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Svatopluk Karásek

Víno tvé výborné
rozhovory Štěpán Hájek – Michal Plzák

Kalich, Praha, 1998

• 28

O vánocích je to něco jiného než třeba o narozeninách nebo při výročí svatby, kdy řeknu: „To máš ode
mě.“. O vánocích není autor dárku důležitý, spíš to zapírá, protože to dává Ježíšek. Ježíšek je symbol pro
štědrost, dávání, lásku. Dětem jsem říkal: „No jasné, to dělá Ježíšek, udělej něco, přihoď to tam a staň se
taky účastným toho Ježíška. Neříkej, že to je od tebe, to je jedno, dneska se dává. Dávání je Ježíšek. Bůh nám
něco dává, je Štědrý večer.“.

• 29

(…) Příběh ze zahradnické školy. Chodil tam hubený, rachitický žák Tomsa, kterého všichni mlátili. Na
chodbě to bylo pořád – jdeme na Tomsu. Já z toho byl úplně zoufalej, říkal jsem si: Co je to za blbiny, vybrat
si hubenýho. Modlil jsem se: „Pane Bože, dej, ať Tomsa vyroste, tohle není žádná spravedlnost.“. Bylo mi
tehdy čtrnáct let. Asi za deset let jdu po Turnově a proti mně kráčí obr a říká: „Ahoj, Sváťo!“. A já povídám:
„Já tě neznám.“. „Jak to, že mě neznáš, já jsem Tomsa.“. „Počkej, neblbni, ty seš Petr Tomsa? A jak se ti
vede?“. „Ale je to strašný, boty neseženu, mám šestačtyřicítky, sako neseženu, tohle je život, Sváťo, to ti
teda řeknu!“. A na závěr, když jsem to vykládal jako svědectví, říkám: „Bratři a sestry, i modlitba se dá
přepísknout.“.

• 44

(…) Biblická vyznání se nedají postihnout jenom racionálně. Takový žalm je těžko teologicky postižitelný, je
to báseň, píseň, amy teď z toho děláme racionální záležitost, na biblické hodině se v tom rejpemvědecky, ale
přitom je to báseň srdce – a to je na tom cenné a to se nesmí ztratit. I některá místa v evangeliích jsou taková,
že to vědecké zařazování pojmů textu křivdí. Umění je vhodnější prostředek, jak se dotýkat evangelia, než
jen studený rozum.

• 58

(…) Bůh je svobodný, projevuje se tak, jak on chce, a já věřím, že se chtěl ve světě skrýt namyšleným, moc-
ným, všem těm, kteří si vystačí a Boha nehledají, neb jej k ničemu nepotřebují. Dává se naopak poznat
v Duchu Kristově všem, kteří prahnou po něčem lepším, kteří se vydávají pro druhé, kteří se po vzoru
Ježíše nasazují pro jeho příští. Bůh je svobodný a zvolil tuto skrytost, tento rébus, který je vlastně prostý,
dětsky jednoduchý, ale po vyluštění náročný, takže lidé raději dělají, že tomu nerozumí, ale přitom rozumí,
jen se jim nechce.

• 115

Mýtus je kabát, oděv, kterým se zrno – pravda – musí nějak odít, aby to bylo přijatelné a srozumitelné
pro dnešního člověka, mládež nebo určitý druh lidí. Když řeknu „mýtus víry“, tak tím myslím právě to
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uzpůsobení, přizpůsobení.

• 115

Podobenství Kristova jsou z dávné doby; třeba se řekne „pastýř“, ale dnešní člověk už ani pastýře nezná.
Pokouším se o remytologizaci, dát zvěsti nový kabát – v básni, v písni.

• 116

Za bolševika tu byla duchovní poušť a teď je tu duchovní džungle.

• 117

(…) Špatné, okleštěné a strnulé křesťanství semi zdá někdy horší než dynamické a dobré pohanství. Zahrad-
ník taky musí mít nejdřív podnož, pokud možno co nejbujnější křoví, které pak kultivuje řezem a roubová-
ním, a když nemá tuto živelnou dynamiku, tak nemámoc co zušlechťovat. Ta podnož jenom tak dole umírá
a celá práce je nahouby. Podobně i v náboženské džungli vzbuzuje naději určitá vehemence, která právě
nejvíc chybí křesťanským církvím. Vehemence růstu a radosti – pak se tomu může dávat hlubší smysl, ale
bez podnože je to asi špatné.

• 120

Myslím si, že [démonie] je (…) z člověka, ale zároveň něco nadosobního, protože je to všelidské a každý
v tommá svůj podíl. Jako by to lidi skládali, každý dá svou částku, a tím vytvoří ještě něco hrůznějšího. Ivan
Hoffman měl za bolševika jednu píseň, kde zpíval: „Všude to je – v popelnicích a na ulicích a v novinách“
– neřekl přesně co, ale všude to je. A dneska máme svobodu a už je to tady zas, třeba trochu jinak, ale zase
je to v popelnicích a na ulicích a v novinách, všude to je jako neviditelná sedlina, na všem to ulpívá. Je to
něco, co každý přidá, trošku vychcanosti, trošku lhostejnosti, a teď se z toho něco stane?! Řekl bych, že to
má lidský původ, vychází to z nás, ale ještě se to shlukuje do nějakých energetických uzlů…

• 122

Člověk může jednat proti Bohu a taky první kapitoly bible o tom mluví – Sodoma, Gomora, babylonská
věž, potopa, Kain a Ábel, to je přece jedna událost za druhou, kde se lidská svoboda obrací proti Stvořiteli
a stvoření a bratrovi. To jsou od začátku tragédie svobody. Je tu dána svébytnost člověka, z níž vzniká
démonie a zlo a neštěstí – a zdá se mi blbý vracet to zpátky na všemohoucího Boha, vyčítat mu, že to
dopouští. Vidím to spíš tak, že nám tu dal výběh a různými prostředky nám dává najevo, co je smysl pobytu
a stvoření, a my se do toho máme nějakým způsobem vejít. Ale jsme natolik obdarováni, že máme svobodu
synů a dcer. A pro to, pro naši svobodu, vzniká ten konflikt. Ale pak taky si to máme vzít na sebe, a ne říkat,
že to byla Boží vůle a podobně.

• 122

Ptáme se, proč nás neudělal dokonalejšími, harmoničtějšími, proč je to takhle vymyšleno, že musíme pořád
rebelovat a nové a nové násilí si vymýšlet, úplně šílený kusy – ale Bohu je nějak milejší naše svoboda. Je mu
důležité, abychom se rozhodovali svobodně.

• 124

Křesťanství mělo hodné času a prostoru tady působit a výsledek – potoky a řeky krve. Ale myslím si, že
to není specifikum jenom křesťanství. Každé náboženství svým způsobem selhalo; negativita v lidech je
ve všech národech, nejenom křesťanských nebo bývale křesťanských, a je větší než se náboženstvím daří
zachytit a zadržet. Jde tu o obrovské podcenění zla v člověku. Humanismus k tomu podle mě přispěl svým
velkým dílem, když oslavuje člověka, jak je v podstatě dobrý, hlavně ho nechat být. Podcenění démonie
a ďábla – ve všech kulturách a náboženstvích se to dá vystopovat. Ateistická společnost, společnost bez
Boha, není v otázce násilí řešením lepším, ale horším.

• 127

teoložka Dorothee Sôlle

• Bůh nemá jiné ruce než naše a jiné nohy než naše a jinou sílu na lámání zdí než naši.
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• 127

(…) O co my prosíme, Bůh prosí nás. Prosíme o pomoc nemocným, a Bůh volá: „Tak už toho nech a pomoz
tomu druhýmu!“. Nebo když prosíme za vězněné: „Tak už na mě nevolej a jdi a napiš jim aspoň dopis.“.
To, za co ho prosíme, on už dlouhá tisíciletí žádá od nás. My mu to pořád házíme zpátky a zkoušíme, jestli
by to nemohl zařídit bez nás, nějak jinak.

• 128

Když se modlím přímluvy, (…) cítím, že to jen tak neházím na Boha, ale že vpouštím do svého zorného
úhlu jiné věci. Koho by to taky pořád bavilo modlit se jen za to svoje! Tím, že večer sbírám, na koho ještě
myslet, jako bych dbal na rozšiřování svého záběru, aby se mi život nezužoval jen na nějaké moje vlastní
starosti.

• 173

[Odpuštění je] osvobození od něčeho, co tě otravuje. Otravuje tě výčitka, nevyrovnané účty, otravuje tě to,
žes byl pokorenej, furt ti to vrtá v hlavě, a jednoho krásného dne se toho máš zbavit. (…) Jednoho krásného
dne se dostaneš k tomu, že mu odpustíš a že to bereš tak, jako kdyby se to nestalo. Neotravuje to ani tebe,
ani toho druhýho a jsi volnej.

• 174

Mám takový obraz mateřské lodě, je tam ještě potápěč a šlauch. Člověk plave v mořské hlubině. Cítí se
psovsky uvázán a ustřihne si šlauch. Myslel si, že je lepší si zaplavat. Ztráta kontaktu s Bohem je být v tomto
světě postižen, ztratit svou vlastní podstatu, nerozumět sám sobě.

• 175

Podle mého názoru patří k víře sdílení. Být křesťanem sám pro sebe – to si nedovedu představit. Samo-
zřejmě, že je dobré chvíli být sám a soustředit se, ale potom musím odněkud z nory vylézt. Dva můžou
udělat víc a dvacet zase víc – nějakou diakonii nebo tak. Když někdo jenom sám pro sebe si někde žije víru,
tak mi to připadá ujetý, jako známka neochoty a neschopnosti víru sdílet a s někým žít. Křesťanské je aspoň
minimální společenství a úsilí, v kterém nejsem sám.

• 178

Nadpojem církevmi vždycky bylo Boží království. To je promě to hlavní – je to všude v životě, nejen v jedné
tradici, v jednom vyznání. Nevím, proč by se mělo Boží království krýt s nějakými lidskými historickými
pokusy, proč by zrovna evangelická církev nebo katolická nebo pravoslavná musela být jedinou cestou.
Dokonce myslím, že lidi věří, ale nenašli ve stávajících formách církve svou parketu, svou možnost. Šli do
katolického kostela, tam se jim to zdálo moc mimočasové. Šli do evangelického, tam se jim to zdálo už moc
uzavřené, rodinné. Se svou vírou nemělimožnost se nikamvejít, do těch hotových konzerv, co tady jsou. Po-
važoval bych je za věřící, kteří nenašli pro sebe vhodnoupřihrádku – jsou ve světě, vytvářejí si svoumožnost,
nenavazují na žádnou z tradičních forem. Myslím, že nakonec je v tom i něco z novozákonní polohy, kdy
Ježíš chodil se svými učedníky zemí, a i když zašel do synagogy, nenavazoval vždycky na chrám, nebylo to
nejdůležitější; hlavní pole bylo v životě, na náměstí, na tržišti, v hospodě. Všude, kde lidi žili, se odehrávalo
evangelijní dobrodružství, a ne jenom v náboženských prostorách.

• 180

(…) To, když někteří věří, že jen oni jsou tím vyvoleným lidem – to je v některých církvích asi nebezpečí –,
považuji za duchovní pýchu, když upírají možnost ostatním. Myslím, že církev si takový nárok dělat nemá,
nesmí se stát exkluzivním společenstvím těch, kteří věří stejně a kteří si myslí, že jen oni mají pravdu.

• 183

Potkal jsem přítele, nevypadal moc zdravě,
prej své jméno našel v té Rudé krávě,
prej mezi děvkama jsou i znásilnění,
a ten, kdo znásilňoval, ten v seznamu není.
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Co s tvými seznamy, ty Rudá krávo,
všichni jsme v tom jeli víc, než bylo zdrávo,
buď jsme byli němí či k oběti líní,
a svými životy zaplatili jiní.

Ty Rudá kravizno, jsou i jiné seznamy,
ty si vede Bůh, on ví, jak je to s námi,
tam jsou kandidáti Boží, veřejní i tajní,
i seznam zapůjčených bytů lidem v nouzi krajní.

• 195

Když je církevní starobinec a vedle toho státní, tak zkušenost vždycky ukázala, že ten církevní je lidštější
a že stát nemá buňky na sociální práci.

• 272

Každý čas má svou krásu. (…) Není proč pospíchat. Je to jako rozbalovat dárky před Štědrým dnem. Sex je
vyvrcholením dobrého vztahu. Vztah je nesobeckost, nezneužívat toho druhého, přát mu to nejlepší, vážit
si ho. Čím lepší a hlubší je vztah, tím lepší je sex a naopak.
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