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Jostein Gaarder

Kouzelný kalendář
Podivuhodné putování do Betléma

Karmelitánske nakladatelství, Kostelní Vydří, 2002

preklad: Jarka Vrbová

• 59
(…) Jsou (…) dva způsoby, jak se stát moudrým. První možnost je cestovat po světě a vidět na vlastní oči
ze všeho, co Bůh stvořil, co nejvíc. Druhá možnost je zapustit kořeny na určitém místě a co nejdůkladněji
všechno kolem pozorovat. Problém je jenom v tom, že je naprosto vyloučené uskutečňovat oba způsoby
zároveň.

• 68
(…) I kdyby Země nebyla větší než hrášek, byla by to pro nás stále stejně velká záhada. Protože odkud se
ten hrášek vzal? I ten musel koneckonců Bůh stvořit. Stvořit hrášek není totiž o nic lehčí než stvořit celou
sluneční soustavu.

• 69
(…) Bůh lidstvo maličko rozmazlil, protože stvořil příliš věcí najednou. Stvořil tolik zvláštností, na něž se
musí lidé dívat, že mnozí nevidí Boha. Jenže tím způsobem se mu také podařilo sebe samého skrýt. To by
se mu rozhodně nepovedlo, kdyby na světě existovali všeho všudy čtyři lidé, tři stromy, dvě ovce a osm
velbloudů. Kdyby v moři plavala jediná ryba, lidé by si jistě všimli, jak je to dokonalý tvor. A hned by se
také ptali, kdo ho stvořil.

• 95
Boží fantazie je stejně nekonečná, jako je na nebi nekonečnémnožství hvězd. Žádní dva andělé nejsou stejní,
lidé ostatně také ne. Přitom lze jednoduše vyrobit tisíc úplně stejných strojů. Je to tím, že jejich výroba je tak
jednoduchá, že ji zvládne i člověk.

• 95
Každý člověk na zeměkouli je sám o sobě zázrak stvoření.

• 105
To by byla legrace spočítat, kolik kilo kamení a dřeva lidé použili, aby oslavili Ježíšovo narození. Nemluvě
o tom, kolik upekli cukroví a zabalili vánočních dárků. Štědrý den je taková narozeninová oslava, určitě
největší na celém světě, protože jsou na ni pozváni všichni. Proto se také koná nepřetržitě už po dva tisíce
let.

• 152
(…) Existovala jen jedna jediná Maria a jediný Ježíšek. Od té doby umělci namalovali a vyřezali miliony
obrazů Marie s dítětem a ani dva z nich nejsou stejné. Neboť přestože Ježíšek byl jen jeden, každý člověk
má o něm trochu jinou představu, protože má i jinou fantazii.
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• 153
(…) Každému dobrému příběhu lze rozumět nejméně dvěma či třemi způsoby, přestože jde stále o jeden
a tentýž příběh.

• 233
(…) Takové je (…) celé stvořitelské dílo. Čím víc mu rozumíme, tím víc věcí kolem sebe vidíme. A čím
víc věcí kolem sebe vidíme, tím víc všemu rozumíme. A tak, pokud budeme mít oči, uši a všechny smysly
otevřené pro ten obdivuhodný svět, v němž žijeme, budeme stále objevovat něco nového.
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