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Melvyn Bragg

Dvanáct knih, které změnily svět
Mladá fronta, 2011

preklad: Jana Jašová

• Úvodem

• 10

(…) Pro nás, vášnivé čtenáře, není myšlenka, že kniha může ovlivnit osudy lidstva, žádnou novinkou.
Knihy formují naše vnímání, zaplňují naše zásobárny informací, obrušují (a snad i tříbí) náš vkus, cizelují
náš smysl pro humor, přinášejí nebo navracejí nám pocit pohody. Jejich zásluhou se cítíme vzrušení,
zaujatí, dojatí, utěšení, méně osamocení, dokonce čas od času i morálně povznesení – aspoň na chvíli.
Pochopili jsme, že knihy mají zázračnou moc měnit jednotlivce.

• Isaac Newton:Matematické základy přírodovědy (1687)

• 15

Isaac Newton

• Pokud jsem dohlédl dál, pak jen proto, že jsem stál na ramenou obrů.

• 18

Isaac Newton

• Amicus Plato, amicus Aristoteles, magis amica veritas. (Platon je můj přítel, Aristoteles je můj přítel,
ale mým nejlepším přítelem je pravda.)

• 22

Znovu a znovu [Newton] usiloval o vytvoření teorie všehomíra. Možná to byl přirozený důsledek víry
v jediného Boha, všemocného tvůrce věcí viditelných i neviditelných. A možná v tom spočívá důkaz, že
jeho mysl nebyla schopna přijímat částečná vysvětlení, a nebála se tedy hledat souvislosti tam, kde jiní
žádné nenacházeli.

• 24

Představivost proudí tam, kde ji k sobě vábí připravená mysl.

• 24

Einstein

• Představivost (…) je důležitější než všechno ostatní.
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• 38

Isaac Newton

• (…) Sám sebe vnímám pouze jako chlapce, který si hraje na mořském břehu. Pro svou potěchu tu
a tam nacházím hladší oblázek či krásnější mušli, než jsou ty ostatní, zatímco u nohou semi převaluje
oceán nepoznaných pravd.

• Marie Stopesová:Manželská láska (1918)

• příslušníci anglické vládnoucí vrstvy:Magna charta (1215)

• výbor absolventů anglických soukromých škol: Pravidla fotbalové asociace (1863)

• Charles Darwin: O vzniku druhů (1859)

• 134

Sociální darwinismus – což je ve skutečnosti polemika s darwinisty – byl založen na nepochopení toho-
to učení. Přírodní výběr totiž není soutěž, vedoucí ke vzniku nějakého superdruhu nebo nadrasy, spíš
zdůrazňuje existenci společného živočišného předka a oslavuje vzniklou rozmanitost.

• projevWilliamaWilberforce v parlamentu, otištěný v několika verzích:Ozrušení obchodu s otroky (1789)

• Mary Wollstonecraftová: Obhajoba ženských práv (1779)

• Michael Faraday: Experimentální výzkumy elektřiny (ve třech svazcích: 1839, 1844, 1855)

• Richard Arkwright: Patentovaná specifikace spřádacího stroje (1769)

• William Tyndale a 54 učenců jmenovaných králem: Bible krále Jakuba (1611)

• 259

Majestátnost biblického jazyka je naprosto zřetelná (…) ve slavných amerických projevech, například
v Lincolnově projevu v Ge ysburgu. Vůdčí národ světové demokracie ho prostě přijal za svůj. Prostřed-
nictvím tohoto znění Bible se protestantská angličtina stala hlavním jazykem dvou úspěšných světových
velmocí, křesťanský Bůh se stal jediným pravým Bohem a křesťanství pravou a jedinou vírou. Bible krále
Jakubaměla větší dopad na ideologii posledních čtyř staletí než jakýkoli jiný skutek, manifest či dogma.

Vydání Bible v angličtině a jeho dopad – prostřednictvím církví – na masy lidí, jejichž předkové byli
k jejímu obsahu naprosto lhostejní, pomohl ustavit obecné základy pro věroučné debaty i spory, jež
nepochybně přispěly ke zrodu demokratického zřízení. Tímto aktem svatá kniha – nebo spíš svaté kni-
hy, jejich vylíčení bouřlivých událostí výjimečného dosahu i jejich skrytá rčení a striktní ponaučení –
pronikla až na ulici, takže biblické argumenty dnes používá kdekdo. Může odsuzovat tyranii prostřed-
nictvím citátů z knih Královských, může vyzývat k revoluci prostřednictvím rozboru skutečného výz-
namu kázání na Hoře, může čerpat z učení Proroků a plamenně promlouvat o odplatě, spravedlnosti
i zemi zaslíbené, o příštím ráji a Božím městě, jež lze vybudovat na zemi – to vše prostřednictvím přes-
ných citátů. Z knihy, která dokáže člověka osvobodit.

• Adam Smith: Pojednání o podstatě a původu bohatství národů (1776)

• 274

Teorie Smithových oponentů vycházela z duality vítěz–poražený. Prodejce v dobách před Adamem
Smithem „vyhrával“ tím, že dosáhl zisku. Kupující „prohrával“ – tím, že byl nucen vydat za požadované
zboží peníze. Podle merkantilistického systému lze bohatství jedince vyjádřit množstvím zlatých cihel
nebo kupek mincí, jež vlastní. Smith namítal a také dokazoval, že obchod, je-li správně uzavřen, může
být založen na systémuvítěz–vítěz. Prodejce získá peníze, jenže nakupující získá zboží, o které stál a stojí,
a to – což je podstatné – za nižší cenu, než kdyby se ho pokoušel vyrobit sám.

• 277

Adam Smith
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• (…) Obchod bez donucování a omezení, který se přirozeně a pravidelně uskutečňuje mezi dvěma
stranami, je vždy oboustranně výhodný.

• 278

Adam Smith

• Státník, jenž pokouší se usměrňovat soukromé osoby v tom, jak mají nakládat se svým kapitálem, na
sebe nejen strhá¬vá naprosto zbytečnou pozornost, ale též předstírá, že disponuje autoritou, jíž lze
bezmezné věřit. A nejen každý jednotlivec, leč i každá rada či výbor, jež jsou sdostatek pošetilí, aby
se cítili povolaní k tomuto úkolu, mohou být převelice nebezpeční.

• 284

profesor Julian Le Grand z londýnské Školy ekonomických studií a poradce Tonyho Blaira

• Marxměl značný vliv, ale často semýlil. Smith ztělesňuje zázračnou kombinacimuže, který byl vlivný
a zároveň měl pravdu.

• 285

• Není to velkorysost řezníka, sládka či pekaře, co nám zajistí večeři, je to jejich vlastní zájem.

• 287

Adam Smith

• Není toho mnoho, co jest zapotřebí, aby se od nejnižšího stupně barbarství dospělo k nejvyššímu
stupni hojnosti – a sice míru, přehledných daní a přijatelného systému soudnictví. Vše ostatní už vy-
plyne z přirozeného řádu věcí. Všechny vlády, jež se vzpěčují tomuto přirozenému běhu, jež směřují
násilím k jiným cestám nebo usilují v určitém okamžiku zamezit pokroku společenství sobě ku pro-
spěchu, spějí k tomu, že se stanou tyrany a utlačovateli.

• William Shakespeare: První folio (1623)

Stano Krajči, 30. 1.–19. 2. 2018 h p://ics.upjs.sk/~krajci/sk10/vypisky/knihy/Bragg-DvanactKnihKtereZmenilySvet.pdfStano Krajči, 30. 1.–19. 2. 2018 h p://ics.upjs.sk/~krajci/sk10/vypisky/knihy/Bragg-DvanactKnihKtereZmenilySvet.pdfStano Krajči, 30. 1.–19. 2. 2018 h p://ics.upjs.sk/~krajci/sk10/vypisky/knihy/Bragg-DvanactKnihKtereZmenilySvet.pdf


