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S POØÁDNÌ
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Tomá Halík (*1948) je filozof, sociolog a katolický teolog, profesor
Ústavu filozofie a religionistiky Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, rektor praského univerzitního kostela Nejsvìtìjího Salvátora, prezident Èeské køesanské akademie a autor øady odborných
i populárních publikací.
Pane profesore, ná rozhovor bych rád
uvedl prostou otázkou, která se týká tématu tohoto èísla èasopisu Dingir. Proè je dùleité, aby se dnení teologové i laiètí vìøící
zabývali mezináboenským dialogem?
Protoe ijeme uprostøed svìta, procházejícího radikální sociokulturní promìnou
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ð Dokonèení èlánku
z pøedchozích dvou stran.
nosti køesanské víry Proto není v ádném pøípadì stav tìch, kteøí skrze nebeský
dar víry vyznávají katolickou víru, shodný
se stavem tìch, kteøí se pøidrují, vedeni lidským mínìním, nepravých náboenství.
Poøádání mezináboenských konferencí
je také výslovnì odsouzeno encyklikou Pia
IX. Mortalium animos (1928): Za tím
úèelem poøádají kongresy, shromádìní,
konference a zvou na nì bez výbìru osoby
z nejirích kruhù k diskusi: pohany vech
odstínù, køesany a dokonce i neastné
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(chcete-li, revolucí, není-li uplatnìní tohoto
pùvodnì astronomického výrazu na spoleèenské zmìny pøíli zprofanované), kterou
nazýváme globalizace. Ta mìní tváønost
svìta i postavení náboenství podobnì,
jako ji mìnil proces modernizace a sekularizace, který v uplynulých staletích zmìnil
Západ.
Typickým projevem globalizace je
prorùstání a propojení lidí a velkých skupin
rùzných národù, ras, kultur a náboenství,
vèetnì tìch, které dosud ily relativnì oddìlenì. Toto srùstání pochopitelnì není
a nebude idylické, mùe vyústit v øadu konfliktù meního (osobního), ale i planetárního
rozsahu (støet civilizací) - a v tomto novém
civilizaèním kontextu nabývá náboenství
nové dùleitosti a nové sociální role.
V procesu globalizace toti øada velkých
sociálních celkù cítí obavu ze ztráty své identity a právì náboenství se stává hlavním
výrazem této identity a nástrojem zápasu
o její uchování. Jsme mnohdy svìdky toho,
e pocity frustrace a køivdy a hledání viníka, které v devatenáctém a dvacátém století nalezly výraz v jazyce národnostní, raodpadlíky a zatvrzelé popìraèe boství
Jeíe Krista a jeho boského poslání. Katolíci rozhodnì nemohou schvalovat takové pokusy, které vycházejí z bludné nauky,
podle ní vechna náboenství jsou více
ménì stejnì chvályhodná a dobrá, ponìvad prý jen rùznými zpùsoby vyjadøují
vem spoleèné cítìní, které nás povznáí
k Bohu a vede k uznání jeho nejvyí svrchovanosti. Pøívrenci takové teorie vak
nejsou jen obìtí klamu a omylu, ale odmítají
také pravé náboenství, falují jeho pojem
a propadají bezdìènì naturalismu a atheismu. Z toho zøejmì vyplývá, e vichni, kteøí

sové a tøídní nenávisti (v ideologiích nacismu, faismu a komunismu a jejich pokusech
o alternativu vùèi západnímu svìtu, vyrostlému ze syntézy judeo-køesanství a osvícenského humanismu), nyní nacházejí výraz
v jazyce náboenské nenávisti. Zatímco
v dobì modernizace a sekularizace se Západu zdálo, e celý svìt bude následovat
jeho model mizení náboenství z veøejného
prostoru, jsme v naí dobì celosvìtovì
svìdky radikálního nástupu náboenství do
politiky. Nemìli bychom se vak nechat
uhranout jen jedním z mnoha projevù této
tendence, radikálním islamismem - je mnoho jiných, naprosto odliných projevù politického znovuoivení náboenství, napø.
role katolické církve pøi pokojném pøechodu
od autoritativních reimù k demokracii (napø.
Na Filipínách, v Chile, ve panìlsku, v Polsku aj.). Skuteènost, e náboenství se mohou stát tøaskavinami v mezinárodních konfliktech nebo mosty pøi pøekonávání globálních propastí, je snad dostateèným dùvodem, proè vidìt v mezináboenském dialogu
jeden z nejdùleitìjích, ne-li vùbec nejdùleitìjí úkol naí doby.
V èem vidíte hlavní pøekáky (na cestì
k dialogu) na stranì prùmìrného støedoevropského køesana? Jsou to pøedsudky,
fundamentalistické lpìní na liteøe, neurotické psychické bloky, xenofobie, nedostatek informací, èi neochota rozíøit si
obzory?
Mohou to být vechny dùvody, které jste
právì zmínil, ale jetì mnoho jiného.
Prùmìrný støedo- a západoevropský køesan ije v nejsekularizovanìjí èásti planety a má k ní (ale pøiznejme si: i ke své køesanské identitì) stále ponìkud ambivaletní
postoj. Vìtinou si je vìdom výhod moderního ivota, málokdy by se opravdu chtìl
vrátit do tradièní autoritativní spoleènosti,
takové teorie a pokusy bezvýhradnì schvalují, zøíkají se zcela náboenství Bohem zjeveného.
Je symptomem moderní doby, e výluènost v otázce pravdy, nato náboenské, je
povaována za cosi nepatøièného. Pluralitní pojetí vak vede k mnoha závaným rozporùm a v praxi k triumfu voluntarismu nad
poznáním. Je ovem tragédií této doby, e
je vùèi tìmto diskvalifikujícím skuteènostem lhostejná.
n
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ané zas obèas trpívají obvyklými obrannými komplexy menin, nìkdy s nádechem
sektáøského fanatismu.
Jak byste tedy uklidnil upøímné obavy vìøícího èlovìka, e mezináboenský dialog je
teologicky pochybný, e se jedná o laciný
výprodej, motivovaný mìlkou pøizpùsobivostí duchu doby, pøípadnì e dialog nezøídka vede k synkretismu a vytváøení duchovního guláe?

Ze spoleèné meditace køesanù a buddhistù
pøi návtìvì mnichù z hory Hieie u Kjota
v kostele Nejsvìtìjího Salvátora roku 1997.
Foto: archiv Tomáe Halíka.

ale obèas si uchovává romantickou nostalgii po køesanské Evropì støedovìku;
jeho víra je vìtinou znaènì individualistická a synkretická a nezøídka si uchovává
kritický odstup od jejího institucionálního
vyjádøení, církevních struktur. Patøí spí
k tolerantní èásti lidstva a znervózòuje ho
pomylení, e dnes je nìkdo pøipraven za
víru prolévat vlastní èi cizí krev. (I ti nejvánivìjí zastánci køiáckých tradic bojovného køesanství jsou ochotni prolévat nanejvý mnoství inkoustu.) Proti vlastní
sekulární civilizaci má prùmìrný støedoa západoevropský køesan v zásobárnì pár
kazatelnicových frází o konzumní spoleènosti, ale vìtinou si na tuto spoleènost
zvykl a konzumuje její verzi náboenství
v mezích mírného pokroku. Jinak øeèeno:
prùmìrné støedoevropské køesanstvo je
dosti unavené a zmìáètìlé.
Køesané, kteøí svou víru ijí zásadnì
jinak, nepatøí k prùmìru, nýbr k minoritì,
a v rámci této minority zas mùeme rozliit
øadu variant, které se èasto mezi sebou nepøíli dobøe snáejí (patøí tam jak zmínìní fundamentalisté, tak tradièní vìøící z oblastí
relativnì málo zasaených moderní industriální spoleèností, tak pøísluníci rùzných
probuzeneckých hnutí a komunit). Vìtinoví (prùmìrní) køesané v zásadì nemají
nic proti pomìrnì nezávaznému intelektuálnímu dialogu s východními spiritualitami,
avak zneklidòuje je kontakt s tìmi, kteøí berou své náboenství vánìji ne oni své
køesanství; radikální (meninoví) køes-
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Jistì bych nejprve pøiznal, e leckdy pod
módní nálepkou mezináboenského dialogu k takovému lacinému synkretismu
a duchovnímu gulái skuteènì dochází kritikové mají èást pravdy. Ale pak bych se
pokusil jim ukázat, e to není pravda celá,
e nemohou s vanièkou vylévat dítì nebo
odsoudit iroký (a pøedevím nevyhnutelný) proud dialogických iniciativ kvùli nìkolika pokleslým podobám. Ukázal bych jim
autory (jedním z nich je napø. Panikkar), kteøí
rozhodnì nejsou povrchní, a snail se jim
také z dìjin doloit, e snaha po chemicky
èistém køesanství je a vdy byla iluze.
A nejradìji bych jim dopøál zkuenost inspirujícího lidského setkání s vìøícími ostatních tradic.
I osobní zkuenost dialogu ale mùe zahrnovat jistá úskalí. Èasto se hovoøí o dialogu na tøech rovinách: na rovinì vìrouèné,
prakticko-sociální a na rovinì duchovní.
Dialog na této tøetí rovinì bývá èasto terèem
kritiky: mùeme se snad s jinovìrci bavit
o teologii, mùeme s nimi probírat otázky
etické, ekologické èi sociální, ale nemùeme se s nimi modlit. I známé multireligiózní setkání v Assisi v roce 1986, iniciované papeem, bývá v této souvislosti kritizováno, podobnì jako u nás zasedání Fóra
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2000 v sakrálních prostorách. Jak se na
otázku spoleèné spirituální praxe díváte vy?
Povauji zkuenost spoleèenství spirituální blízkosti v mlèení a otevøenosti srdce vùèi
Tajemství, které pøesahuje rùznost lidských pojmenování, nejen za nejvzácnìjí pramen a základní kámen skuteèné (nejen povrchnì pragmatické, úèelové) spolupráce
vìøících pøes hranice duchovních tradic,
nýbr za jednu z nejvzácnìjích lidských
zkueností vùbec.
Pro køesana to ovem pøedpokládá zralost a hlubokou zakoøenìnost v celku tradice køesanské modlitby a duchovního
ivota. Kdo z irokého, mnohotvárného
øeèitì a bohatství køesanské modlitby trestuhodnì vylouèil mystický proud, který
sahá od apotolù Pavla a Jana pøes øecké
otce a nìmecké a panìlské mystiky a Teilhardovi a dneku, a zredukoval ho jen na
malý pramínek a naivnì se domnívá, e má
patent na køesanskost modlitby, ten asi
opravdu tìko pochopí, co to znamená sestoupit na hlubinu a tam zakouet pravdivost biblických slov, e Duch vane, kam
chce. A se køesané nauèí zas hluboce
meditovat, jako to umìli velcí svìdkové naí
víry ve vech staletích (a v rùzných køesanských denominacích, nejen v kláterní
tradici katolické a pravoslavné), najdou jak
odpovìï na opravdovou duchovní ízeò
naí doby, tak padnou mnohé pøedsudky
vùèi vzneeným a starobylým cestám otevøenosti vùèi Nejvyímu i tam, kde neznají
nae svatá jména, kde vak - jak praví apotol Pavel - Duch mluví vzdechy nevypravitelnými.
Kdybych se domníval, e upøímná modlitba ida, muslima èi buddhisty - a jsou
jeho náboenské pøedstavy jakékoliv - ve

Foto: archiv Tomáe Halíka.
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skuteènosti stoupá k jinému bohu, ne je
Bùh, v nìho vìøím, co bych tím právì
nedìlal z Hospodina lokálního bùka v kompetenci jedné lidské skupiny a její tradice?
Mùe si nìkdo monopolizovat Boha a zakazovat mu, aby vzbudil syny Abrahamovy
tøeba z kamení?
Co nejsou evangelia plná Jeíových
poukazù k tomu, e Boí panství sahá mnohem dál, ne si pøedstavovali ti, kdo sami
sebe povaovali za jediné Boí vyvolené?
Právì jako uèedník Jeíùv vìøím v jednoho
svrchovaného Boha, Pána vech lidí, ivých i mrtvých, blízkých i vzdálených, idù,
køesanù i pohanù, vìøících i nevìøících.
Nìkteøí stoupenci mezináboenského dialogu mají za to, e toto úsilí nepøinese trvalé
ovoce, dokud se nepøesune z oficiálních
grémií a mezinárodních konferencí na
úroveò místních spoleèenství. Jak by podle vás mìl vypadat mezináboenský dialog na neoficiální, laické úrovni? Co byste
poradil jednotlivým vìøícím a faráøùm?
Ano, mnohé mezináboenské summity se
stávají formálním rituálem, který nebude mít
význam a reálný dopad na tváønost naeho
svìta, pokud nebude signálem a impulsem
pro dìní na bázi - a pøiznejme si, e tam
tento signál zpravidla vùbec nedoléhá. Je
tøeba boøit pøedsudky a spojovat dvì vìci:
vzdìlání a osobní setkávání. Studium pramenù bez osobního setkání mùe být suché
a nepøesvìdèivé, ale pouhý osobní kontakt
bez znalostí kontextù mùe uváznout na
mìlèinì nahodilých emocionálních dojmù.
Je tøeba taková setkání zbavit jak atmosféry
pøetahování a polemické konfrontace, tak
nimbu lacinì fascinující exotiky. Je tøeba jít
cestou dùvìry, respektu a vìcnosti.
Pøejdìme nyní k vìrouèné rovinì dialogu.
Teologické postoje k jiným náboenstvím
bývají klasifikovány jako exkluzivismus,
inkluzivismus a pluralismus. V poslední
dobì se ovem mnoí kritické hlasy vùèi
této tradièní typologii. Jaký je vá názor
na tyto kategorie a kam byste se v tomto
spektru zaøadil?
Z mých pøedchozích odpovìdí se mùe zdát,
e se - alespoò v oblasti spirituální teologie
a praxe - nejvíc blíím k inkluzivismu. Ve
skuteènosti se má pozice vymyká tìm tøem
tradièním a nazval bych ji perspektivismem. Hovoøím-li o náboenství na rovinì
religionistické, pak hájím perpektivismus
jako alternativu vùèi naivní pozitivistické
snaze hovoøit o náboenství z nìjakého
odstupu a nadhledu vìdecké objektivity:
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Pøi jednání Fora 2000 s prezidentem Havlem a dalajlamou roku 2002.

èlovìk si musí uvìdomit, e nikdy (a nikdo)
nemluví o náboenství nezaujatì a nemùe si nárokovat boskou pozici, z ní
by mohl suverénnì udìlovat známky tìm
druhým. Dokonce i oblíbená výpovìï, e
vechna náboenství mají stejnou hodnotu, vechna vlastnì vypovídají o tomté,
vechna jsou si rovna je jedním z naivních
projevù této poetilé hry na pánaboha.
Kdo zná vechna náboenství natolik, aby
toto mohl tvrdit?
Perspektivismus není toté co relativismus, který je èastým doprovodným jevem
pluralistického pøístupu k náboenství. Perspektivismus respektuje nevyèerpatelnost
trancendentního Tajemství. Je alternativou
vùèi vem arogantním stanoviskùm majitelù celé pravdy, a u mezi militantními
ateisty, sebevìdomými pozitivisty nebo
fundamentalistickými, nesnáenlivými vìøícími té èi oné tradice. Pokornì pøiznává, e
se dívá na Boha (èi celek skuteènosti)
z urèité perspektivy, odliné od perspektivy
druhé tradice; vìøí, e je moná urèitá komunikace a vìdomí komplementárnosti mezi
pozorovateli z rùzných úhlù, ale nikdy dosaení pozice, z ní bych dokonale vidìl
celek èi mohl bezchybnì posuzovat jednotlivé pohledy.
Vìøím, e perspektivismus je hájitelný
nejen jako religionistické metodologické východisko, ale i v køesanské teologii, která
je pochopitelnì jinou rovinou pohledu, nebo je interpretací køesanské víry a vìdomì
a pøiznanì se pohybuje v prostoru urèité
jedné tradice. Pøedpokládá to ovem teologii, která dùslednì rozliuje mezi Boím
Zjevením a lidskou podobou chápání tohoto zjevení. Pokud tohoto rozliení není
schopna, není to teologie, nýbr køesanská ideologie - a s tím opravdu nechci mít
nic spoleèného.
Co si tedy myslíte o Swidlerovì projektu
ekumenického esperanta, tedy jakéhosi univerzálního metajazyka, jeho prostøednictvím by se mìli stoupenci jednot-

Foto: archiv T. Halíka.

livých náboenských tradic dorozumívat
o obsahu své víry? Je nìco takového moné? Bylo by to ádoucí?
Myslím si, e je to naprostá iluze a zavádìjící
cesta, která nikam nevede, typický produkt
pøekonaného osvícenského mylení - ostatnì podobnì jako esperanto. Nechci se dotknout esperantistù, snahy jejich zakladatele
i vech jeho následovníkù byly nespornì
velmi ulechtilé. Ale jazyk, stejnì jako náboenství, nelze z dobré vùle umìle vytvoøit,
jsou to svìty, které ijí svým vlastním
ivotem a pøekonávají vechny, i ty nejlépe
mylené umìliny. I kdyby esperantisté vyjmenovali sto výhod a pøedností umìlého
jazyka, pøece musí vidìt, e angliètinu, èíntinu èi nìmèinu ádné esperanto v mezinárodní komunikaci na jakékoliv dùleité
úrovni prostì nikdy nenahradí. Perpektivismus, stojící na pluralitì doplòujících se
a navzájem nezastupitelných úhlù pohledu, je pravým opakem vech pokusù o kulturní a náboenské esperanto.
Poloím teï otázku z jiného soudku. Jedním z nejspornìjích témat v diskusi o teologických pøedpokladech mezináboenského dialogu je pro køesany bezesporu
tradièní pojetí jedineènosti, normativity
a univerzálního významu Jeíe Krista. Nìkteøí ètenáøi postrádají ve vaich knihách
podrobnìjí a hlavnì zøetelnìjí zaujetí
stanoviska.
To je pøíli delikátní téma na struènou èasopiseckou odpovìï a znovu zdùrazòuji,
e své stanovisko nepokládám za hotové.
To je hlavní dùvod, e o nìm ve svých knihách píu tak, jak píu. Opírám se hlavnì
o patristické chápání Krista (vycházející u
ze starí idovské teologie a filozofie, zejména z Filóna), pro nì je Kristus Logos,
jeho semínka (spermata) jsou rozeseta
vude tam, kde lidé upøímnì hledají pravdu
a smysl, a také o Rahnerovu teologickou
ð
Dokonèení rozhovoru na dalí stranì dole.
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z pøedchozí dvoustrany.

antropologii, podle ní se kadý èlovìk
(i nevìøící èi jinak vìøící) dotýká Krista natolik, nakolik bere na sebe své lidství. Rozhodnì odmítám jak naivní fundamentalistickou christologii, pouívající
vìtu Jeí Kristus je Bùh jako zaklínadlo, tak liberální relativistické zaøazování
Krista do galerie avatarù èi náboenských géniù lidstva.
Jako vìrný (aè kritický) syn øímskokatolické církve jste se jistì vyrovnával
s autoritativními prohláeními koncilù na
téma spásy jinovìrcù. Mezi dùsledným
uplatòováním Cypriánovy vìty mimo
církev není spásy na konci støedovìku
a dokumenty II. vatikánského koncilu je
zøetelný rozpor. Jak je moné se s touto
rozporností neomylných výrokù vyrovnat a zachovat intelektuální poctivost?



Jsem opravdu rád, e II. vatikánský koncil
øekl o spáse jinovìrcù to, co øekl. Tato otevøenost je pro mou katolickou identitu
naprosto zásadní. Stále mne zaráí a mrzí,
jak relativnì málo katolíkù (zejména u nás)
toto stanovisko své církve zná a vstøebalo. Nechci soudit køesany, kteøí mysleli
v minulosti v logice Cypriánova výroku pomáhá mi komentáø, upozoròující na to, e
i Cypriánovu vìtu mimo církev není spásy
je tøeba chápat v urèitém dìjinném kontextu, a to jako povzbuzení køesanù k vìrnosti
církvi v èase pronásledování, spíe ne jako
autoritativní soud o pekelném osudu nekatolíkù.
Nedìlá mi vak nepøekonatelné obtíe
uznat pohyb a vývoj v prohlubujícím se teologickém chápání køesanù bìhem dìjin vìøím pøece v èinnost Ducha svatého, který
uèedníky podle Mistrových slov uvádí do
celé pravdy. Staèí si srovnat nìkteré pøíerné výroky v Syllabu (blahoslaveného)

Pia IX. s koncilním dokumentem Radost
a nadìje a uvidíte, e uvádìní do plnosti
pravdy se nezastavilo v ádném okamiku
církevních dìjin.
Pøi èetbì vaich kníek si nejeden ètenáø
poloí otázku, jaké publikum vlastnì oslovujete, kdy hovoøíte o náboenských tradicích a vztazích mezi nimi. Místy se zdá,
e hovoøíte jako knìz, jindy spíe jako
religionista, co je jistì velmi plodná
(a ètivá) dialektika. Mám ale nìkdy pocit,
e nejdete úplnì s kùí na trh. Pro sekulární ètenáøe zní vae úvahy jako jasné
vyjádøení pluralistického paradigmatu
(má katolická víra není o nic lepí, ne
víra mého pøítele hinduisty, buddhisty,
muslima). Vai ètenáøi z øad teologicky
bdìlých katolíkù vak stále jetì mohou
Vae mylenky zaøadit do iroce pojatého
pravovìrného pokoncilního inkluzivismu.
Nemohu se ubránit domnìnce, e to èiníte

DINGIR 3/ 2 0 0 3

zámìrnì, abyste oslovil co nejirí okruh
lidí. Je to tak?
Respektuji vá dojem, ale pøesto se domnívám, e - jakkoli jistì chci oslovit irí
okruh lidí - neskrývám z ádných pragmatických dùvodù svou pozici. Myslím, e
ve svých kníkách nosím (moná a pøíli)
vlastní kùi na trh. Je leckdy poøádnì
odøená, protoe se snaím projít úzkou branou a zachovat odpovìdnost a vìrnost
jak vùèi tradici církve, kterou jsem svobodnì a po zralé úvaze pøijal jako svìøený
poklad, tak vùèi poznání, které mi skýtá
religionistické vzdìlání a zkuenosti z mezináboenského dialogu. Není to úplnì
jednoduché, ale jsem pøesvìdèen, e perspektivistické stanovisko, které jsem naznaèil a na nìm dále pracuji, mi umoòuje
akceptovat pozitivní prvky jak z inkluzivismu, tak pluralismu, ani bych upadl
do krajností jednoho èi druhého, a tak
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udret pozici, v ní se mohu povaovat jak
za pravovìrného katolíka, tak za vìdecky
støízlivého religionistického badatele a kritického filozofa náboenství.
Máte nìjakou pøedstavu nebo sen ohlednì
budoucích vztahù a souití mezi náboenskými tradicemi lidstva, kterou byste rád
nabídl ètenáøùm Dingiru k zamylení?
Myslím, e bychom se mìli nejprve vzdát
pøedstavy, e na svìtì nìkdy zavládne
náboenská jednota a uniformita, a u ve
smyslu naprostého pøevládnutí jedné tradice nebo ve smyslu nalezení nìjakého veobjímajícího náboenského esperanta.
Romanticko-osvícenská pøedstava o pùvodním pøirozeném náboenství, z nìho
se postupným kaením vyvinula jednotlivá
náboenství a k ní bychom se mìli nìjak
vrátit, je historická fikce - nikdy nic takového zøejmì neexistovalo a vracet se není
kam. Patrnì v lidských dìjinách vdy byla,

je a bude velká pestrost náboenství,
odpovídající pestrosti a rùznosti zrcadel,
v nich se snaíme zachytit to, co je vìtí ne nae srdce, co oèi nevidìly, ui
neslyely a na lidskou mysl nevstoupilo. Neøíká u svatý Pavel, e v tomto
ivotì Boí vìci vidíme jen jako v zrcadle
a e teprve po skonèení naeho vezdejího putování Ho uvidíme tváøí v tváø?
Moc bych si pøál, aby poznání této
rùznosti zrcadel nevedlo èlovìka k tomu, e se stane lhostejným, nedbalým
a nevìrným vùèi tomu, co mu bylo dopøáno zahlédnout, ani k pohrdání a ignoranci vùèi tomu, co uvidìli ti druzí - nýbr
k chvále Toho, jeho krásu u z té pestrosti naich zábleskù mùeme velebit
a na její plné patøení se mùeme spoleènì tìit, nakolik nae touha a nadìje umoní naí víøe (a naim vyznáním) pøekroèit
hranici pøedstavitelného a myslitelného.
Dìkuji vám za rozhovor.
n



