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Karel Satoria

Povoláním člověk
Cesta, 2015

• 8

?

• (…) Co nic nestojí, za nic nestojí.

• 8

Láska je smrtí smrti.

• 9

Jen to, co umíš a před čím jsi svobodný, ti nikdo nevezme. Člověk se tak stává osobností.

• 11

Úžas, ten nikdy nic nepokazí, protože každé pořádné pře mýšlení – a tedy zájem – je jím odstartováno.

• 16

Od mládí mne dráždila argumentace: prostě je to tak. Nebyl jsem studentem ani pilným, ani zvídavým. Na
rozdíl od valné většiny spolužáků mě však zajímaly důkazy. V matematice, geo metrii, chemii. Pozorně jsem
je sledoval, abych je následovně vypustil z hlavy, ovšem spokojen. Snad se ve mně ozývala ně jaká bytostná
potřeba vědět, jak se k tomu kterému tvrzení do šlo a že si ho někdo nevycucal z prstu. Šlo o otázku cti a já
byl hned klidnější, že nejsem paňáca, kterému lze nabulíkovat co koli.

• 18

Když se modlíš, pohlídej si, abys zemi lidí neztratil z dohledu. Svět je mi dán ne k tomu, abych jej opouštěl,
ale abych se s ním shledával, abych si jej zamiloval a nalezl se ve „spolubytí s ním“. Je to můj svět.

„Tak Bůh miloval svět…“ Jsem-li zamýšlen jako Boží obraz, pak budu právě z lásky ke světu skládat účty.

• 20

Platón poznal – kde jinde než sám na sobě – že filosofie, onen zájem o základ a řád, se rodí z údivu.

• 20

Werich

• Když už člověk jednou je, tak má koukat, aby byl. A když kouká, aby byl, a je, tak má být to, co je, a nemá
být to, co není, jak tomu v mnoha případech je.

• 26
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(…) Člověk je nezastupitelný. Je originál tím, co je, i tím, co dělá. Svým dílem. Vše promění svým dotekem,
svým uchopením. Jen to vše o sobě vědět, být si sebe-vědom a nebát se žasnout, že žiju.

• 26

Výzva být obrazem Boha, Lásky, je výzvou k jedinečnosti.

• 27

Každý krok žádá a zaslouží si pozornost, neboť je neopako vatelný a má předat to, co neřekne a nepředá ten
příští. Nepo zornost je ztrátou toho, co mne může a má posunout, obohatit, nemluvě už o tom, že v opačném
případě totéž zůstanu dlužen světu. Prostě se něco nekoná. Věčná škoda nastala.

Svatý Benedikt, jeden z mistrů života, takové nepozorné na kládání se životem považoval za znevažování,
tedy neúctu. Ta kovou ztrátu vnímal jako profanaci a zloděje života. Nic není profánního krom toho, co
takovým nazveš a na co tak po hlédneš, co uchopíš profanujícím gestem. Cokoli považuji za nehodné po-
zornosti a investice, předem bezcenné, začaruji profanaci a ztrácím. Odpírám tomu nejen jedinečnost, ale
i obdarovávací charakter.

Opakem profánna, sacrem, učiním vše, čemu tyto kvality a rozměry a nekonečné obzory neupřu. Přiznám-li
těmto chví lím, že jsou hodny investice, nakročil jsem k zisku „tu třicetinásobnému, tu šedesátinásobnému,
tu stonásobnému“.

• 30

Martin Heidegger

• Nauč se nejdříve dě kovat, to tě naučí přemýšlet.

• 32

Umělec života se pozná podle toho, že chce a umí ze života co nejvíce vymlátit. (…) Životní ztrátou se zde
tedy nerozumí jen čas evidentně prolenošený, otráveně pronuděný, jaksi vnucený a od ničeho k ničemu se
vlekoucí, ztrátou je i – považte – čas činorodý, tedy usilovně a velmi užitečně vy užívaný, od kterého si však
nic víc neslibuji a nečekám od něj víc, než aby i při vší své užitečnosti jen prostě, nekomplikovaně uplynul.
I to je ztracený život.

• 33

Nuda a otrávenost jsou vzpourou a pokutou a trestem za urážku profanací, které se dopouštím na hic et
nunc.

• 33

Mniši, zvlášť ti poustevní, odcházeli na poušť a vyhledávali jeskyně i z toho důvodu, aby mohli být sami se
životem, aby jej kladli na zcela prázdný stůl, dívali se zblízka a naslouchali. Ži vot je povídavý. Chce-li, tedy
má-li někdo odvahu s ním posedět, doví se věci.

• 35

Erich Fromm

• Člověk je život, který si uvědomuje sám sebe.

• 45

(…) Modlitba spíše objevuje než dává. Anebo dává tím, že objevuje to, co je mi už dáno, a svým způsobem
mi tedy umožňuje ujmout se dědictví. Žít už z toho, co mi již bylo připsáno, jak postřehl svatý Jan od Kříže.
Na tahu jsem já, na mne se čeká.

• 46

Mnohý paradox nám zkříží cestu a je třeba s ním srovnat krok. Nezahánět ho, nesnažit se o logickou vazbu.
Zvyknout si na to, že musí platit naráz dvě věci, které si na první pohled protiřečí. Paradoxní je skutečnost
(…).
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• 59

Oborem svobody je starost o moje místo pod sluncem. Nejde jí ani tak o to, uhájit mi nějaký ten pozemský
metr čtvereční, její úsilí spočívá především v tom, abych své místo na zemi obý val já. Dobře rozumějme,
svoboda se nestará o to, aby nějaké to místo bylo moje. Ale aby to místo, kde se nacházím, ať je kdekoli,
bylo obývané mnou, abych to v každém okamžiku byl skutečně já. Já, tedy ten, kdo nejen jedná, mluví, ale
naprosto vlastním způsobem i myslí a chce. Nezaměnitelně.

• 66

Zkusili jste se někdy dát se smyslem do řeči? Tak to radši… udě lejte. Stejně to člověka dožene. Někdy může
jít o nepříjemný, až bolestný střet; ke každodenní péči o zachování smysluplného směru slouží umění aser-
tivity (tah na branku), nebo alespoň nesmlouvavosti a k tomu zbožíznalectví: „Víš opravdu, k čemu to, co
chceš, slouží? Fakt to potřebuješ? A na co ti to bude? Opravdu to musíš mít? Nemáš náhodou už dost? Kápni
bož skou, co tím sleduješ? Tak ven s tím, přiznej barvu!“. A když je třeba, tak rovnou: „Víš co, vyhoď to!“.

Takové pokyny a otázky na tělo umožňují nejen užitečnou selekci, zabraňují nejen tomu, abych se ztratil
pod hro madou „nezbytného“ harampádí. Nedělám-li mrtvého brouka a odvážím-li se diskuse se smyslem,
a dokonce na jeho „dr zosti“ odpovídám, pomůže mi to zůstat ve střehu. I kdybych se vzpouzel a hádal
se s ním. Dokonce i když z tohoto střetu smysluplnost vyjde poražena, získám byť jen pocitem trapnosti
a studu. Vždyť i prodělek je zisk… Zkrátka podobné výpady a vý slechy udržují mé přemýšlení ve spá-
sonosném pohybu, zabraňu jícím mému svědomí usednout, usnout a přilepit se. Jsou přímo mluvčími mých
nejhlubších zájmů, či rovnou Božího králov ství.

• 67

Svoboda je (…) i dovedností kritického posouzení a vy prazdňování kapes. Ty, plní-li je svět, jednak zatěžují
a zaměst návají, tedy unavují mysl a krom toho, jen prázdné kapsy volají po naplnění.

• 75

(…) S Božím královstvím je to po dobné, jako když se snažím v autě přechytračit navigaci anebo ji prostě
ignoruji. Klidně mne už po pár metrech upozorní, že by bylo dobré to při vhodné příležitosti otočit. Něko-
likrát to zopa kuje a potom, neuposlechnu-li, respektuje můj výběr a načítá mi novou trasu do téhož cíle.
Nad ničím nezlomí hůl, smysl je zachován.

• 76

Dělej, co děláš. To je (…) základní a předůležitá duchovní dovednost, jedna z nejduchovnějších instrukcí
svatého Augustina (…). (…) Díky onomu age quod agis totiž člověk nesměřuje k ničemu menšímu než k umění
dokonalé přítomnosti: jsem tím, co dělám.

• 87

Nebojme se uvěřit Kristu a jeho ubezpečování, že tak, jako Otec miluje jeho, miluje i mne a že také o mně
plnou měrou platí Dítě, všechno mé je tvé. Ale především, že i já mám plné právo říci: Jsem, protože ty, Otče,
se dáváš..

• 91

Ra inger (…) uvádí a doporučuje jinou možnou, podle něj přesnější verzi překladu počátečních slov Pro-
logu. Ve větě „…a to Slovo bylo u Boha…“ navrhuje řeckou předložku prós místo u přelo žit jako k, což je
gramaticky možné. Věta by zněla „…to Slovo bylo k Bohu“. Takto bude lépe vyjádřen úmysl zrozeného
Slova, nebýt ničím jiným než odpovědí Otci. Celá jeho existence chce být stejnou oddaností Tomu, kdo se
pro Syna zcela vydává. Ne chci dělat nic než to, co vidím u svého Otce, žije pro mne. Chci být celý prós,
Eucharistií, celou svou existencí být Slovem díku k Otci.

• 99

Zadáním a úkolem mé modlitby je (…) pátrání po mně samém v té široké souvis losti, kterou je mé spolužití
se světem a Bohem.

• 99
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Část volá po celku – tak zní prastarý filosofický postulát.

• 102

Jakou měrou se v mém světonázoru prosadí díkůvzdání, do té míry se mne zmocňuje myšlení Ježíšovo,
které mi odhalujeLásku Otce a dává mi procitat v jejich společenství – tím se pro sazuje Duch obou.

• 108

Asi každý z nás udělal nějakou zkušenost s tím, že ukřivdil textu, melodii či obrázku soudem učiněným na
základě povrch ního, nepozorného čtení, poslouchání, zběžného kouknutí se. Asi na každého z nás někdy
někdo naléhal „prosím tě, přečti si to ještě jednou“, neboť hrozilo, že spácháme křivdu napsanému textu. Že
došlo k jeho povrchnímu, a tedy nespravedlivému po souzení tím, že to hlavní bylo přehlédnuto, tudíž to uniklo
pozor nosti, jejímž úkolem, umem a mistrovstvím je posunout dál moje poznání, procitat ve svých nových a širších
souvislostech, mířit k Pravdě o sobě.

• 111

(…) Nejen v nouzi po znáš přítele, poznáš ho i tím, že s tebou ztratí čas.

• 113

Je naprosto nezbytné mít na mysli, že modlitbou Boha na nic neupozorňujeme, neuprošujeme, a už vůbec
nikam Pána Boha neposíláme.

• 113

Ne, v modlitbě Bohu nic neobjevuji, nýbrž otvírám. A jsem dokonce pevně přesvědčen o tom, že všechna
„vyslyšení“ svých proseb umožňuji Bohu právě mírou svého sjednocení s Ním, mírou a pravdivostí svého
„tady jsem s tím“.

• 115

Ticho modlitby je ale vlastně jen nevyřče ním. Dám příklad: Stojíte nad krásným údolím. Skály kombino vané
se skupinkami stromů a keřů, to vše překrásně podzimně vymalováno a do toho zapadající slunce. Člověk
řekne: Krása, nádhera, ale pak už jen stojí, dívá se a neopakuje dokola: krása, nádhera, krása… Nic neříká,
ale ono „krása, nádhera“ je vněm nevyřčeně, je jím naplněn.

• 117

Bohu nelze sloužit jinak, než že ho necháme, aby sloužil.
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