Tisková zpráva
Praha 11. května 2010

TOMÁŠ HALÍK V DALŠÍM KNIŽNÍM ROZHOVORU
Nakladatelství Portál pro velký zájem znovu vydává rozhovor s Tomášem Halíkem Ptal jsem se cest.
Otázky Jana Jandourka, odpovědi známého teologa, filozofa, psychoterapeuta a sociologa, zbrusu nová
obálka a jako novinkový bonus CD s autorským čtením.

Hlavním motivem rozhovoru je Halíkovo hledání vlastní cesty v duchovním životě, ve filozofii i ve
společnosti. Každá z deseti kapitol má ve svém názvu slovo cesta obsaženo, stejně jako motto celé knihy –
citát Halíkova oblíbeného filozofa Nietzscheho.
Tomáš Halík vzpomíná nejprve na své dětství, na rodiče, zejména na otcův vztah k dílu Karla Čapka.
Významnou osobností, která ovlivnila jeho život, byl Jiří Reinsberg, duchovní z Týnského kostela, který ho
dovedl k myšlence stát se knězem. V knize je zmiňován i význam a vliv dalších teologů, zejména Josefa
Zvěřiny a Oty Mádra. Další osudovou osobností v Halíkově životě byl profesor Jan Patočka.
O studiu na filozofické fakultě i kritickém roce 1968 se čtenář dozví z kapitoly Cesta ke kněžství. Skrytá cesta
je pak symbolickým názvem části týkající se tajného vysvěcení a kněžství, vlivu státní bezpečnosti na činnost
církve, Halíkovy práce psychoterapeuta v protialkoholní léčebně nebo vzniku Charty 77. Konec 80. a začátek
90 let znamenal pro T. Halíka velkou životní změnu – nelze opominout jeho osobní setkání s papežem,
polistopadové působení na pražské Katolické teologické fakultě i časté pobyty v cizině, zejména v Rusku,
Polsku, Německu, Švýcarsku, USA a Indii. Tomáš Halík se vždy otevřeně vyjadřoval a vyjadřuje také ke
sporným otázkám týkajícím se církve, a nejinak je tomu i v tomto rozhovoru, kde popisuje a objasňuje spory
v církvi v 90. letech minulého století.
Naprostá většina otázek míří k oborům, které Tomáš Halík vystudoval a po celý život jejich znalost
prohluboval ‐ filozofii, psychologii, teologii a religionistice. Ústředním tématem knihy, které se nejosobněji
rozvine v jejím závěru, je však především víra v Boha. Kromě osobních témat je pak rozhovor i hlubokou
reflexí vývoje české společnosti a církve a jeho závažných otázek týkajících se např. mezináboženského
dialogu, budoucnosti náboženství a ateismu, postmoderní spirituality a hlubinné psychologie, významu
mystiky, tolerance a etiky v naší společnosti.
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