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Bože, tu Anna
Mladé letá, 1994

preklad: Adriana Oravcová

• Vernon Sproxton: Na úvod

• 3

Knihy sú dobré, priemerné a zlé. Medzi dobrými knihami sa nájde niekoľko úprimných, inšpirujúcich,
dojímavých, prorockých a poučných. Vmojom slovníku však existuje ešte ďalšia kategória: takzvané ach!
knihy. A práve táto kniha je jednou z nich. Ach! knihy sú tie, čo spôsobujú základnú zmenu v čitateľovom
vedomí. Rozširujú jeho vnímavosť, takže je schopný dívať sa na známe veci tak, akoby ich videl a chápal
po prvý raz. Ach! knihy sú elektrizujúce. Pôsobia na nervové centrum celého človeka, takže čitateľ zažije
takmer hmatateľný fyzický šok. Prebehne ním vlna vzrušujúcich pocitov.

• 3

(…) Niektorí ľudia môžu mať rovnaký estetický pôžitok z premýšľania o vzorci dlhej molekuly ako iní
z pohľadu na nástennú maľbu Piera della Francescu.

• 9

Čo je pravda? Pilát položil túto otázku a rozumne odmietol na ňu odpovedať, pretože si nepochybne uve-
domil, že každá politická pravda musí byť nepoškvrnená. Na Sören Kierkagaard sa pokúsil zodpovedať
na tú istú otázku a mnohí ľudia ju považujú za uspokojujúcu ako núdzové riešenie pre ten druh pravdy,
ktorá sa nedámerať na laboratórnom stole. Napísal, že „pravda je to, čo nás zušľachťuje“. Inými slovami,
robí z nás lepšie bytosti. Kdesi tu treba hľadať aj pravdu o knihe Bože, tu Anna. Je to zušľachťujúci príbeh,
ktorý ohromne rozširuje náľ obzor a dotýka sa srdca.

• 23

Viera spočíva v konaní skutkov, a nie v tom, že počúvame, ako tie skutky konali iní.

• 39

Nedostali sme pokyny, aby sme boli dobrí, láskaví a milujúci, lebo potom sa budeme väčšmi podobať Bohu.
Nie! Hlavný zmysel života spočíva v tom, aby sme boli ako Boh, a potom už nemôžeme nebyť dobrí, láskaví
a milujúci (…).

• 52

(…)Vprocese svojich „výpočtov“Anna prišla k záveru, že v ríši čísel je jedno číslo, ktoré je oveľa dôležitejšie
ako hociktoré iné. Bolo to číslo 1 – je dôležité preto, že každé iné číslo sa dá vytvoriť pridaním dostatočného
počtu čísel jedna. Je pravda, že sa tomu dá vyhnúť. Prirodzene, môžete použiť znaky ako 5, 37 alebo 574
namiesto toho, aby ste povedali „jeden a jeden a jeden a jeden atď.“. Tátometóda vám iba šetrí čas, nič to však
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nemení na tvrdení, že 1 je najdôležitejšie číslo. Podobne ako čísla, aj slová majú jedno najdôležitejšie slovo,
a tým slovom je prirodzene slovo „Boh“. Anna pokladala „najdôležitejšie číslo 1“ za vrchol trojuholníka –
lenže jej trojuholník stál na vrchole! Číslo 1 muselo niesť váhu všetkých ostatných čísel.

So slovami je to iné. Slová akoby stáli na kopách iných slov. Tieto ostatné slová slúžia na vysvetlenie použitia
a významu slova na vrchole kopy. Slovo „Boh“ stojí na vrchole kopy, ktorá obsahuje všetky ostatné slová,
a musíte vyliezť na vrchol tejto kopy, aby ste pochopili význam slova „Boh“. Je to dosť zastrašujúca pred-
stava. Biblia, cirkev, nedeľné školy usilovne stavajú túto obrovskú horu slov, ale je sporné, či sa niekomu
podarí vyliezť na jej vrchol.

Našťastie dobrý ujo Boh vo svojej múdrosti už tento problém za nás vyriešil. Riešenie tohto problému ne-
spočíva na slovách, ale na číslach. Číslo 1 nesie váhu všetkých ostatných čísel, takže je mylné predpokladať,
že slová môžu niesť váhu významu slova „Boh“. Nie! Musí to byť tak, že „Boh“ je slovo, ktoré nesie váhu
všetkých ostatných slov. Takže predstava pyramídy slov zakončenej slovom „Boh“ je nesprávna, a preto ju
treba obrátiť dolu hlavou. To je už lepšie. Teraz celá pyramída slov stojí na vrchole, podobne ako je to u čísel.
Vrchol slovnej pyramídy je „Boh“, a to musí byť správne, lebo teraz slovo „Boh“ nesie váhu a význam
všetkých ostatných slov.

• 54

Ked zneistíš ľudí, máš lepšiu šancu, že si všimnú tvoje poznámky a budú im venovať pozornosť.

• 59

K čím väčšiemu počtu otázok odpoveď vedie, tým je užitočnejšia. Zaujímavé na tejto metóde je, (…) že
niektoré odpovede vedú späť k veľmi malému počtu otázok a niektoré odpovede vedú iba k jedinej. K čím
menšiemu počtu otázok vedie odpoveď, o to hlbšie a dôležitejšie sú tie otázky. Keď jedna odpoveď vedie
len k jednej otázke, potom ste trafili do čierneho.

• 64

William z Occamu

• Je zbytočné robiť niečo s viac, keď sa to dá urobiť s menej.

• 91

Keď si malý, „rozumieš“ ujovi Bohu. Sedí si tam hore na svojom tróne, samozrejme zlatom, má fúziky
a bradu a svätožiaru a všetci mu spievajú chválospevy ako diví. Boh je užitočný a použiteľný. Môžeš ho
o všeličo požiadať, napríklad aby zoslal blesky na tvojich nepriateľov alebo aby počaroval tomu bitkárovi
od susedov, abymunarástli bradavice, a podobne. Ujo Boh je teda „zrozumiteľný“, užitočný a použiteľný, je
ako nejaký predmet,možnonajdôležitejší predmet na svete, ale napriek tomu len predmet, navyše absolútne
pochopiteľný. Neskôr ho chápeš trochu inak, ale ešte vždy si schopný pochopiť, kto je. No hoci ho ty chápeš,
zdá sa, že on prestal chápať teba! Zdá sa, že nechápe, že jednoducho potrebuješ nový bicykel, takže sa tvoje
chápanie uja Boha zasa o trochu zmení. Hocijakým spôsobomalebo v hocijakej podobe chápeš uja Boha, jeho
veľkosť sa zmenšuje. Stáva sa pochopiteľným celkom medzi inými pochopiteľnými celkami. A tak sa ujo
Boh začína postupne vytrácať z tvojho života, kým nenastane chvíľa, keď si úprimne a otvorene priznáš, že
vôbec nechápeš uja Boha. V tomto bode si dovolil ujovi Bohu, aby mal svoju pravú veľkosť, a aha, tamto je
a smeje sa z teba.

• 92

Fakt je tá tvrdá vonkajšia vrstva zahaľujúca význam a význam je to mäkké živé jadro vovnútri faktu. Fakt
a význam sú hnacie kolesá života.

• 95

Čísla uja Boha, ten pravý Boží dar, boli, ako sa dalo očakávať, nekonečný zázrak. Iné to však bolo s tými
somarinkami o tom, kedy sa naplní vaňa vodou, na ktoré používal čísla starý Lucifer. Anna pociťovala
nekonečný odpor k týmto „diablovým počtom“, ktoré sa nachádzali v školských učebniciach. Nebolo tej
moci na zemi a vlastne ani v pekle, ktorá by dokázala zmeniť jej názor. Usiloval som sa jej vysvetliť, že tie
„diablove počty“ sú len prostriedkom na pochopenie zákonov, čo sa dá a nedá robiť s číslami. To mi chceš
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povedať, že podstúpiš všetku tú námahu, aby si prinútil dvoch chlapov kopať dve hodiny jamu – a potom čo
urobíš? Nepoložíš normálnu otázku: „Prečo kopú tú jamu?“. Nie, privedieš ďalších päť chlapov a prikážeš
im vykopať takú istú jamu len preto, aby si zistil, ako dlho im to bude trvať. A ten chlapík s vaňou? Hádam
mi nechceš povedať, že skutočne poznáš niekoho, kto pustí vodu z obidvoch kohútikov a naschvál nezastrčí
do vane zátku?Apokiaľ ide o tie rady kvetov…Anne nerobilo ťažkosti oddeliť predstavu čísla šesť v šiestich
jablkách a aplikovať ju na šesť autobusov. Šesť pre ňu znamenalo jednoducho „toto množstvo toho“ (…).

• 100

Aknejaké číslo, povedzme sedem,môžemepoužiť na rátanie takých rozličných vecí, ako sú bankovky a deti,
knihy a netopiere, potom všetky tieto rozličné veci musiamať niečo spoločné. Nejaký spoločný faktor, ktorý
si nik nevšíma a nevenuje mu pozornosť. Čo by to mohlo byť? Predmety majú tiene, teda to, že niečo má
tieň, je pozitívny znak toho, že to existuje. Tieň nás oberá o mnohé veci, ktoré sa nedajú rátať a sú dobré,
napríklad červeň a sladkosť, ale ukazuje nám tvary. Tieň nesie v sebe ešte priveľa informácií. Keďže sú
tiene rozličné, je prirodzené, že sa pri nich strácajú ďalšie informácie. A keďže nás tieň pripravuje o veľa
zbytočných informácií, je celkom rozumné predpokladať, že tieň tieňa nás pripraví o ďalšie. A to sa stane
iba v tom prípade, ak podržíte tieň kolmo na plátno, keď sa všetky tiene menia na rovné čiary. Skutočnosť,
že tieto čiary majú rozličnú dĺžku, je tiež fakt, ktorý nechceme, ale to sa dá ľahko vyriešiť. Jednoducho treba
zariadiť, aby rovné čiary vrhali tiene, a je to. To, čo tieto rozličné veci majú spoločné, to, čo v skutočnosti rá-
tate – číslo, je tieň tieňa tieňa, ktorým je vlastne bodka. Toutometódou sa stráca každá čiastočka nerátateľnej
informácie. To je ono. To je to, čo rátate.

• 101

Anna predĺžila bodku na rovnú čiaru, z čiary urobila tvar, z tvaru predmet, z predmetu… Skôr ako si sama
uvedomila, kde je, vystupovala ako opica po strome vyšších a vyšších dimenzií. Veď predmet môže byť
v konečnom dôsledku tieň niečoho oveľa zložitejšieho a to zasa môže byť tieň čohosi ešte zložitejšieho a tak
by sme mohli pokračovať ďalej. Myseľ sa pri tej myšlienke chveje. No v skutočnosti na tom nič nie je, tak
mi to aspoň povedala Anna. Keď sa vám raz podarilo zredukovať všetko na bodku, už ste to nemohli ďalej
redukovať. Tam bol koniec reťazca, ale keby ste začali veci ďalej rozvíjať, ktovie, kde by ste skončili. Nie je
nijaký dôvod, aby ste v tom nemohli pokračovať donekonečna. Prirodzene, vo vesmíre je jedna vec, ktorá je
taká zložitá a komplexná, že sa už nedá viac zdokonaľovať. Dokonca aj ja som uhádol ktorá. Nie je ňou nik
iný ako Boh. Anna prišla na koniec nekonečného radu dimenzií. Na jednom konci bola „bodka“, na druhom
ujo Boh.

• 113

Smrť nie je nič, čím by sa bolo treba znepokojovať. Umieranie môže byť trochu problematické, ale nie vtedy,
ak ste naozaj žili. Umieranie si vyžaduje istú prípravu a jediná príprava na umieranie je skutočný život (…).

• 120

Dávame uja Boha do malých škatúľ. (…) A ustavične. Pretože ho naozaj nemilujeme. Musíme nechať uja
Boha, aby bol slobodný. To je pravá láska.

• 122

Mala schopnosť konštatovať fakt v jednej veci, vŕtať sa v ňom, rozoberať ho, kým neobjavila pravidlo, a po-
tom sa rozhliadla okolo a hľadala podobné pravidlo v inompredmete. Anna si veľmi vážila fakty, ale dôleži-
tosť faktu nespočívala v jeho jedinečnosti, ale v jeho schopnosti poslúžiť v rôznych predmetoch.

• 123

(…) Noc v sebe tak často skrýva prekvapenia. Množstvo obrazov a zvukov, ktoré na nás pôsobia cez deň,
sa v noci zníži na znesiteľnú hranicu. V noci sa predmety a zvuky oddelia, nemiešajú sa s ničím inýma v noci
sa dejú veci, ktoré by sa asi nemohli stať za denného svetla. V noci nie je nemožné zhovárať sa s pouličnou
lampou, urobte to však cez deň a odvezú vás v špeciálnom aute.

• 128

Nikdy si nedaj vziať právo na úplnosť. Denné svetlo je pre rozum a zmysly, tma je pre srdce a duševné
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schopnosti. Nikdy, nikdy sa neboj. Možno ťa jedného dňa rozum zradí, ale srdce nikdy.
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