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• 9

Mať neustále výčitky svedomia, ako sa zhodli všetci mo ralisti, je ten najnepríjemnejší pocit. Ak ste sa správali
zle, napravte škodu a prikážte sebe samému, aby ste sa v budúcnosti správali lepšie. V nijakom prípade
sa neumárajte svojimi previneniami. Prevaľovanie sa v bahne nie je najlepším spôsobom, ako sa očistiť.

• 37

(…) To je tajomstvo šťastia a cnosti – mať rád to, čo musíte robiť

• 88

Už si sa niekedy cítil, ako keby si mal v sebe niečo, čo len čaká na príležitosť, aby sa to dostalo von? (…)
Nejakú zvláštnu silu, kto rú nevyužívaš (…) vieš, ako všetka tá voda, čo padá vo vo dopádoch namiesto toho,
aby poháňala turbíny?

• 89

Slová dokážu byť ako röntgenové lúče, ak ich využiješ správne – do stanú sa cez všetko. Čítaš ich a prepichnú
ťa.

• 165

(…) In telektuálna prevaha so sebou nesie príslušnú morálnu zodpovednosť. Čím väčší má nejaký človek
talent, tým väčšia je jeho schopnosť zviesť druhých z cesty. Je lepšie, aby jeden trpel, než aby boli mnohí
skazení.

• 196

Jedna z hlavných funkcií priateľa je, že by mal pretrpieť (v jemnejšej a symbolickej podobe) tres ty, ktoré by
sme radi uštedrili našim nepriateľom, ale nie sme toho schopní.

• 248

Človek star ne, cíti v sebe ten radikálny pocit slabosti, ľahostajnos ti, nepohodlia, ktoré sprevádzajú pokročilý
vek, a keď sa tak cíti, predstavuje si, že je iba chorý, uchlácholí svo je obavy myšlienkou, že tento nešťastný
stav spôsobu je istá konkrétna príčina, z ktorej, ako dúfa, sa pozvie cha ako z choroby. Márne nádeje! Tá
choroba je staroba, a to je teda strašná nemoc. Vraví sa, že ako ľudia starnú, utiekajú sa k náboženstvu pre
strach zo smrti a z toho, čo príde po nej. Avšak moje vlastné skúsenosti ma pri viedli k názoru, že úplne v pro-
tiklade k takým obavám alebo predstavám sa náboženský pocit obyčajne vyvinie, keď starneme, vyvinie
sa, pretože ako vášne pohasínajú, ako sa fantázia a pociťovanie menej vzrušujú a necha jú sa vzrušovať,
náš rozum menej trápi jeho fungovanie, menej ho zakrývajú obrazy, túžby a rozptýlenia, do kto rých bý-
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val zabratý. A nato sa akoby spoza oblaku obja ví Boh, naša duša cíti, vidí, obracia sa k zdroju všetké ho
svetla, obracia sa prirodzene a nevyhnutne, pretože teraz, keď všetko, čo dodávalo zmyslovému svetu jeho
život a čaro, začalo z nás unikať, teraz, keď existencia ja vov už nie je podopieraná dojmami zvnútra alebo
zvon ku, cítime potrebu oprieť sa o niečo, čo vytrvá, o nie čo, čo s nami nikdy nebude hrať falošne – realita,
ab solútna a večná pravda. Áno, nevyhnutne sa obrátime k Bohu, lebo toto náboženské cítenie je svojou
vlastnou povahou také čisté, také slastné pre dušu, ktorá ju zakú ša, že nám vynahradí všetky naše ostatné
straty.

• 252

Keby ste si dovolili rozmýšľať o Bohu, nedovolili by ste, aby vás ponížili príjemné hriechy. Mali by ste dôvod
znášať všetko trpezlivo a robiť všetko s odvahou.

• 253

„A čo tak sebazaprenie? Keby ste mali Boha, mali by ste dôvod pre sebazaprenie.“

„Ale priemyselná civilizácia je možná len vtedy, ak neexistuje nijaké sebazaprenie. Pôžitkárstvo až po naj-
vzdialenejšie hranice, ktoré si vyžaduje hygiena a eko nomika. Inak sa kolesá prestanú krútiť.“.

„Mali by ste dôvod pre cudnosť!“, poznamenal Di voch, a keď tie slová vyslovil, začervenal sa.

„Ale cudnosť znamená vášeň, cudnosť znamená neu rózu. A vášeň a neuróza znamenajú nestabilitu. A ne-
stabilita znamená koniec civilizácie. Nemôžete mať trvalú civilizáciu bez množstva príjemných hriechov.“.

„Ale Boh je dôvod pre všetko vznešené a krásne a hrdin ské. Keby ste mali Boha…“.

„Môj drahý mladý priateľ, civilizácia nemá absolútne nijakú potrebu byť vznešená alebo hrdinská.“, vyhlásil
Mustafa Mond. „Tieto vlastnosti sú symptómy politic kej neefektívnosti. V správne organizovanej spoloč-
nosti, ako je naša, nikto nemá nijakú príležitosť byť vznešený alebo hrdinský. Podmienky musia byť nesta-
bilné, aby sa objavila príležitosť. Tam, kde sa vedú vojny, kde sú ľu dia lojálni voči rôznym inštitúciám, kde
existuje poku šenie, ktorému treba odolávať, objekty lásky, pre ktoré treba bojovať alebo ktoré treba brániť –
tam má vzneše nosť a hrdinstvo evidentne istý zmysel. Ale dnes ne existujú nijaké vojny. Spoločnosť sa naj-
viac snaží o to, aby človek niekoho príliš veľmi nemiloval. Neexistuje nič také ako lojálnosť voči viacerým
subjektom, ste takí podmienení, že si nemôžete pomôcť, aby ste neurobili to, čo máte urobiť. A to, čo máte
urobiť, je zväčša veľmi príjemné, tak veľa prirodzených impulzov sa môže voľne prejaviť, že vlastne ani
nie sú nijaké pokušenia, ktorým by sa dalo odolávať. A keby sa niekedy malo nejakou nešťastnou náhodou
stať niečo nepríjemné, nuž, vždy je tu soma, aby vám poskytla oddych od faktov. A vždy je tu soma, aby
stlmila váš hnev, aby vás zmierila s vašimi nepriateľmi, aby vás dokázala udržať trpezlivého a vy rovnaného.
V minulosti by ste to dokázali len s velkým úsilím a po mnohých rokoch tvrdého morálneho cviče nia. Teraz
prehltnete dve alebo tri polgramové tablet ky a máte to. Teraz môže byť každý cnostný. Môžete si so sebou
vziať aspoň polovicu svojej morálky vo fľaške. Kresťanstvo bez sĺz – to je soma.“.

„Ale slzy sú nevyhnutné. Nepamätáte si, čo povedal Othello? ‚Ak po búrke sa vždy tak vyčasí, nech každý
víchor zobúdza aj smrť!‘. Existuje príbeh, ktorý nám zvykol rozprávať jeden zo starých Indiánov, o dievča ti
z Mátsaki. Mladí muži, ktorí sa s ňou chceli ože niť, museli ráno okopávať jej záhradu. Zdalo sa to ľah ké, ale
boli tu muchy a komáre, tie magické. Väčši na mladých mužov jednoducho nevydržala to štípanie a hryze-
nie. Ale ten, ktorý to zvládol, ten to dievča do stal.“.

„Čarovné! Ale v civilizovaných štátoch môžete mať dievčatá bez toho, aby ste im museli plieť v záhrade,
a nie sú tu nijaké muchy alebo komáre, ktoré by vás štípali. Už pred celými stáročiami sme sa ich zbavili.“.

Divoch zamračený prikyvoval. „Zbavili ste sa ich. Áno, to sa presne na vás podobá. Zbaviť sa všetkého
ne príjemného namiesto toho, aby ste sa naučili to znášať. Je dôstojnejšie iba mlčky znášať strely a šípy
podlej šťas teny, či proti moru múk vziať do rúk zbraň – a rozsek núť to vzburou? Ale vy nerobíte ani jedno.
Vy len zruší te strely a šípy. Je to príliš ľahké.“.
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