plně přesvědčen o božské inspiraci Písma a o asistenci Ducha svatého při
formulaci a vyhlašování závazných článků víry a činnosti učitelského úřadu církve. Přesto mohu uznat –
a opírat se přitom o oficiální učení katolické církve –, že přinejmenším forma, jíž církev toto učení předkládá
(včetně tak zásadního média, jakým je jazyk, způsob formulace, použité výrazy a celkový styl), je dějinně
a kulturně podmíněná a proměnná. Hermeneutický přístup, umění interpretovat text v odpovídajícím kon-
textu, rozlišuje solidní teologii od fundamentalismu a zavádějícího diletantismu.

• 45

Osvícenský pohled na náboženství nedeformoval pouze křesťanství, nýbrž daleko osudověji poznamenal
naše vnímání neevropských duchovních cest. Jak křesťanští misionáři, tak osvícenští filozofové vycházeli
z předpokladu, že hrálo-li dosud křesťanství tak významnou roli v evropské kultuře, musí být „něco podob-
ného“ i v kulturách ostatních národů, u nichž se s křesťanstvím nesetkali. Na základě tohoto pochybného
předpokladu začínali třídit dílčí informace o myšlení, rituálech a autoritách mimoevropských národů, tak
aby jim z toho vznikl obraz, který ve své doběměli o křesťanství: vytvářeli „systém“ učení, obřadů, institucí,
dogmat a kněžstva. Tak vznikly „-ismy“, které se dnes nejen učíme ve všech školách západní kultury, ale
které se podařilo do značné míry vsugerovat i lidem z mimoevropských kultur. Tak na základě těchto mo-
delů myšlení vznikly kategorie jako „buddhismus“, „hinduismus“, „šintoismus“ – ale i „teismus“, „poly-
teismus“ či „panteismus“.

• 46

Hledat vzájemné obohacení, vyvažování, doplňování „fragmentů pravdy“ v dějinně a kulturně podmí-
něných podobách víry a nevíry není práce archeologa pokojně skládajícího dohromady nalezené střepy
z již kdysi zhotovené nádoby; je to spíš laboratorní pokus chemika, z něhož eventuálně může vzejít něco
nečekaně nového; ovšem měl by si být vědom toho, že občas zachází také s výbušnými látkami…

• 46

Ten, kdo něco ví o moci náboženství, jazyka a symbolů, by měl i zaprášené a zdánlivě nevinné náboženské
pojmy opatřit varovnými nápisy, jaké najdeme na sloupech elektrického vedení: Nedotýkejte se ani drátů
na zem spadlých. Právě tam, kde vládne jistota, že „Bůh je mrtev“, se totiž různí bůžkové a démoni mají
čile k životu.

• 48

Náboženský zápal pro pravdu a vášnivá oddanost poslání šířit její říši nezřídka vedly k násilí. Východiskem
zbludiště dějin násilí však není zřeknout se vášně pro pravdu, ba ani nárokuvlastní víry, že obsahuje pravdu
a vztahuje se k celku pravdy, nýbrž důsledné odmítnutí pokušení šířit pravdu násilím.
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• 49

Hrozím se zpupnosti víry ignorující hlas kritického rozumu, stejně jako zpupnosti sekulárního rozumu
pohrdajícího duchovním a mravním poselstvím víry. Vidím v těchto dvou zaslepenostech a jednostrannos-
tech – které se odtrženy od sebe vzájemně napadají, provokují, a přitom nevidí, jak hrozivě jsou si vzájemně
podobné – největší, skutečně akutní nebezpečí pro náš svět.

• 52

Nejsou ty rány, jimiž církev zraňuje a je (…) zraňována, nejčastěji tytéž rány?

• 52

Uvědomuje-li si člověk, že jeho prožívání víry je vždycky zabarveno jeho subjektivními danostmi a že je
vždycky pohledem právě z jeho určité perspektivy (perspektivismus je velmi důležitý princip ve filozofii
i v teologii a dnes ve všech vědách vůbec), potom by si měl také uvědomit, že právě to je důvod, proč
potřebuje pro svou víru také společenství církve. Ona tvoří kontext, náš individuální záběr zůstává vždy
jen fragmentem.

• 53

Žádný křesťan a žádný teolog ani při nejlepší vůli a na základě nejpilnějšího studia (…) nemůže obsáh-
nout veškerou moudrost církve, celek tradice. Považuji za důležité zdůraznit, že i v církevní tradici existuje
značná pluralita a že si prostě nemohu hrát na to, že jsem jejímu celku zcela práv. Já jsem prostě jedním
hlasem, jedním nástrojem, který však předpokládá celý symfonický orchestr církve, její tradice a tradice
nejrůznějších spirituálních a teologických škol. Právě proto považuji za nesmírně důležité, aby se člověk
nevymkl ze společenství církve a z proudu tradice.

• 55

Jeden z hlavních důvodů, proč jsem si za svůj duchovní domov zvolil katolickou církev, bylo to, co stále
zdůrazňoval Josef Zvěřina: hlavním principem katolicismu je „nejen, ale i“ – nejen svoboda, ale i milost,
nejen milost, ale i svobodná vůle; nejen Bůh, ale i člověk, nejen člověk, ale i Bůh.

• 59

Úcta k svatým je pro mne důležitý článek víry i mé, protože ukazuje vtělenou víru, „křesťanství s mnoha
lidskými tvářemi“. Právě v úctě k svatým je patrná pluralita křesťanství. Vždyť máme světce, kteří patří
k učencům a největším géniům lidstva, jako byli Augustin či Tomáš Akvinský, ale také prosťáčky, jsoumezi
nimi děti i starci, králové i žebráci, lidé různých národů a ras, různých období dějin a lidé nejrůznějších
povah. Snad v ničem jiném se neprojevuje tak zřetelně pluralita, vnitřní bohatství a pestrost církve a křes-
ťanství – a to je něco, co je třeba stále ukazovat, protože jen pluralitní křesťanství může oslovit pluralitní
společnost.

• 61

Jsem přesvědčen, že katolická církev ve své teologické, spirituální a liturgické tradici disponuje ohrom-
ným bohatstvím, které však mnozí z těch, kteří by je měli předávat, sami pořádně neznají a nedovedou je
věrohodně zprostředkovat. Proto se příliš nedivím současné distanci mnohých od dnešní institucionální
podoby církve. Ale zároveň „líto je mi zástupů“, ano, je mi hrozně líto, že tolik lidí církev opouští nebo žije
na jejím okraji, že nečerpá z jejího duchovního bohatství. Vidí její bídu, její ubohost (někdy reálnou, někdy
v zkresleném mediálním obrazu), ale nevidí její poklady.

• 62

Druhý vatikánský koncil jasně připomněl rozdíl mezi církví v kterémkoliv momentě jejích dějin a „ecclesia
triumphans“, definoval církev pomocí starozákonního obrazu putujícího Božího lidu – a v řadě reforem se
pokusil odstranit symboly a mentalitu triumfalismu.

• 71

Existuje typ víry a náboženskosti, který více tíhne k vytváření institucionálního „domova“, a ten, který má
více poutnický a hledačský (a individualističtější) charakter. Zřetelným příkladem odlišení obou „pohybů“
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je podle mého názoru čtvrté století, kdy se křesťanství zabydluje v římské říši a paralelně nastává exodus
mnoha mužů a žen do pouště, kde vytvářejí jakýsi paralelní, ba protestní tvar křesťanství, který se ukáže
jako nesmírně spirituálně produktivní.

• 72

Když se církev etablovala v římské říši, tak se záhy pouště Palestiny a Sýrie takříkajíc zazelenaly prvními
poustevníky, pak tam vznikly celé komunity a z nich první kláštery. Jsem přesvědčen, že ten mohutný exo-
dus lidí do pouště a rozkvět poustevnictví v té krátce pokonstantinovské době byl motivován nejen tím,
že tam ti lidé hledali klid k modlitbě, ale že to bylo také gesto protestu, reakce lidí, kteří to už nemohli
vydržet s ostatními křesťany, příliš rychle se etablujícími do říšských struktur. Právě v těchto pouštních
komunitách stále hořel plamen „eschatologické euforie“, očekávání blízkého konce světa a odstupu od něj
a jeho struktur. Tito radikálové vytvořili v poušti jakési alternativní křesťanství. Považuji za jednu z nejpo-
divuhodnějších událostí v dějinách církve, že římská církev dokázala tyto alternativní podoby integrovat
a že jim dala podobu řádů.

• 73

Opravdu „christianizována“ a „evangelizována“ byla (…) především určitá vrstva společnosti, a sice ta,
která aktivně vytvářela (především literární) kulturu, podle níž si my často děláme obraz o celku společ-
nosti. Do životního stylu širokých vrstev étos a spiritualita křesťanství zřejmě pronikly mnohem méně než
do života a myšlení těch, jejichž díla, vzniklá hlavně v klášterech, později na univerzitách a na šlechtických
dvorech, máme k dispozici.

• 83

Od sedmnáctého století je dominantní pozdn Západu věda. Očím mnoha osvícenců a jejich dědiců se tradiční
křesťanství (ať už jako lidové náboženství, mystická kontemplace či metafyzika a abstraktní teologie) jeví
jako superstitio – pověra, jako náboženství těch druhých, zaostalých: vzpomeňme na výsměch nábožen-
skému „tmářství“, rozléhající se Evropou od Voltaira po Marxe, a na ostrý pitevní skalpel od Nie scheho
po Freuda.Věda se stává „režimem pravdy“ a arbitrem pravdivosti. Ještě dnes, kdy už věda ztratila tuto úlohu, se
běžně setkáváme s tím, že se adjektivum „vědecký“ používá jako synonymum pro „pravdivý“, „správný“,
„skutečný“, „spolehlivý“ (přičemž opakem, „nevědeckým“ čili „nepravdivým“, jsou míněny hlavně „po-
věry“ včetně „náboženských pověr“; málokdo si pod „nevědeckým pohledem na svět“ představuje např.
umění, které mezi ne-vědecké přístupy k světu samozřejmě patří). Teprve v průběhu 20. století věda ztrácí
roli religio. Stává se příliš komplikovanou, sofistikovanou, specializovanou a vysoce abstraktní, než aby
mohla být „společným jazykem“ a vyjadřovat běžnou zkušenost člověka a jeho životní pocit.

• 84

To, co vědě umožnilo hrát (…) dominantní roli nezpochybnitelné autority v novověké západní společnosti,
nebyla vědecká práce sama, ta zůstala doménou úzké elity, nýbrž spíše „zázraky“ techniky, vnímané jako
„dcera vědy“, a zejména osvícensko-pozitivistické mýty a vulgární filozofie (či spíše ideologie) scientismu,
které se na autoritu vědy odvolávaly. Religio má vždy svou „verzi pro vzdělance“ a svou „verzi pro lid“,
spojenou s mýty („velkými vyprávěními“ plnými symbolů) a s něčím fascinujícím (mirákulózním); intelek-
tuální podoba spíše budí respekt a zjednává autoritu, avšakmasový vliv – a s ním tu nejvlastnější roli religio,
totiž integraci společnosti – zajišťuje daleko spíše možnost „popularizace“ a zlidovělá varianta.

• 85

Když se jedna „religio“ pozdního novověku, kombinace kapitalistického hospodářství s demokratickým
politickým systémem, dostala ve třicátých letech 20. století do vážné krize, využily této situace dva další
uchazeči o roli religio, dvě revoluční politické ideologie: hitlerovský nacismus a leninsko-stalinský bolše-
vismus. Obě tato „politická náboženství“ chtějí být posvátným základem nového světového řádu, uctívají
své mučedníky, školí své misionáře, budují svou liturgii, dogmatiku, mystiku, svátky a hierarchii; když
se dostanou k moci, jejich inkvizice stačí během několika desetiletí utratit více lidí než proslulá katolická
inkvizice v celých svých staletých dějinách.

• 88
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Slovo „katolicismus“ používám jako označení pro jednu fázi dějin západní církve, té nepříliš šťastné podoby
církve doby potridentské, a zejména doby po Francouzské revoluci a po revolučním roce 1848. Tehdy jisté
církevní kruhy, zaskočené a ustrašené dějinným vývojem, začaly církev přetvářet do podoby „obležené
tvrze“. Ta se bez schopnosti rozlišovat „ducha doby“ a „znamení času“ nediferencovaně bránila téměř
všemu, co přinášela tehdejší kultura, a tudíž tuto kulturu, společnost a dobu mohla jen minimálně ovlivnit.
Tehdy se římská církev opravdu nepodobala moudrému hospodáři z Ježíšova podobenství, který ze svého
bohatství vybírá věci staré i nové. Tehdy se církev v určitém smyslu intelektuálně vykastrovala, umlčela
řadu tvořivýchmyslitelů schopných zvednout rukavici, kterou tehdy víře hodil nastupující ateismus a seku-
larizace.

• 90

Striktní oddělení náboženských a státních institucí přineslo v Americe vynikající plody pro obě strany.
Dobrá zkušenost amerických katolíků s demokratickým systémem – reflektovaná zejména jezuitou otcem
Murrayem a francouzským filozofem Maritainem, který Ameriku dobře znal a ctil – významně přispěla
k tomu, že na Druhém vatikánském koncilu katolická církev konečně překonala víc než stoletý odpor Říma
vůči všemu, co souviselo s politickými ideály osvícenství. Především díky Americe a zkušenostem an-
glosaského katolicismu se oficiální projevy papežů opatrně od druhé světové války začaly otvírat ideálům
politické demokracie, lidských práv a svobod. Jan Pavel II. dokonce postavil myšlenku lidských práv a svo-
body svědomí přímo do centra své teologie a praxe svého pontifikátu – a právě to, jak známo, přineslo velmi
významné mezinárodně politické plody.

• 91

Katolicismus pozdního novověku – jako „-ismus“ mezi ostatními „-ismy“ – začal fungovat jako „světový
názor“, jako ideologie reprezentovaná určitou institucí. Katolická církev, která chce a má být inspirujícím
svátostnýmznamením, symbolem jednoty, k níž je povoláno celé lidstvo, se stala do sebe uzavřenýmghe em.Od
této mentality, která silně poznamenala První vatikánský koncil, se církev distancovala až dekrety Druhého
vatikánského koncilu a díly jeho teologických inspirátorů. Teprve v polovině šedesátých letminulého století
během pontifikátu Jana XXIII. a Pavla VI. si vedení církve jasně uvědomilo, že pokračovat v dosavadní
strategii by znamenalo učinit z církve sektu,marginální jev v soudobém světě. Druhý vatikánský koncil tedy
nahradil strategii církve coby kontrakultury a chápání církve jako obležené pevnosti, která se musí ze všech
stran bránit proti nepřátelům, strategií dialogu. Výzva koncilu k dialogu (dialogu ekumenickému, dialogu
se soudobou sekulární kulturou a dialogu mezináboženskému) otevřela znovu cestu „od katolicismu ke
katolicitě“.

• 92

Z úst tradicionalistů, kteří Druhý vatikánský koncil zcela odmítli, nezřídka slyšíme názor, že koncil přinesl
„konec katolicismu“. Toto hodnocení samozřejmě velmi kontrastuje s názorem těch, kteří v něm spatřují
velmi nadějné pozitivní vykročení, které však dosud zůstává „nedokončenou revolucí“. (Někteří dokonce
mluví o „zrazené revoluci“.) Po letech přemýšlení o proměnách evropského křesťanství ve světle sociolo-
gie, teologie i historie musím dát za pravdu oběma těmto názorům zároveň. Má teze zní, žeDruhý vatikánský
koncil konec „katolicismu“ skutečně přinesl, nebo spíše zahájil – a učinil důležitý krok na cestě ke „katolicitě“. Ne-
znamenal „konec církve“ ani ztrátu její identity – spíše umožnil církvi vyjít z jedné etapy jejích dějin. Kon-
cilní obrat znamená poznání a uznání, že jeden dějinně podmíněný kulturně-sociální tvar církve vyčerpal
své možnosti, že jeden trend a styl prožívání a vyjadřování víry se ocitl ve slepé uličce. Pokračovat v něm by
znamenalo ohrozit katolicitu církve, vystavit se riziku, že se církev začne podobat sektě.

• 94

Mnozí křesťané v postkomunistických zemích už nedovedou žít bez nepřítele. Po pádu komunistických
režimů usilovně hledají nové nepřátele, ať už ve vlastních řadách, nebo nejčastěji v „západním liberalismu“,
přičemž rétorika strachu a odporu vůči „zkaženému Západu“ se nepříjemně podobá tomu, co jsme na
adresu svobodného světa slýchávali od komunistických ideologů.

• 97

Chceme-li porozumět soudobému katolickému tradicionalismu, musíme se odvážit kriticky pohlédnout na



Tomáš Halík: Žít v dialogu 9Tomáš Halík: Žít v dialogu 9Tomáš Halík: Žít v dialogu 9

to, co tuto nešťastnou reakci v církvi samé vyvolává a udržuje při životě. Křesťanství v šedesátých letech
procházelo především ve velké části Evropy hlubokou krizí, z níž se dosud plně nevzpamatovalo. Moder-
nizované, zliberalizované, humanizované a sekularizované křesťanství s lidskou tváří nepřineslo očekávané
přiblížení náboženství modernímu člověku, zanechalo spíše zmatek v náboženských institucích a zklamání
na všech stranách: protagonisté radikálních reforem nyní vidí v uskutečněných reformách jen polovičatou,
nedokončenou revoluci a církev opouštějí pro její konzervativnost; úzkostliví strážci tradice se děsí prove-
dených změn a církev opouštějí jako příliš modernistickou a zesvětštělou; konformní „křesťané ze zvyku“
sice církev formálně neopustí, ale přestávají si s ní rozumět a vnitřně se od ní odpoutávají; náboženští hledači
ji zas shledávají nudnou a přestávají od ní očekávat odpovědi na své otázky a problémy. Mnohé výzkumy
dokládají úpadek církevního křesťanství tím, že se vylidňují kostely; ve skutečnosti daleko hlubším pro-
jevem jeho krize je skrytá skutečnost, že i velké množství těch, kteří kostely nadále navštěvují, podstatně
uvolnili svůj vnitřní vztah k církvi i k tomu, co hlásá na poli víry imorálky. Církev pro velkou část dnešních ka-
tolíků přestala být „matkou a učitelkou“, nýbrž stala se jednou z institucí poskytující specializované služby;
stala se spíše nákupním centrem než domovem.

• 98

Krach liberálního katolicismu šedesátých let (který ve velké části církve dosud působí, pokud se ti, kteří
tento typ katolicismu následovali, už dávno s církví vnějšně, nebo alespoň vnitřně zcela nerozešli) byl
zřejmě způsoben hlavně tím, že nezbytné vykročení „k světu“ nebylo většinou doprovázeno adekvátním
„zamířením na hlubinu“. V církvi, stále poznamenané úzkostlivým a obranářským duchem I. vatikánského
koncilu, bylo po smrti Pia XII. tak dusno a nedýchatelno, že Jan XXIII. opravdu nutně musel „otevřít okna“,
aby se z katolické církve nestala sekta podivínů. Ovšem je asi třeba přiznat, že v té době oněmi okny možná
vevanulo do církve více vůní „druhého osvícenství“ liberálních šedesátých let než očekávaného vichru
nových letnic.

• 101

Církev nebude „mocností“ – a neměla by o to ani usilovat, ani o tom snít. Měla by být spíš hlasem – srozu-
mitelným, věrohodnýmakompetentním, který byměl nezastupitelnémísto vmnohohlasu naší doby.A toto
místo si samozřejmě nemůže předem nárokovat, nýbrž musí si zjednávat autoritu tím, co říká, a taky, jak
to říká.

• 105

Zamýšlíme-li se nad dějinami sekularizace, nalezneme patrně nejstarší kořeny už ve dvou důležitých ry-
sech biblického pohledu na svět. Mám na mysli „odkouzlení přírody“ v biblickém chápání stvoření (roz-
lišení Boha Stvořitele od stvoření) a také „desakralizaci politické moci“, jakou nalézáme v líčení exodu
(vzpouře vůči „božskému faraonovi“) a v prorocké kritice nositelů politické moci. Tato kritická linie vede
odNathanovy kritiky krále Davida a Ježíšova rozhovoru s Pilátem přes celé dějiny křesťanství až pomučed-
níky svědomí za totalitních režimů 20. století.

• 108

Sekulární humanisté mohou být našimi souputníky na cestě za Boží imanencí. Oni tuší cosi „božského
v člověku“, avšak často pak upadnou do nějaké nové varianty gnostického uctívání „božstva Člověk“.
Křesťanská víra nás však zavazuje odporovat jakékoliv idolatrii včetně zbožšťování člověka a lidskosti –
vážíme si lidství a každého člověka jakožto Božího obrazu, avšak klaníme se jen originálu, Bohu samotnému.
Věřícímu velikost člověka poukazuje k Bohu. Chce-li však člověk poukazovat jen sám na sebe, být středem
a posledním smyslem všeho, chce-li si zahrát na Boha, ukazuje tím naopak svou zranitelnost, svou nahotu
(jako Adam v ráji).

• 112

Sekularizace je doprovodným procesem modernizace – přinejmenším v Evropě tomu tak bylo. Podle mno-
hých autorů jsou jak modernizace, tak sekularizace plodem křesťanství. Modernizace je proces, v němž se
hlavní důraz přenáší z minulosti, z tradice, z autority posvěcené věky na to, co ukazuje do budoucnosti. Je
to cesta rozumu od spojenectví s pamětí ke spojenectví s vůlí, vyjití z říše tradice do světa experimentu – do
průlomů k nevyzkoušené budoucnosti.
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Evropská fascinace budoucností je dědictvím eschatologického zaměření křesťanské víry. Biblické zaslíbení
vyvedlo člověka z koloběhu věčného návratu téhož a obrátilo jeho zrak do budoucnosti. Postupně se však
očekávání spásy a konečného naplnění stěhovalo z horizontu věčnosti do dějinné budoucnosti.

• 112

Teorie sekularizace jakožto přesvědčení o nutném zániku náboženství na jednosměrné silnici nezadržitel-
ného pokroku moderního poznání byla jednou z mnoha vulgarizací darwinovské teorie o přežití silnějšího.
Když se marxismem předpovídané konečné vítězství pokroku a „vědeckého ateismu“ nad náboženstvím
stále nedostavovalo,marxistické režimy se pokusily tomuto slibovanému cíli napomoci násilím, leckde i for-
mou nelítostné genocidy věřících. Avšak než kohouti ohlásili blížící se ráno třetího tisíciletí křesťanství,
strašidlo komunismu zmizelo z Evropy spolu s ostatními stíny temných nocí dvacátého století.

• 113

Možná to, co jedni nazývali sekularizaci a úpadkem náboženství a jiní „smrtí Boha“, začalo neschopností
teologie, vyčerpané bojem mezi konfesemi, tvořivě odpovědět na měnící se obraz světa a člověka na prahu
moderny. Novověká teologie tenkrát nereflektovaně, nevědomky, a tudíž nekriticky přejala novověké roz-
dělení skutečnosti na subjekt a objekt a do značné míry mu přizpůsobila středověkou dichotomii řádu
přirozenosti a řádu milosti, světa přirozeného a nadpřirozeného. Zdůraznění „objektivity“ (nyní proti-
kladu subjektivity) Boha a řádu milosti znamenalo však jeho zvnějšnění, a stalo se tak osudovým krokem
do propasti ateismu.

• 113

Když se v osvícenství obecně prosadil nový koncept přírody a přirozenosti, přirozené se začalo chápat jako
synonymum slova „skutečné“. „Nadpřirozeno“ včetně novověkého teologického pojetí Boha se pak para-
doxně ocitlo v podezřelé sféře pouze soukromého mínění, ne-li v zaprášené komoře odložených dětských
hraček a pohádek mezi vodníky a rusalkami. V novém naturalistickém obrazu světa, v nově chápané objekti-
vitě nemělo objektivní (vnější) nadpřirozeno žádnémísto. Přírodě a přirozenosti – tyto pojmy nyní označovaly
souhrn toho, co je smysly vnímatelné, měřitelné a rozumem jasně uchopitelné – byl přiřčen monopol na
„skutečnost“ a „objektivitu“; vše, co se těmto kategoriím vymykalo, bylo „nereálné“. Staré náboženství za-
čalo být považováno za výhradně subjektivní (soukromou) záležitost, radikálními osvícenci za „pověru“
a marxisty za už jen krátce přežívající relikt starého společenského řádu, který je uvědomělým proletariá-
tem právě veden na popraviště dějin.

Z Boha se tak stává v představách „moderních lidí“ banální bůh, který je dobrý jen jako ornament jistých
slavnostních chvil, jako oblíbená fráze politické rétoriky, jako strašidlo neposlušných dětí a jako fackovací
panák ateistů od Nie scheho přes Freuda a Marxe po Dawkinse a jeho druhy.

• 114

Na kulturní vítězství laicity reagovalo církevní křesťanství dvěma nešťastnými způsoby – buď liberalismem,
nekritickým rozpuštěním své identity v sekulární kultuře, anebo fundamentalismem , stažením se do ghe a
ukřivděné a paranoidní „kontrakultury“. (Klasickou ukázkou byl známý protimodernistický boj v katoli-
cismu na přelomu 19. a 20. století. Úzkost ze ztráty politických a kulturních pozic a intelektuálních elit
nevedl církevní vrchnost k sebekritickému hledání skutečných příčin tohoto stavu, nýbrž k paranoidnímu
„honu na čarodějnice“, v němž se církev zastrašováním, perzekucí, existenční likvidací a psychologickým
nátlakempřipravila o řadu svých tvořivýchduchů, a tím sedo značnémíry sama intelektuálně vykastrovala.
Této sebezáhubné tendenci, která by postupně církev přivedla do postavení marginální obskurantní sekty
na okraji společnosti, udělal konec až Druhý vatikánský koncil.)

• 117

Sebevědomí západního světa, které zahájilo proces globalizace, vyrostlo z přesvědčení o univerzalitě křes-
ťanské víry; osvícenská víra, že ideály humanity, pokroku a demokracie platí všeobecně a jsou hodny toho,
abychom je šířili po celé planetě, jsou psychologickým dědictvím křesťanské víry v univerzální platnost
vlastního přesvědčení.

• 120
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Jak by vypadalo křesťanství, kdyby se chtělo opravdu emancipovat od dědictví osvícenství, od dnešní seku-
larity, vidíme na současném křesťanském fundamentalismu a tradicionalismu. Jak by vypadala sekularita
a laicita, kdyby se chtěla ke křesťanství zcela obrátit zády, můžeme jen tušit z projevů takových nesnášen-
livých a totalizujících ideologií, jako je např. snaha vnutit newspeak „politické korektnosti“, či pod hes-
lem „multikulturality“ provést duchovní kastraci či lobotomii kultury vlastní. Obávám se, že kdyby nastal
radikální rozchod křesťanství a sekularity, nebo kdyby jedna složka totálně zvítězila a vytěsnila druhou,
Evropa by prohrála jak svůj závazek vůči své minulosti, tak svou budoucnost. Ať už by zvítězila jedna či
druhá složka, ať už by se jedna či druhá od té druhé osamostatnila, v každém případě by prohrály obě.

• 121

Domnívám se, že křesťané by se v pochopitelné a potřebné obraně proti snahám o dechristianizaci Evropy
neměli vysilovat v první řadě zápasem o vnější viditelné symboly křesťanství, kříže na stěnách veřejných
budov a náměstích či o „invocatio Dei“ v ústavě, i když roli symbolů zdaleka nepodceňuji. To, kam by
však patrně měli vrhnout nejvíce energie, je kultivace myšlení a jazyka víry tak, aby se křesťanství stalo
srozumitelným, a především věrohodným a kompetentním hlasem v diskusi o klíčových otázkách naší
bytostně pluralitní civilizace.

• 123

Křesťanství patří do politiky – avšak jako kritický protihráč moci, plnící důležitou, ale také nevděčnou
a nebezpečnou úlohu proroků: snímat moci auru posvátna, po níž tak ráda sahá, ukazovat – jako Nathan
Davidovi –, že i králové jsou lidé a nesmějí se chovat jako bohové.

• 126

Latinský výraz pro „věřit“ – credere je někdy vykládán jako cor dare, dát srdce.

• 140

Padesátá léta 20. století přinesla křesťanům – a zvláště katolíkům – neobyčejně tvrdou perzekuci: pronásle-
dování postihlo statisíce lidí – od popravených kněží, přes tisíce vězněných a internovaných, držených bez
soudu v pracovních táborech a koncentračních klášterech pod policejním dohledem či odeslaných do pra-
covních trestných oddílů armády až po ohromné množství laiků, kteří byli pro svou víru diskriminováni
v zaměstnání, nesměli vykonávat řadu povolání, zejména ve školství. Za věřící rodiče trpěly i děti; zpravidla
jim nebyl umožněn přístup k vyššímu vzdělání. Výčet lidských, morálních i materiálních škod – neza-
pomeňme na jedinečné historické budovy klášterů, předané po vyhnání řeholníků armádě a záhy zcela
zdevastované – by naplnil množství knih a řada takových je již napsána.

Co se dělo s křesťanskou spiritualitou v takové vichřici komunistického běsnění? Téměř všechny vůdčí
osobnosti českého katolicismu, pokud neodešly do exilu, ocitly se za mřížemi věznic či za ostnatými dráty
pracovních táborů. V nuceném spolužití s lidmi jiných pohledů na svět – s křesťany jiných vyznání, vyzna-
vači masarykovského humanismu, ba i se socialisty a nonkonformními komunisty, kteří upadli v nemilost
vlastních soudruhů – však zjistili, že je mnohé věci – nejen odpor vůči komunismu – sjednocují. Někteří
z nich začali v extrémních podmínkách nově promýšlet svou víru a budoucí podobu církve. Novýma očima
začali vidět stěžejní hodnoty českého – a nutně interkonfesionálně, ekumenicky chápaného – křesťanství,
jako je snaha o pravdivost, solidarita s druhými, zejména utištěnými, a obhajoba svobody svědomí. Osobní
svědectví, jež vydávali tito lidé, mělo často hluboký účinek na duchovní orientaci spoluvězňů – mnozí
nevěřící nalezli víru, nebo alespoň získali dosud nepoznanou úctu k náboženství, církvi a kněžím. Něco
podobného se odehrávalo později v oblasti civilních zaměstnání, které museli vykonávat kněží zbavení
„státního souhlasu k duchovenské činnosti“ nebo kněží tajně vysvěcení, zkrátka ti, kdo tvořili v. tajnou či
podzemní církev. A ještě v další etapě – v sedmdesátých a osmdesátých letech – se tento široký ekumenis-
mus rozvíjel v prostředí politického a kulturního disentu kolem hnutí Charta 77, samizdatu a bytových
seminářů. Český katolicismus v tomto podzemním prostředí paradoxně vyšel z ghe a, alespoň v myšlení
a postojích svých nejlepších představitelů.

• 141

Postkomunistická doba poskytla náboženství širokou svobodu, ale církve se ocitly v soutěsce frustrací a dez-
orientace; společnost setřásla nemravný režim, ale začala být bolestně konfrontována se svou vlastní zpust-
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lostí a hodnotovou prázdnotou.

• 151

Hlásání příliš náročných ideálů často vede k pohrdání běžnou realitou a „nejlepší“ se pak někdy stává
nepřítelem „relativně dobrého“.

• 153

Náboženský život dnešního západního člověka už je a ještě více bude značně individualizovaný, ať se to
komu líbí nebo ne. Je legitimní a důležité, snaží-li se církve hledat spojující body mezi touto „home made“
spiritualitou a tradicí. Pokud by se ta osobní podoba víry zcela odřízla od tradice, pravděpodobně by se
proměnila v mělký „náboženský diletantismus“. Ovšem církve by neměly přílišnou snahou o „disciplino-
vání“ takovéhoto druhu náboženskosti tuto netradiční religiozitu zadusit nebo se k ní obrátit zcela zády,
a tak ji odehnat daleko od svých dveří. Na to by obě strany doplatily.

• 157

Mnohokrát jsem přemýšlel o tom, proč lidé živé a hluboké víry mají často velký smysl pro humor, a naopak
fanatici nebo zahořklí skeptici jsou humoru naprosto neschopni. Jsem přesvědčen, že dar humoru je jakousi
indikací nejen duševního, ale i duchovního zdraví a skutečně zdravé, živé víry. Humor má s vírou mnoho
společného. Humor podobně jako víra předpokládá určitou schopnost nadhledu, schopnost dívat se s ironií
na některé věci, které by se chtěly jevit důležitějšími, než jsou. Schopnost podívat se na lidskémodly s ironií,
demaskovat pýchu. Humor je nástroj k boření model. A to je podstatnou součástí víry v jednoho Boha.

• 158

Humor a víra mají společné to, že v jejich jádru je jakési tajemné „přeskočení jiskry“. Ruský fyzik Nalimov
mluvil o třech osvobodivých citoslovcích: ó – u vyjádření obdivu, aha – u pochopení problému, nalezení
východiska, a chacha – u osvobodivého smíchu. Já jsem přesvědčen, že také při Ježíšových kázáních mohla
být slyšet všechna tři tato citoslovce. Ježíšova podobenství ostatněmají někdy podobnou strukturu, jakomá
židovská anekdota. Podobenství – podobně jako vtip – zabíjí ten, kdo se je snaží školometsky vysvětlovat.
Jde o to, aby přeskočila jiskra pochopení, jako když se vypráví anekdota. Přes hranice náboženství existují
určité tradice – např. františkánství v křesťanství, chasidismus v židovství a zenová tradice v buddhismu –
kterým je společná radostnost a také to, že se vyjadřují krátkými příběhy, které mají vlastně anekdotický
charakter. Čili humor osvobozuje k pravdě, dává schopnost náhledu a nadhledu, je vláhou – a tím vším
je analogií víry. Ve víře nám Bůh dává alespoň někdy a alespoň částečně zahlédnout to, jak On sám vidí
svět a nás v něm. Věci, které by nás mohly děsit, relativizuje – jak říká Písmo, směje se moci bezbožníků,
pobaveně shlíží dolů na grandiózní věže lidské pýchy, které chtěly dosáhnout do nebe a smést Ho z Jeho
trůnu. A opakuji: schopnost humoru je také ukazatelem toho, že náboženskost člověka je zdravá.

• 159

Není náhoda, že lidé zdravé zbožnosti – na rozdíl od hořkého skepticismu nevěry a křečovitého fanatismu
bigotnosti či pokryteckého a skuhravého pobožnůstkářství – byli vždy lidmi překypujícími humorem: od
chasidských rabínů přes svatého Františka z Asissi, Filipa Neri či Tomáše Moora po Chestertona a Jana
XXIII..

• 160

Modloslužbě propadá ten, kdo bere příliš vážně něco, co si takovou vážnost nezasluhuje. Peníze, politika,
sex, kariéra, moc – to všechno má jistě v životě svou váhu. Ale kdo tomu propůjčuje vážnost poslední
a nejvyšší, kdo si z toho dělá boha, kdo se na to fixuje a k tomu připoutává, ten začíná být otrokem. Umíme-
-li se tomu však zasmát, jsme na cestě k prostoru svobody od model, kterému říkáme víra.
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