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• 23

Všetci napodobňujete zlých učiteľov, ktorí radšej žiakov bijú, než aby ich učili. Proti zlodejom sú namierené
strašné tresty, ale bolo by oveľa lepšie vytvoriť pre každého človeka nejakú možnosť obživy, a tak predísť
osudovej nutnosti kradnúť a zaplatiť za to životom.

• 28

(…) Extrémna spravodlivosť je extrémne bezprávie.

• 34

Šalamún

• Odpovedz bláznovi podľa jeho bláznovstva.

• 39

(…) Makarijčania – ľudia, čo žijú neďaleko od Utópie, majú zákon, podľa ktorého sa ich panovník v prvý
deň svojej vlády zaviaže prísahou, utvrdenou slávnostnou obetou, že vo svojom poklade nebude mať viac
ako tisíc libier zlata alebo takú istú hodnotu striebra. Tento zákon, ako nám hovorili, vymyslel skvelý
kráľ, ktorý uprednostňoval dobro vlasti pred svojím vlastným, a vnímal ho ako zábranu pred hromadením
tolkého množstva majetku, aké by spôsobilo ujmu ľudu. Domnieval sa, že rozumná hodnota pokladu bude
stačiť pre všetky prípady, ak bymusel zakročiť proti povstalcom alebo obrániť kráľovstvo pred nepriateľom;
ale že to nie je dosť na to, aby panovník cítil potrebu napádať práva iných ľudí – to bol hlavný dôvod, prečo
vytvoril tento zákon. Takisto sa domnieval, že to je dobrá provízia pre voľný obeh peňazí potrebných pre
obchod a výmenu. A keďže kráľ musel prerozdeliť všetko, čo bolo v pokladnici navyše nad danú hodnotu,
predpokladal, že takto nebude utláčať svojich poddaných. Takýto panovník by bol postrachom zločincov
a miláčikom ľudu.

• 41

(…) Ak zlé názory nemožno celkom vykoreniť a ty nemôžeš napraviť neresti podľa svojich predstáv, aj tak
nemôžeš opustiť všeobecné dobro z toho istého dôvodu, ako nemôžeš opustiť loď v búrke len preto, že
neovládaš vietor.

• 44

(…) Ľudia nemôžu žiť v zhode tam, kde je všetko spoločné. Ako by mohol byť dostatok všetkého, keď
sa ľudia budú vyhovárať, že nemusia pracovať, pretože vidina zárobku ich nenúti pracovať, ked istota, že
iný to spraví, ho núti byť lenivým? Ak by aj ľudia po niečom túžili a stále by nemohli mať nič vlastné, čo by
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nasledovalo, ak nie chorý stav neustáleho vraždenia a vzbúr?

• 80

(…) Stvoriteľ prírody (…) nás stvoril tak, aby sme mali chuť na veci, ktoré sú pre nás ako nevyhnutné, tak
aj potešujúce.

• 105

(…) Boh si želá rozmanité amnohotvárne uctievanie, ktoré ľuďom naznačoval rôznymi spôsobmi, a (…) teší
sa z tej rozmanitosti.
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