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• 17

Artefakty stvořené člověkem v sobě nesou otisk ducha, který jim dal vzniknout. Podobně semůžete podívat
na lidský druh a uvažovat nad tím, jaké síly se podílely na jeho formování.

• 36

Aldous Huxley

• Miliony a miliony: hemží se živé spermie.
Potopu, kterou tvoří ony, jen jeden Noe přežije.

• 50

(…) Nedokážeme se shodnout na tom, co vlastně genialita je. Nevíme, kde sídlí. Je v srdci, nebo v hlavě?
Je to záležitost mechanistická, nebo mystická? Je to nahodilý jev, nebo osudová danost? Je zděděná, nebo
získaná výchovou? Pokud platí to první, pak je to prostě jen přírodní mechanismus. Pokud to druhé, nejde
o nic jiného než o náhodu. V obou případech si za ni ale nikdo nemůže připisovat zásluhy. Historka o jablku,
které Newtonovi spadlo na hlavu, je možná jen vymyšlená. Ale je to symbolické – tedy myslím skutečnost,
že ta historka existuje, nikoliv skutečnost, že to není skutečnost a že Newton pod jabloní je jen mýtus. Právě
o ten mýtus jde. Takového člověka nejsme schopni pochopit, tak si vytvoříme příhodu, nějaký moment,
který pochopit dokážeme. Jenže podobných padavčat, která se někomu skoulela k nohám, už předtím byly
miliony, a k žádnému objevu to nevedlo. Takže to nevysvětluje zase nic.

• 73

Francis Bacon

• Přírodě nelze poručit jinak než tím, že se jí podřídíme.

• 120

Aby se člověk mohl zachovat statečně, musel by mít na vybranou.

• 128

(…) DNA nenese žádnou zprávu. Zpráva je nedílnou součástí DNA. Ta molekula je zprávou sama o sobě.
A stejně tak vlastně není žádné elementární ty, které by nezúčastněně stálo někde stranou a sledovalo to
všechno z jakési čestné lóže, jako když čtenář listuje knížkou. Můžeš ten proces sledovat právě jen díky
mechanismům, které vytvořil. Můžeš mu porozumět – anebo neporozumět – jen prostřednictvím aparátu,
který vytvořil. To je na tom unikátní. Forma a obsah sdělení jsou jedno a totéž.
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• 130

Jazyk genů je až na zanedbatelné výjimky univerzální. Buňky vašeho vlastního těla používají stejný jazyk
jako virus, který způsobil vaši rýmu, nebo bakterie, kvůli níž vás bolí v krku. Geny, jež vytvořily dub ros-
toucí před vašímdomemamouchu, co zběsile naráží do okenního skla,mluví stejným jazykem. Slova tohoto
jazyka znamenají pro všechna zvířata a rostliny totéž. V dějinách buněčné evoluce neexistovala nikdy žádná
babylonská věž ani zmatení jazyků.

• 180

Odvaha předpokládá možnost volby.

• 246

Stalinisté v zoufalé snaze ukázat, že mendelismus je podvod, nic než kapitalistické spiknutí, využívali tuhle
pomluvu k tomu, aby podpořili svůj náhled na věc: Mendel švindloval, genetika je klam, pravdu má Ly-
senko, za vším stojí prostředí, člověk je formován vnějšími okolnostmi, revoluce vytváří skutečně socialis-
tické prostředí a člověk do tohoto pozemského ráje zapadne hladce a přesně jak ruka do rukavice. A tak
velkolepý komunistický experiment nachází ospravedlnění pro sebe sama a miliony lidí musejí zemřít, než
si všichni (nebo alespoň většina) konečně uvědomí, že proti komunistické hypotéze už se nahromadilo příliš
mnoho důkazů a experiment je ukončen.

• 251

(…) Lidem nikdy nedělalo problémy zastávat současně dva vzájemně si odporující názory.

• 257

Ve třicátých letech dvacátého století se Trofim Děnisovič [Lysenko] a jeho soudruzi pokusili dokázat, že
dědičnost v té formě, jak ji nastínil Mendel, vůbec neexistuje. Všechno je podmíněno prostředím. Prostředí
vyvolává v organismech změny a tyto změny se posléze stávají dědičnými. Tahle teorie, v níž byly patrné
ozvuky Darwinovy pangeneze, dokonale zapadala do komunistitického přesvědčení, že všichni lidé jsou
tvární, takže v ideálním prostředí socialistické společnosti z nich i vyrostou ideální socialistické bytosti.

• 266

Soucit je slizká emoce. Je v něm trochu Schadenfreude, škodolibosti, zavání despektem, je z něj na hony cítit
přesvědčení, že já, předmět soucitu, jsem něco míň než vy soucitní, vy soucítící.

• 276

Ach ta šalba a klam pojmenovávání, ty svody jazyka! Dejte ideji jméno, a rázem nabude konkrétních pro-
porcí, krása se staneměřítkem, jímž určujememíru našeho odporu či obdivu, pravda testamentem, který nám
umožňuje lhát, a láska kýve svou ošklivou hadí hlavou a v tlamě vám podává ovoce ze stromu poznání.
Věčné zhmotňování abstrakcí! Stačí říct Kultur, a člověk už sahá po zbrani. Stačí říct Lebensraum a Volk,
a začínají mašírovat invazní vojska. Stačí říct Rassenhygiene, a začínají čmoudit pece.

Stano Krajči, 25. 2.–13. 3. 2018 h p://ics.upjs.sk/~krajci/sk10/vypisky/knihy/Mawer-MendeluvTrpaslik.pdfStano Krajči, 25. 2.–13. 3. 2018 h p://ics.upjs.sk/~krajci/sk10/vypisky/knihy/Mawer-MendeluvTrpaslik.pdfStano Krajči, 25. 2.–13. 3. 2018 h p://ics.upjs.sk/~krajci/sk10/vypisky/knihy/Mawer-MendeluvTrpaslik.pdf


