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In 2014 verschijnt de autobiografie van de Tsjechische priester Tomáš Halík een eerste keer, bij de 

Duitse uitgeverij Herder. Na zes jaar en twee bewerkingen later, respectievelijk voor het Tsjechische 

en Engelse taalgebied, verschijnt daarvan in 2020 eindelijk een Nederlandse vertaling. Vertaler Kees 

de Wildt verdient alvast een pluim. Zijn nauwgezette lectuur van de eerdere publicaties resulteert 

namelijk in de tot op heden meest complete uitgave van Halíks autobiografie. Bovendien doet de titel, 

In het geheim geloven, recht aan het meervoudig paradoxale karakter van dit levensverhaal.  

 

In het geheim geloven duidt ten eerste op de politieke context waarin het katholieke geloof van Tomáš 

Halík zich heeft ontwikkeld: het communisme van na de Tweede Wereldoorlog, tot de val van het 

IJzeren Gordijn. Zowel in zijn thuisland als in andere landen uit het Oostblok wisselen de toenmalige 

communistische regimes periodes van nauwelijks gedoogde godsdienstvrijheid af met regelrechte 

repressie van gelovigen. Vandaar dat het geloofsleven van Halík zich grotendeels inderdaad "in het 

geheim" afspeelt. Dat geldt ook voor zijn wijding en de uitoefening van zijn priesterambt.  

 

Halíks weg naar het priesterschap in een op zijn minst areligieuze context loopt als een basis-paradox 

doorheen zijn leven. Niettegenstaande het schrille contrast tussen de vaak kille houding van het 

communistisch regime en de liefdevolle opvoeding van zijn ouders, blijft een eerder atheïstische 

omgeving een constante terwijl hij opgroeit. En net daarin geschiedt zijn bekering, waarover hij 

dankbaar observeert (p. 35):  

 

"[Mijn vaders] oprechte afscheid van de kerk gaf mij de ruimte een halve eeuw later het geloof en de 

kerk weer onbevangen te ontdekken."  

 

Halík maakt geen anekdotische reportage over heldhaftige verwezenlijkingen of lafhartige capitulaties 

van zichzelf en andere gelovigen binnen dat zogenaamd afgesloten tijdperk. Veeleer getuigt hij op 

blijvend actuele wijze van een bestaan dat zich niet alleen ten diepste bewust wordt van zijn eigen 

begrenzingen, maar die uiteindelijk ook aanvaardt en zelfs omarmt. Halík laat zich daarbij niet 

verleiden tot wat hij "exhibitionistische zelfkastijding" (p. 27) noemt. De zogenaamde durf om 

publiekelijk berouw te tonen maskeert immers al te vaak de angst voor eigen beperkingen. Evenmin 

trapt Halík in het andere uiterste waarmee hij zichzelf goedkoop als hoogstaand "voorbeeld voor 

anderen" zou presenteren: hij blijft kritisch tegenover heersende morele idealen en de verwachtingen 

die ze scheppen. Aandacht hebben voor de tijdsgeest betekent voor Halík iets anders dan zich zonder 

meer aanpassen aan een actuele situatie.  

 

In navolging van het Tweede Vaticaans Concilie poogt Halík voortdurend en in verschillende contexten 

"de tekenen van de tijd" te onderscheiden. Uitgangspunt daarbij is dat wat mensen zich wensen niet 

automatisch overeenkomt met datgene waaraan ze nood hebben. Zijn therapeutisch werk met 

alcoholverslaafden heeft zijn blik wat dat betreft aanzienlijk verscherpt. Door verslag te doen over een 

persoonlijke crisis verbindt hij bovendien de ontreddering van zijn patiënten met een ontreddering die 

ook hem en eigenlijk niemand vreemd is. Zijn concrete ervaring laat een universele verleiding 

oplichten: de zoektocht naar een ongebreidelde menselijke vrijheid en de wanhoop waartoe ze 



uiteindelijk leidt. In het communisme wordt die volmaakte vrijheid zogezegd geboden door deelname 

aan een naar verluidt "louter rationeel", planmatig staatsapparaat. Dat zou dan komaf maken met de 

belemmeringen van "overbodige" tradities. In het consumentisme wordt die volmaakte vrijheid 

zogezegd geboden door het navolgen van naar verluidt "hoogsteigen" behoeftes en verlangens, alweer 

los van "overbodige" tradities.  

 

Halík stelt vast dat wie zichzelf weigert te aanvaarden als begrensd, onvolmaakt en historisch wezen 

paradoxaal genoeg in een onvrije situatie terechtkomt. Zowel wie zwalpt op de zee van een grenzeloze 

vrijblijvendheid als wie verdrinkt in een grijze, scherp begrensde uniformiteit, vervalt gemakkelijk in 

verslavingsgedrag. In beide gevallen sterft de mogelijkheid om nog waarachtig te denken. Het is geen 

toeval dat Halík wegens zijn expertise aangaande de bestrijding van alcoholverslaving op een bepaald 

moment ook naar de Sovjet-Unie afreist.  

 

In het licht ook van zijn persoonlijke crisis laat de hele autobiografie van Halík zich onder andere lezen 

als een pleidooi om het historische karakter van het menselijk bestaan ernstig te nemen, zonder 

evenwel de mens tot louter product van de geschiedenis te herleiden. Halík laat zien dat zijn 

benadering vertrekt vanuit het hart van de christelijke traditie. Het geloof in een God die mens wordt, 

impliceert immers het geloof dat de concrete geschiedenis, van concrete mensen, betekenisvol is. Van 

Karl Rahner S.J. en andere denkers en mystici leert Halík dat een benadering vanuit liefde de blik 

vrijmaakt voor wat er in die geschiedenis echt toe doet. De paradox, alweer, is dat de geschiedenis 

daarbij weliswaar vertrekpunt is, maar niet het laatste woord heeft. Alleen dat soort hoop vermijdt de 

krampachtige angst van waaruit mensen zich hier en nu "een volmaakt leven" dromen – wat wel tot 

tragische mislukkingen moet leiden.  

 

In het geheim geloven ademt een weergaloze, gerijpte spiritualiteit: paradoxaal zonder in een 

oplossingsgerichte dialectiek te vervallen, intellectueel zonder intellectualistisch te worden, 

contemplatief maar niet sentimenteel, concreet en toch universeel. Het is het verhaal van een man die 

bij zichzelf ingevingen vanuit angst heeft leren onderscheiden van ingevingen uit liefde. Hij doet dat 

als rooms-katholieke priester in een voortdurende dialoog met vertegenwoordigers van andere 

levensbeschouwingen, en in de meest uiteenlopende sociale en politieke contexten. Tomáš Halík heeft 

zich gaandeweg toevertrouwd aan een liefde die doet groeien, waardoor hij een zegen is geworden 

voor anderen. Zijn autobiografie mag als een zoeklicht gelden waarmee die liefde zich laat vinden, in 

het leven van christenen, maar ook in het bezielde leven van wie "in het geheim" ervan getuigenis 

aflegt. Als dusdanig biedt zijn levensverhaal inspirerende impulsen voor de toekomstige kerk als 

gemeenschap van al wie "gelooft" – binnen en buiten, maar niet zonder bepaalde muren.  
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