
Michael Novak: Boha nikto nevidí 1Michael Novak: Boha nikto nevidí 1Michael Novak: Boha nikto nevidí 1

Michael Novak

Boha nikto nevidí
Temná noc ateistov aj veriacich

Post Scriptum, s. r. o., 2014

preklad: Matúš Sitár

• 9

Nikdy nebudem schopný uveriť žiadnemu pohľadu na život, ktorý nebude vysvetľovať hrôzy druhej sve-
tovej vojny – najmä tie kopy mŕtvol.

• 10

Niektorí ľudia žijú v bezpečnom, ohraničenom kruhu svetla. Všímam si to najmä v dvoch skupinách ľudí.
Jednak sú to kresťanské duše, plné jasu a ľúbeznosti, ktoré si nekladú žiadne otázky, nikdy nepochybujú
o doktríne a v kríži a zmŕtvychvstaní Ježiša Krista vidia odpoveď na všetko. A potom sú to tí, čo zmýšľajú
vedecky, ľudia rozumu, pragmatici, ktorí nevidia dôvod pýtať sa odkiaľ všetko pochádza, kam svet smeruje,
aký má zmysel. Obe skupiny žijú svoj život v pokoji – a obe majú občas strach z tej druhej.

• 12

Jeden objav vo mne dlho dozrieval, až sa mi napokon potvrdil so silou zákona: Ak nesprávne vnímate svoju
vlastnú prirodzenosť, budete mať nesprávnu predstavu aj o Bohu, a tak celkom samozrejme budete odmietať to, čo vám
predkladá vaše poznanie. Boh, ktorého si vytvoríte vo svojej fantázii, sa vám nebude zdať dosť veľký, ale len
ako ilúzia, pasca, z ktorej treba ostatných oslobodiť. Takýmto bohom budete pohŕdať.

• 16

Dôvodom pre verejné vyzdvihnutie určitého kresťana ako „svätého“ je upozorniť na jedinečný spôsob re-
alizácie evanjelia Ježiša Krista v dejinách. Z príkladu života iných sa môžeme mnohému naučiť.

• 16

Biblická viera vyžaduje nechať za sebou detstvo, dospievanie a elán ranej dospelosti. Vyžaduje túžbu po
odvahe ísť sám na neznáme územia zápasiť s vnútornými démonmi a ochotu zakúsiť temnotu, keď temnota
príde.

• 18

Boha nemôžeš vidieť, ani keď sa budeš o to veľmi snažiť. Ale môžeš vidieť svojho blížneho, otravného, ktorý
ti robí zle: miluj ho, miluj ju. Ako ich miluje Ježiš. Usmej sa na nich milým Ježišovým úsmevom, aj keď tvoje
pocity sú ako dno vtáčej klietky. Nežiadaj si vidieť Ježiša, alebo ho cítiť. To je pre deti. Miluj ho v temnote.
Miluj kvôli neviditeľnému Bohu, nie kvôli teplej a upokojujúcej ľudskej úteche. Miluj pre lásku samotnú, nie
aby si lásku cítil opätovanú.

• 19
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(…) Naše zmysly sa nemôžu dotknúť Boha. Ani zrak, ani sluch, ani čuch, ani chuť, ani hmat. Naša pred-
stavivosť ho nemôže obsiahnuť, ba ani len sa naňho zamerať. Ako sa môžeme spoliehať na svoju pamäť?
Naša myseľ si o ňom nedokáže vytvoriť adekvátny pojem; ľahko sa možno vysmiať všetkému, čo si myseľ
predstaví. Boh, ktorý nás stvoril, zo svojej nekonečnej lásky vykúpil a povolal do svojho náručia, je božský,
nie ľudský. Ako takého ho nemožno nájsť s použitím ľudských prostriedkov vnímania.

• 20

Vo viacerých knihách, no najmä v Temnej noci duše, svätý Ján z Kríža trpezlivo, lekciu za lekciou, vykresľuje
človeku neskúsenému v modlitbe, akým hrôzam musia čeliť na púšti tí, čo chcú zahodiť ľudské dimenzie
a dosiahnuť božské. Živo opísal duchovnú vyprahnutosť a prázdnotu, ktorú musí očakávať ten, čo miluje
Boha, keď vymení detskú vieru za dospelú, keď je odstavený od sladkého mlieka detstva a na dlhú dobu
má žiť na tvrdom, suchom chlebe.

• 23

Dante videl kresťanský príbeh ako radostný (commedia), nie ako tragický či pokorujúci – keďže po Veľkom
piatku nastane Veľká noc.

• 27

Modlitba vo svojej podstate hovorí „áno“ Božej vôli. Nevie presne, aká je teraz táto vôľa, alebo aká ešte
len bude, ale každopádne hovorí „áno“ – vo vyrovnanosti, akú len človek dokáže vytvoriť vo svojom
rozbúrenom, rozháranom ja.

• 27

(…) Aj keď človek môže dospieť k poznaniu Božej prítomnosti, naša myseľ nie je schopná vytvoriť si o ňom
adekvátny pojem, uchopiť ho ktorýmkoľvek z našich piatich zmyslov či predstaviť si ho. Spôsob, akým nás
Boh vťahuje do svojej prítomnosti, je nevyhnutne cestou neprítomnosti, ticha, ničoty.

• 28

Ak kresťan ešte nespoznal (…) temnotu a vyprahnutosť, je to znak, že Pán sa k nemu stále správa ako k doj-
čaťu, ktoré ešte nedozrelo pre dospelú temnotu – len v nej sa nachádza pravý Boh. Každý, kto si myslí, že
si môže vytvárať modly, obrazy alebo pojmy Boha, zostáva vo svojej viere nevyvinutý.

Temnota nie je znakom neviery, ba ani pochybnosti, je znakom pravého vzťahu medzi Stvoriteľom a stvore-
ním. Boh nie je na našej frekvencii, a keď prekročíme svoj bežný rozsah, čo v modlitbe musíme, dosiahneme
len temnotu. To bolí. Určitým spôsobom to prebudí v človeku pochybnosti, no na druhej strane skúsenosť
ukazuje, že keď človek už nie je dieťa, zanechá detské spôsoby.

• 29

Hranica medzi vierou a neverou normálne nevedie medzi človekom a človekom, prechádza skôr vo vnútri
duše každého jedného z nás. Poznám ľudí, ktorí tak vášnivo a bojovne vyhlasovali, že neveria v Boha, až ma
to vedie k otázke: Prečo sú takí podráždení, keď, ako tvrdia, Boh neexistuje? Prečo teda tomu venujú toľkú
pozornosť? Niektorí z najväčších konvertitov jedným aj druhým smerom mnoho rokov urputne bojovali,
aby zostali na opačnej strane.

• 35

Všimol som si, že Nie sche a Sartre, Turgenev a Dostojevskij a všetci ostatní, čo ako prví písali o nihilizme,
robili jednu pozoruhodnú vec protirečiacu ich teóriám: písali knihy, aby ich iní čítali. Prečo by mali vo svete,
ktorý nemá zmysel, vydržať sedieť celé hodiny na zadku a starým perom pohybovať po vzpierajúcich
sa hárkoch čistého papiera? Ak je všetko také nezmyselné, ako hovoria, načo by to robili?

• 50

Pre (…) [Denne a, Harrisa a Dawkinsa] je prirodzený spôsob uvažovania antropomorfický. Majú tendenciu
rozmýšľať o Bohu, akoby bol ľudskou bytosťou viazanou ľudskými obmedzeniami. Bibliu vykladajú tak-
mer rovnako doslovne ako najnevzdelanejší vidiecky fundamentalista z Georgie lipnúci na doslovnom chá-
paní Biblie opísanom spisovateľkou Flannery O’Connorovou. Pri tomto svojom doslovnom čítaní sa bavia
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nachádzaním protirečení a nemožností, no hlavný prúd ich výsmechu sa zakladá na nepochopení literárnej
formy príslušných biblických pasáží, či už majú charakter alegorický, metaforický, poetický, alebo v nich
rezonuje viacero významov na obživu ustarostenej duše. Biblia sa takmer nikdy netvári ako veda (dokonca
ani v starovekom zmysle), či ako história v prísne doslovnom zmysle.

• 51

(…) Pôvod náboženstva spočíva v hlbokej ľudskej potrebe klásť si otázky – čo je našou prvou skúsenosťou
s nekonečnom. Čokoľvek, s čím sa na tomto svete stretneme, možno spochybniť, a teda nemusí nás to úplne
uspokojiť. Hlad po kladení otázok je skúsenosť, ktorá poháňa myseľ a dušu stále viac dopredu a je pre ne
prvotným náznakom toho, čo presahuje čas a priestor. „Nespokojné je naše srdce, Pane, kým nespočinie
v tebe.“, vyznal svätý Augustín. Tieto slová v ľudských dejinách vždy nachádzali ozvenu v miliónoch a mi-
liónoch pýtajúcich sa myslí. Dá sa teda hovoriť o „viere bez pochybovania“?

• 55

Dlhé roky patria medzi moje obľúbené texty pasáže z kníh Alfreda Northa Whiteheada, predovšetkým Veda
a moderný svet (…) a Dobrodružstvá ideí (…). Whitehead v nich poukazuje na to, že postupy modernej vedy
si nemožno predstaviť bez tisícok rokov pôsobenia židovského a kresťanského presvedčenia, že Stvoriteľ
všetkého rozumie stvoreniu, či už v jeho všeobecných zákonitostiach, alebo v jeho špecifických, od okol-
ností závisiacich prejavoch. V tomto presvedčení, píše Whitehead, sa dlhé a vytrvalé námahy ľudského
rozumu pri riešení večnej herkulovskej úlohy pochopiť podstatu vecí zdajú byť zmysluplné. Ak sú všetky
veci zrozumiteľné svojmu Stvoriteľovi, musia byť zrozumiteľné aj tým, čo sú stvorení na jeho obraz, takže
tí, napodobňujúc ho, môžu napredovať v napĺňaní ľudského povolania a usilovať sa pochopiť všetko, čo
stvoril.

• 55

Cestu modernej vede vyrovnalo a vydláždilo hlboké presvedčenie, že každý, hoci bezvýznamný, prvok
ľudskej skúsenosti (od počtu vlasov na hlave človeka až po osamelú ľaliu na poli) je dôkladne známy jeho
Stvoriteľovi, a teda nachádza sa v oblasti zrozumiteľnosti, vzájomného prepojenia a mnohovrstvovej logiky.
Všetky tieto zvláštne a hrboľaté úrovne reality sú pri namáhavom, disciplinovanom a spoločnom úsilí
v zásade preniknuteľné ľudskou mysľou. Ak sú ľudské bytosti stvorené na obraz Stvoriteľa, na čom trvajú
prvé kapitoly knihy Genezis, určite patrí k ich schopnostiam klásť otázky, dokázať porozumieť a pokročiť
ďalej pri chápaní Božieho diela. Na úžasnej Michelangelovej freske na strope Sixtínskej kaplnky zobrazu-
júcej dotyk Stvoriteľovho a Adamovho prsta je za Stvoriteľovou hlavou namaľovaný bledofialový oblak
v tvare ľudského mozgu. Imago Dei, áno, naozaj.

• 57

(…) Ateisti nie sú schopní dôsledne uplatniť svoje vlastné metafyzické východiská. Hoci popierajú princíp
racionality „v celom rozsahu“, pokiaľ ide o povrch vecí, upínajú sa výhradne na racionalitu.

• 58

V hostinci v malej dedinke Bressanone (Brixen) v severnom Taliansku je freska namaľovaná pred mnohými
storočiami, ktorej hlavným motívom je slon. Namaľoval ho maliar, ktorý očividne slona nikdy nevidel. Je
zjavné, že chcel na stene znázorniť niečo, čo sa mu ktosi snažil povedať o slonoch. Namaľoval obrovského,
mocného koňa s nezvyčajne ovisnutými ušami a nosom o dosť dlhším, než má priemerný kôň – ale stále to
bol dlhý konský nos.

Museli sme sa usmiať pri pohľade na tú fresku a podobne sa aj kresťanský čitateľ bude smiať na primitív-
nej freske kresťanstva, ktorú namaľovali Dawkins, Denne a Harris. Títo ateisti sú od skutočnosti na míle
vzdialení.

• 59

Človek nezíska zážitok skutočného kresťanstva iba tým, že sa jednoducho narodí v kresťanskej rodine.
Zďaleka nestačí odbavovať isté nudné rituály a chodiť do „nedeľnej školy“ bez záujmu a kladenia otá-
zok. Ako veľmi podrobne vyložil kardinál Newman vo svojej Gramatike súhlasu (…), medzi „formálnym“
a „skutočným“ súhlasom leží široký trblietavý záliv. Na ten prvý stačí vágne, povrchné pochopenie. Na
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dosiahnutie druhého súhlasu musí človek rozmýšľať o svojej viere, skúmať ju zo všetkých strán, študovať
jej vlastnosti, dôsledky a vzťahy k iným spôsobom poznania. Musí si ju „privlastniť“. Nemôže byť do nej iba
„hodený“ narodením a výchovou v detstve. Viera, ktorá nie je živená skúškami a dôkladným skúmaním, je
podobná tráve v plytkej pôde, ktorá je ráno svieža, popoludní vädne a pred súmrakom hynie.

• 63

Islam má (…) tendenciu rozmýšľať o Bohu v intenciách Božej vôle, dosť vzdialených od prirodzenosti či
logiky. Bez ohľadu na rozum, čokoľvek Alah chce, to sa stane. Židovstvo a kresťanstvo si osvojilo rozmýšľať
o Bohu ako o rozume (Logos), svetle a zdroji celého zákona a zrozumiteľnosti všetkého. Tento rozdiel v zá-
kladnej koncepcii Boha takisto podmieňuje základnú orientáciu ľudskej bytosti vlastnú jednotlivému nábo-
ženstvu – skúmanie, respektíve podriadenosť.

• 66

(…) Z katolíckeho pohľadu nie je žiaden problém prijať všetky zistenia evolučnej biológie, ak sa chápe
ako empirická veda – teda nie ako filozofia existencie, metafyzika či úplný obraz ľudského života. Pre
kresťanstvo je ľahšie prijať mnohé, veľmi mnohé zistenia súčasného sveta – počnúc vedou a technikou, cez
politiku, ekonomiku, až po umenie –, než je pre tých, ktorých myslenie je obmedzené na súčasnosť, prijať
kresťanstvo. To je len jeden z dôvodov, prečo môžeme očakávať, že kresťanstvo aj túto dobu prežije.

• 68

(…) Najznámejší argument, prečo nedôverovať ateistom, (…) vyslovil Dostojevskij: „Ak niet Boha, všetko
je dovolené.“. Nebude Sudcu skutkov a svedomia; napokon bude každý konať podľa seba.

• 69

George Washington (vo svojej rozlúčkovej reči)

• Veľmi opatrne zachádzajme s predpokladom, že morálku možno udržať bez náboženstva. Nech by sme
priznali akúkoľvek dôležitosť zošľachťovaniu jedinečných myslí vzdelávaním, rozum aj skúsenosť nám
zakazujú očakávať, že v národe môže zvíťaziť morálka, ak vylúčime náboženský princíp.

• 69

Alexis de Tocqueville

• Hlavným zmyslom a jednou zo základných predností náboženstiev je, že dávajú na všetky podstatné
otázky jasné, presné a pre masy zrozumiteľné odpovede, vyznačujúce sa dlhotrvajúcou platnosťou.

• 71

Božia vôľa nepredchádza rozhodnutie človeka. Pôsobí súbežne s ním, a tak im dáva silu, aby vznikli.

• 86

(…) Boli to (…) židovstvo a kresťanstvo, ktoré do mladej a neskúsenej severnej Európy priniesli iskry askézy,
sebazapierania, disciplíny, ochoty k dlhoročnému štúdiu a zásady úprimnosti a čírej transparentnosti, ktoré
sú nevyhnutné pre sústavnú vedeckú prácu. Tak sa mohlo mocne upevniť presvedčenie, že celý svet, keďže
je výtvorom jedinej inteligencie, je v princípe pochopiteľný a hodný ťažkej námahy pri úsilí pochopiť ho.

• 89

Boh, ktorého nám prezentujú ateisti, je (…) príliš antropomorfný a fundamentalistický.

• 97

(…) Veľmi veľa ľudí si vôbec neuvedomuje, s akou úžasnou láskou ich Boh stvoril, akí naozaj dobrí sú v jeho
očiach. Ľudia sú voči sebe príliš tvrdí, sú neistí a nespokojní. Často to zakrývajú tým, že zhadzujú iných.

• 104

Väčšina z toho, čo sa medzi ľuďmi javí ako „nezhoda“, je dôsledkom vzájomného neporozumenia. Nejde
ani tak o skutočnú nezhodu, ako skôr o zlé chápanie toho druhého. Vtedy je potrebná ochota trpezlivo
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spoločne posudzovať problém zo všetkých strán bez ohľadu na čas a zbližovať svoje stanoviská.

• 104

Jedným z najlepších prejavov priateľstva je schopnosť dokázať srdečne diskutovať aj napriek pretrvávajúcej
nezhode v dôležitých veciach.

• 106

Samozrejme, náboženstvá do istej miery sú ľudským výtvorom. Ked Ježiš založil usporiadanú komunitu,
ktorá podľa jeho slov bude trvať do konca čias (vtedy sa zdalo, že koniec je bližšie, než sa napokon ukázalo),
nešpecifikoval, ako by mala byť organizovaná, ako má zabezpečiť svoju kontinuitu a vernosť jeho slovu
po celé generácie, ako má učiť, kázať, vyučovať mladých, pripravovať svojich vodcov. Ježiš nespomínal
cirkevné koncily, pápežov, kardinálov či Svätú stolicu ako jeden spomedzi nezávislých štátov a tak ďalej.
Nesmierne množstvo konkrétnych detailov ponechal na ľudský dôvtip a iniciatívu. Dalo by sa povedať, že
od svojej Cirkvi očakával, že sa bude vekmi „vyvíjať“, učiť sa, šíriť, konať pokánie, reformovať sa, podstupo-
vať prenasledovania (ktoré nikdy neboli také rozsiahle ako v dvadsiatom storočí), dvíhať sa a klesať, občas
ledva prežívať, a pritom predsa víťaziť.

• 111

(…) Washington videl prst Prozreteľnosti vo svojich najväčších porážkach, utrpeniach a stratách. Cez ne ho
Boh učil a zoceľoval. Božie cesty, po ktorých musel prejsť, boli pre neho nepochopiteľné a takmer sa nedali
zniesť. No aj v tých časoch cítil, že je „v rukách láskavej Prozreteľnosti“, čo ho posilňovalo, aby nezakolísal.
Zakúsil viac porážok než víťazstiev, niekedy pre zbytočné omyly či vlastné charakterové chyby. Uvedo-
movanie si Prozreteľnosti mu bránilo príliš sa vyvyšovať pri víťazstve a príliš si zúfať pri porážke.

• 114

(…) Boh nezaložil (…) poriadok [sveta] na geometrickej logike, ale na pravdepodobnostných schémach,
jedinečných výskytoch a naširoko otvorenom priestore, aby si rozličné reťazce pravdepodobnosti našli svoju
cestu. Iba v takomto svete mohli ľudia pomáhať pri určovaní smeru dejín.

• 116

(…) To, čo Boh pre nás všetkých pripravil, nie je šťastná spokojnosť, trvalá pohoda, ani ľahký život, ale čas
plný skúšok. Sotva to mohol povedať jasnejšie. Všetko, čo sa nám stane, je pre naše dobro, dokonca aj keď
nechápeme, ako je to možné. Tí, čo milujú Boha, pozorne hľadia na každú udalosť a na každý nový podnet,
aby zistili, akú múdrosť z nich môžu načerpať. „Ak znivočí ma, aj tak mu budem veriť.“ (porov. Jób 13,15).

Boh filozofov, podobne ako Boh židovstva a kresťanstva, nie je priveľký ochranca. Nerozmaznáva nás. Žiada
od nás snahu o dozrievanie, vysokú vnímavosť a spoľahlivú silu charakteru. V každej generácii je málo tých,
čo to dobre zvládnu, vždy je to za cenu ťažkých skúšok a nešťastia.

• 117

Ľudia väčšinou nie sú filozofi, ale skôr chcú nájsť odpovede spôsobom, ktorý je v zhode so zdravým rozu-
mom – spôsobom, ktorý zodpovedá ich základným vedomostiam o tom, ako funguje svet a aký je bežný
význam používaných slov.

• 118

(…) Keď ateisti trvajú na „objektívnom“ dôkaze, treba sa spýtať, aké sú kritériá „objektivity“. Rozprával som
sa s ľuďmi, ktorí sami seba nazývajú ateistami a ktorí tvrdia, že by radi verili v Boha – len keby dokázali
nájsť nejaký objektívny dôkaz pre jeho existenciu. Veľmi sa usilujem pochopiť, na čo myslia, keď hovoria
o „objektívnom“ dôkaze. Títo ľudia často pochádzajú z prostredia vedy, takže sa dá pochopiť, že hľadajú
„overiteľné hypotézy“. Takéto očakávanie však vychádza z predpokladu, že Boh je len jeden spomedzi
mnohých predmetov jestvujúcich vo vesmíre, ktorý navyše splna rovnaké predpoklady ako iné predmety
podrobované „testovacím“ metódam, vrátane predkladania dôkazov prístupných našim zmyslom.

• 119

„Zmena paradigmy“ je pojem, ktorý prvýkrát použil Thomas Kuhn vo svojej významnej knihe The Struc-
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ture of Scientific Revolutions z roku 1962 a popisuje ním zmeny základných predpokladov v rámci prevláda-
júcej vedeckej teórie. Je to protiklad toho, čo chápe pod normálnou vedou. Podľa Kuhna vedecká revolúcia
nastane vtedy, keď vedci narazia na anomálie, ktoré všeobecne akceptovaná paradigma, v rámci ktorej do-
vtedy prebiehal vedecký pokrok, nedokáže vysvetliť. Podľa Kuhnovho názoru paradigma nie je jednoducho
aktuálna teória, ale celý svetonázor, v rámci ktorého existuje, a všetky implikácie, ktoré z neho vyplývajú.
Kuhn tvrdil, že všetky paradigmy obsahujú anomálie, ktoré sa zametú pod stôl ako prijateľné stupne omylu
alebo sa jednoducho ignorujú a neriešia (hlavný argument, ktorý Kuhn používa na odmietnutie modelu
falzifikovateľnosti Karla Poppera ako kľúčovej sily poháňajúcu zmenu vo vedách). Podľa Kuhna je to skôr
tak, že anomálie majú pre ľudí zaoberajúcich sa vedou rozličnú úroveň dôležitosti.

• 126

Skúsenosť (…) ukazuje, že podstatná časť ľudstva sa naučila myslieť v náboženských kategóriách, t. j. v ka-
tegóriách židovskej, resp. kresťanskej viery. Týmto ľudom treba často prejaviť velké uznanie, no predsa
možno ľutovať, že niektorí sú trochu nepriateľskí voči „čisto“ racionálnemu empirickému mysleniu, ktoré
je podľa nich studené, bezkrvné a vo väčšine prípadov slúži ako spôsob zdôvodnenia toho, čo človek naozaj
chce, ale neodváži sa to povedať.

Keď som napríklad v Latinskej Amerike diskutoval o kapitalizme, zistil som, že vynikajúce Hayekove argu-
menty o ekonomickej slobode nie sú pre mnohých presvedčivé, lebo aj keď znejú pekne, sú príliš sekulárne.
Niektorí ľudia chceli posúdiť Hayekove argumentov z náboženského hľadiska. Ako jeho argumenty za-
padajú do náboženského poriadku vecí? Teda v prípade niektorých kategórií poslucháčov je nevyhnutné
vysvetliť veci v náboženskom kontexte (ak sú prívržencami rozličných náboženstiev, podá sa primerané
vysvetlenie), aby sa o prednášané slová vzbudil seriózny záujem.

• 127

Bolo by nesprávne, keby som používal katolícku vieru tam, kde úplne stačí nezávislé myslenie. (Je to tra-
dičný spôsob, akým postupujú katolíci, krásne vyložený, medzi inými, Tomášom Akvinským.) Pre židov-
skú, respektíve kresťanskú vieru a obzvlášť pre katolícky život je charakteristické, že dôsledne chápu Stvo-
riteľa ako logos, vhľad, rozum.

• 127

Židovská a kresťanská viera prinášajú svedectvo o predstave, že svetlo, rozum, vhľad a logos pramenia
v jednom Stvoriteľovi, že ľudia sú stvorení na obraz Zdroja tohto svetla a že toto dedičstvo v nich vyvoláva
prirodzenú náklonnosť nasledovať rozum. Vo všetkých veciach, dokonca aj v tých najná- hodnejších a najzá-
hadnejších, sú skryté vysvetlenia, prečo sú veci tak, ako sú. Tieto príčiny, aj ked niektoré sú mimo horizontu
nášho chápania, čakajú, že ich budú trpezlivo objavovať zástupy disciplinovaných, oddaných, dôsledných
a múdrych bádateľov. Kresťania založili prvé univerzity v Európe práve preto, aby naplnili toto povolanie.

• 129

Katolícka cirkev vždy tvrdila, že je pravá, a vždy pre to ponúkala silné argumenty. (…) Argumenty, ktoré
sa obracajú viac na rozum ako na vieru. Okrem toho katolícka cirkev stáročia vytrvalo poukazovala na
otázky, v ktorých iné viery a filozofie (podľa jej názoru) nedospeli k pravde, alebo sa jednoducho mýlia, aj
keď tým mnohých rozhnevala. Toto úsilie o používanie rozumu ako partnera viery je jedným z dôvodov,
pre ktoré také veľké množstvo intelektuálov a umelcov inklinuje ku katolíckej viere.

• 131

(…) Židovsko-kresťanská predstava o Bohu priniesla ideu ľudského pokroku. Stalo sa to tak, že do rozprá-
vania ľudí, ktorí žili v očakávaní niečoho veľkého, sa vložil výraz „na počiatku“. Židovstvo tak prelomilo
nekonečne sa opakujúci pohyb v kruhu, do ktorého boli uzavreté pohanské kultúry. Ľudské dejiny sa stali
nie opakovaním cyklov, ale príbehom so začiatkom a koncom.

• 135

(…) Zdôrazňovanie jednotlivca v židovstve a kresťanstve je nevyhnutné preto, aby sa človek dopracoval
k osobnej zodpovednosti, uvedomelej iniciatíve a svojprávnemu konaniu.
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• 136

(…) Jefferson (…) oceňoval užitočnosť „bŕzd a protiváh“ a iných preventívnych účinkov kresťanstva. Aj keď
Jefferson viac než iní veril v zdokonaľovanie ľudstva a spoločenský pokrok, obdivoval jedinečnú rovnováhu
medzi realizmom a nádejou, ktorú ľudstvu vštepuje židovstvo a kresťanstvo.

• 139

Harvey Mansfield

• V súperení medzi náboženstvom a ateizmom je prednosťou náboženstva, že rozpoznáva dve zjavne pro-
tikladné sily pôsobiace v ľudskej duši – silu spôsobujúcu nespravodlivosť a súčasne silnú túžbu po spra-
vodlivosti. Vždy prítomná existencia nespravodlivosti nám pripomína, že človek nie je Boh, kým požia-
davka spravodlivosti nám pripomína, že chceme božské. Náboženstvo sa snaží tieto dve sily vzájomne
prepojiť.

Slabosťou ateizmu je, že berie do úvahy vždy len jednu z nich – buď skutočnosť nespravodlivosti, v prí-
pade epikurejského ateizmu, alebo túžbu po spravodlivosti, v našom osvietenskom ateizme. Prichádzam
k záveru, že filozofia – a aj veda – dnes musia náboženstvo nielen tolerovať a ctiť, ale musia sa od neho
aj učiť.

• 159

(…) Pre židov a kresťanov je prítomnosť ateistov vo vzájomnom dialógu mimoriadne prospešná. Prebúdza
ich zo samoľúbosti, núti ich konfrontovať sa s novými argumentmi a hlbšie premýšľať o tých starších.
Zmierňuje aroganciu, sebauspokojenie a bezdôvodný entuziazmus, ktoré pričasto vídať medzi veriacimi.
Odhaľuje nepremyslené domnienky a povrchné odpovede. Sebaistých veriacich necháva padnúť do pasce
vlastných ľahkomyseľných protirečení. Pozýva veriacich, aby sa ich myslenie stalo pevnejším, jasnejším
a odolnejším.

• 170

Johannes Kepler

• Ďakujem ti, Pane Bože, náš Stvoriteľ, že mi umožňuješ vidieť krásu v tvojom stvoriteľskom diele.

• 171

Ockham

• Človek by nemal bezdôvodne množiť entity.

• 180

Jednou z prvých vecí, pre ktoré ateisti útočia na kresťanov, je „argument, že za všetkým je plán“. Zdá sa to
zvláštne, lebo tí istí ateisti tvrdia, že si nadovšetko cenia vedu. Bolo by veľmi zvláštne myslieť si, že veda
sa nezaujíma o štúdium zákonov, plánov, pravidelností a dokonca (akoby zrkadlovým pohľadom) odchýlok
od normy. Pritom empirický výskum akoby sa dnes dostával na vedľajšiu koľaj popri používaných sofistiko-
vaných matematických modeloch. Že v matematike sa neuplatňuje plán? Určite žartujete!

• 182

What is mind? Doesn’t ma er.
What is ma er? Never mind.

• 198

(…) Keby Darwinova teória prírodného výberu predpokladajúca odstránenie bezbranných slabých jedincov
platila pre ľudí rovnako ako pre ostatné živočíchy, nebolo by na použití eugeniky morálne nič zlé. Ani
by nebolo nič zlé na praxi silného národa, keby zákonom prírodného výberu ospravedlňoval drancovanie
slabších národov.
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• 202

Svet okolo nás je príliš zložitý a často príliš absurdný, než aby si ktokoľvek z nás myslel, že „vlastní“ celú
pravdu. (…) Mali by sme sa tešiť, že sa môžeme k pravde priblížiť o niečo viac čerpajúc zo skúseností iných,
ktorí túto snahu berú rovnako vážne.

• 215

Po páde virulentných ateistických režimov dvadsiateho storočia (údajne osvieteného a pokrokového storo-
čia), nikto v bývalých totalitných štátoch už nie je nútený vyhýbať sa otázkam o zmysle života, a že mnohí,
čo prežili toto strašné obdobie, majú sklon považovať ateizmus nielen za nepresvedčivý, ale aj za odpudivý.
Možno je to zrkadlový obraz odporu, ktorý židovstvo a kresťanstvo vyvoláva v niektorých ateistoch.

• 215

(…) Už pri zbežnom pohľade možno vypozorovať, že židovstvo a kresťanstvo tvrdia, že existuje jeden Boh,
jeden Stvoriteľ celého vesmíru. To znamená, že Boh, o ktorom si vytvorili určité chápanie (správne alebo
nesprávne), je Bohom s univerzálnym dosahom, ktorý rozprestiera svoje požehnanie na všetky národy
a pozýva všetkých ľudí, aby k nemu obrátili myseľ i srdce. Inými slovami, nie je len Bohom jedného kmeňa.
Je Stvoriteľom všetkých. A aj keď sa poznanie o ňom – poznanie „pravého Boha“ – ponajprv uchovávalo
len v rámci jedného kmeňa, bolo tomu kmeňu od začiatku jasné, že tento Boh je Bohom všetkých. V tomto
zmysle sú židia prvými svedkami univerzálneho Boha.

• 216

Ľudia sa nemôžu dotknúť Boha, ani ho vidieť, ani ho počuť, ani ho ochutnať, ani rozpoznať vôňu jeho prí-
tomnosti – iba ak metaforicky. Boha nikto nevidí. Nemôžeme dosiahnuť Boha svojimi zmyslami. Už len
preto je hľadanie Boha bežnými metódami empirickej vedy zbytočné. Je to nesprávna metóda. Nesprávny
nástroj. Nesprávny spôsob myslenia o tom, kto je Boh.

• 223

Boh nechce, aby veci boli príliš jednoduché. Takmer do všetkého, čo robí, vkladá parádne tajomstvá. Našou
zábavou je ich odhaľovať. Koho by Boh priťahoval, keby nezanechal stopu? A potom ju zase nezakryl?
Musíme vyvinúť úsilie, aby sme ju našli. Trochu si potrápiť mozog. Vytrvať v pátraní po skrytom Bohu.
Boh hľadá nás a chce, aby sme boli dospelí. Nie padavky.

• 234

John Adams: list F. A. Van der Kempovi

• Trvám na tom, že Hebrejci urobili pre scivilizovanie ľudí viac než ktorýkoľvek iný národ. Keby som
bol ateistom a veril vo večný slepý osud, aj tak by som mal veriť, že osud ustanovil Židov, aby boli
najdôležitejším nástrojom na scivilizovanie národov. Keby som bol ateistom z druhej skupiny, ktorej
členovia veria, alebo sa tvária, že veria, že všetko riadi náhoda, aj tak by som mal veriť, že náhoda to
zariadila tak, aby Zidia zachova¬li a medzi národy rozšírili učenie o najvyššom, inteligentnom, múdrom,
všemohúcom vládcovi vesmíru, o ktorom som presvedčený, že je velkým podstatným princípom všetkej
morálky, a teda celej civilizácie.

• 234

(…) Civilizáciu konštituuje diskusia spočívajúca na dôkazoch. A kým neexistujú pravidlá, aké dôkazy sú
prijateľné pre všetkých, nie je možná žiadna skutočná verejná diskusia. Civilizované národy sú schopné
medzi sebou diskutovať, barbari sa navzájom bijú kyjmi. Skúsenosť jasne ukazuje, že ako často písali naši
predkovia, oslobodiť nás môže iba pravda – regulatívna idea pravdy, ktorej všetci prejavili svoj súhlas.

Toto je ďalší fakt života, pre ktorý je lepším vysvetlením existujúci Boh s tvorivým a univerzálnym vhľadom
než ateizmus. Z tohto Boha prýšti ohnivé svetlo regulatívnej idey pravdy. Inými slovami, sila regulatívnej
idey pravdy – myslím tým pravi¬dlá dokazovania v rámci úprimnej diskusie – dáva hľadajúcemu metódu,
vďaka ktorej spozná, že takýto tvorivý vhľad naozaj existuje – a navyše je aj činný – lebo jeho plodom je
aj náš vlastný vhľad. Regulatívna úloha pravdy je v súlade s celkom prírody. A všade, aj v najhroznejšej
temnote, osvecuje ľudskú myseľ ako spoľahlivé svetlo hviezd.
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• 245

Aristoteles si všimol, že v ľudskom živote je pochopenie, respektíve úporná snaha o pochopenie – eros
skúmania – zo všetkého, čo robíme, to najlepšie, to najmenej deštruktívne, najnemateriálnejšie a najmenej
ovplyvniteľné okolnosťami. Podľa Aristotela pochopenie nič neprevyšuje. A keď pochopenie nasmerujeme
na stále, večné, trváce veci – najlepšie na najvyššie – nachádzame najväčšie potešenie. Aristoteles ďalej ex-
perimentoval s predpokladom, že najlepšou formou pochopenia je pochopenie nášho vlastného pochope-
nia – jeho fungovania a jeho predmetov. Vtedy zisťujeme, že naša schopnosť skúmať je nekonečná. Našim
otázkam nemožno klásť žiadne obmedzenia. Týmto spôsobom je myseľ schopná pojať všetky veci, byť jed-
nou z nich. „V mysli je v určitom zmysle obsiahnuté všetko.“. Ale mať schopnosť chápať, je len predpoklad,
oveľa lepšie je pochopenie všetkých vecí skutočne vlastniť. K tomu sa ľudská myseľ najviac priblíži, keď dá
svoje pochopenie do vzťahu s Božím. Aristoteles hovorí o tejto činnosti ako o „božskom prvku“ v ľuďoch.

• 252

(…) Aj najprísnejší vedci majú potrebu vložiť zistenia vedy do metafyzického kontextu. Keď sú konfronto-
vaní s otázkami o význame, účele a príčine, nemôžu inak.

• 265

Alice von Hildebrand

• Napriek omylom a obmedzeniam priniesol Platón tak hlboko pravdivý príspevok, že čas nijako neuberá
na jeho hodnote, a oprávňuje nás povedať, že pripravoval cestu Kristovi.

• 268

Platónov pohľad na svet ponúkol skvelý, krásny a žiarivo dobrý rám, na ktorý bolo možné dobre napnúť
kresťanskú vieru. No Aristoteles bol ešte lepší – bol viac pri zemi, bol menej utopický, viac „inkarnačný“,
ak si požičiam obraz vteleného Slova. Ako sa Kristus stal telom v historickej dobe, tak aj jeho ľud musí
neustále „vteľovať“ jeho Slovo do svojej vlastnej doby. Na každodennú realizáciu tohto projektu bol oveľa
vhodnejší Aristoteles. Aj keď nebol taký poetický ako Platón.

• 270

Originalitu a zásadnú dôležitosť Akvinského pre ďalšie dejiny Západu pochopíme iba vtedy, ak neprehliad-
neme jeho osobný vklad do nového premyslenia dovtedy neznámeho Aristotela.

• 270

Platónova nevyváženosť v prospech ducha, až po opovrhnutie telom, bola v skutočnosti hrozbou pre kres-
ťanskú vieru. Cirkev vždy vyznávala, že ľudská bytosť je telo aj duša, nielen samotná duša. Preto kresťanský
platonizmus čelil určitým intelektuálnym rozpakom, keď sa snažil vysvetliť, ako a prečo Kristus prijal ľud-
ské telo a prečo kresťanstvo sľubuje vzkriesenie tela aj duše. Lebo Platón natoľko znížil telo a vyzdvihol
dušu, že kresťanské posolstvo, preosiate cez jeho sito, vyšlo nadmerne spiritualizované, nevyvážené, roz-
ladené. Platón mieril príliš vysoko. Aristoteles ukazoval dolu na zem.

• 272

Richard E. Rubenstein: Aristotle’s Children: How Christians, Muslims, and Jews Rediscovered Ancient
Wisdom and Illuminated the Dark Ages

• Predvídaví pápeži a biskupi […] sa odhodlali pre závažný krok, aký islamskí vodcovia nedokázali uro-
biť. Spojením kresťanskej teológie s aristotelovskou vedou zviazali Západ s etikou racionálneho skú-
mania, čo umožnilo sled „vedeckých revolúcií“, rovnako ako netušené ďalekosiahle zmeny sociálneho
a náboženského myslenia.

• 279

(…) Všade možno nájsť arogantných a povýšeneckých klerikov. Ľahko však rozpoznať, že títo ľudia žijú
opak toho, aký príklad im zanechal ich Učiteľ. Ak majú kresťania v nadchádzajúcom postsekulárnom veku
nájsť novú cestu vpred, ich správanie musí charakterizovať pokora a vzájomný rešpekt. Náš Pán by chcel,
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aby sa kresťania ku všetkým ostatným správali v duchu otvorenosti – a tiež aby sa nenechali zaskočiť výsme-
chom a urážkami na svoj účet. Tie prichádzajú ruka v ruke s veľkým, veľkolepým dobrodružstvom vernosti
voči Bohu.

• 291

Irving Kristol

• (…) Žiadna spoločnosť nemôže prežiť, ak je presvedčená –či dokonca len tuší – že jej členovia žijú nezmy-
selný život v nezmyselnom vesmíre.

• 294

Mnohí profesori vyučujúci rôzne predmety vyhlasujú, že študenti sú už dobre poučení o tom, že správ-
nou odpoveďou na akékoľvek tvrdenie o morálke je: „To je len tvoj názor.“. Vyhýbajú sa tomu, aby riešili
nezhody rozumovými argumentmi. Vyhlasujú: „Ty si vyber svoje dobrá a ja si vyberiem svoje.“. Racionálnu
debatu nahradila čistá vôľa. Ja si vyberiem. Nechci odo mňa, aby som uvádzal dôvody, jednoducho, ja si vy-
beriem. A nehusti do mňa nič o zodpovednosti za následky – bude, ako bude.

Zdá sa, že toto mal na mysli Nie sche, keď poznamenal, že žiaden človek rozumu by sa zo smrti Boha
nemal radovať. Bol si istý, že skúsenosť čoskoro ukáže, že so smrťou Boha príde smrť rozumu. Ak je rozum
kompas, vyžaduje si Polárku. Ak je rozum na to, aby sme sa dostali k pravde, niekde vo svojej vnútornej
konštitúcii si vyžaduje regulatívny princíp tohto druhu: Aj keď ešte nikto pravdu nevlastní, musíme sa zhodnúť
na tom, že predkladanie dôkazov v rámci rozumovej argumentácie je najspoľahlivejšou cestou, ako sa k pravde priblížiť.
Regulatívny princíp znamená, že aj keď teraz nikto nevie, čo je v tom či onom prípade pravda, existuje
pravda, ku ktorej sa dá priblížiť (…). Vzájomný dialóg o argumentoch dostupných všetkým stranám nás
najlepšie privedie k poznaniu, ako sa dostať bližšie k pravde.

Užitočnosť argumentov však závisí od toho, či existuje pravda, ktorá sa dá objaviť, respektíve ku ktorej
sa dá aspoň priblížiť. Preto je regulatívna idea pravdy podstatným konštituentom každej civilizácie hodnej
ľudského rozumu. Bez nej nemožno formulovať argumenty, nemožno sa dohodnúť na pravidlách diskusie.
Žiadna diskusia tak nemôže byť nič viac než len súčasne prebiehajúcimi monológmi. Ak je Boh mŕtvy,
je mŕtva aj regulatívna idea pravdy. Ak je všetko náhodné a vnútorne nezmyselné, potom rozum nemá
Polárku; jeho strelka len zmätene poskakuje.

Preto, keď Boh zomrel, Zarathustra zaplakal.

• 299

(…) Väčšina z tých, čo sa nazývajú ateistami, verí v nejakú deistickú náhradu Boha – svetovú silu, nad-
radenosť Rozumu, určitú formu panteizmu, presvedčenie, že svet pomaly špirálovite speje k dobru, spra-
vodlivosti a pravde. Nie sú to úplne čisté formy ateizmu. Podobne ako veriaci aj ateisti majú svoju temnú
noc.

• 299

Každá katolícka omša sa začína jednoduchým verejným vyznaním, že všetci účastníci sa stretávajú ako ko-
munita hriešnikov, veľmi podobne, ako sa stretnutie Anonymných alkoholikov začína rituálom, pri ktorom
sa jeden za druhým postaví a povie: „Som alkoholik.“. Ani slovo viac, ani menej. Žiadne výhovorky, žiadne
vysvetľovanie.

• 300

Aj cirkvi majú večné problémy s laxnosťou, s úpadkom a obyčajným morálnym neporiadkom. Majú však
aj spôsoby a metódy, ako riešiť opakujúce sa morálne zlyhania.

• 304

Katolícka cirkev sa počas storočí svojej existencie veľa naučila od jednotlivých sekulárnych kultúr. Od Vý-
chodu sa naučila cítiť veľké Božie tajomstvo a transcendenciu – mystickejší a kontemplatívnejší spôsob
myslenia. Od starovekých Grékov sa naučila milovať rozum, proporciu a krásu. Od Rimanov sa naučila sto-
ickým cnostiam, zásadám spravovania a praktickému zmyslu pre právo. Od Francúzov sa naučila dvíhať
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do výšky gotické katedrály či používať výnimočné idées claires a briskné hry slov. Od Nemcov metafyzike,
úžasnej učenosti a metahistorickému mysleniu. A od Angloameričanov zdravému rozumu a oduševnenosti
pre náboženskú slobodu svedomia jednotlivca.

• 306

Ak existuje Boh, o akom židia, kresťania a mnohí deisti tvrdia, že existuje, takéhoto Boha nedokážu postih-
núť oči, uši, chuť, hmat či čuch. Ani predstavivosť či pamäť. Dokonca ani jasný a rozlišitelný pojem. Ako nás
naučili všetci starovekí myslitelia, jediné poznanie Boha, ktoré máme skrze rozum, je temné – via negativa,
t. j. dosiahnuté usudzovaním z toho, čo Boh nemôže byť. Priame empirické poznanie o Bohu môže byť len
o falošnom Bohu.

• 308

Chcem požiadať ateistov, aby prestali s „pohrdlivou literatúrou“, ktorou sa snažia vylúčiť veriacich v Boha
z akejkoľvek vážnej vzájomnej diskusie. Chcem požiadať veriacich v Boha, aby ateistov uznali za bratov
a sestry, ktorí sú niekedy hlasom vyjadrujúcim myšlienky skryté v zákutiach našej vlastnej duše. Boha nevidí
nielen ateista, ale ani veriaci. Obaja musia žiť v temnote.

• 310

Byť poslušný pravde znamená byť slobodný; v určitých krajných situáciách pre zmučenú myseľ nie je nič
istejšie, pre prežitie sebaúcty nič nie je potrebnejšie, pre pocit, že zostávam dôstojnou ľudskou bytosťou, nič
nie je také dôležité ako to, že nie som zmanipulovanou súčasťou niečieho stroja, ale že môžem odporovať
kráľovstvu lži až na smrť – nič nie je také drahé ako pridŕžať sa pravdy. Ľudská dôstojnosť spočíva vo ver-
nosti pravde.

• 312

Poslušnosť jasnej pravde žiadnu ľudskú bytosť neponižuje – naopak, je to jediný spôsob, ktorý ju robí
vznešenou.

• 312

Pravda je Božie svetlo v nás. Prejavuje sa v nás jednoducho: skúmaním, hľadaním, nepokojom. V našom
najhlbšom vnútri, dokonca už keď sme deťmi, je nepotlačiteľná túžba klásť si otázky. Táto bezhraničná
túžba predstavuje dynamickú Božiu prítomnosť v nás, zárodok našej nespokojnosti so všetkým, čo je menšie
ako nekonečno.

• 312

Veľká neochota modernej doby povedať Bohu „áno“ sa zakladá na zlyhaní rozumu aj predstavivosti. Chy-
bou moderny je, že si predstavovala Boha, akoby bol odlišný od pravdy, cudzí voči nám, ako duchovný
objekt „kdesi tam“ ďaleko vo vesmíre, ktorému slúžiť znamená stratiť vlastnú autonómiu. Moderna si pred-
stavuje Boha ako duchovnú verziu tyranov, ktorých sme reálne videli v dvadsiatom storočí.

• 312

V dvadsiatom storočí boli väznice a mučiarne lepšími miestami na stretnutie s Bohom ako univerzity.

• 313

(…) Dvadsiate storočie bolo nielen najkrvavejšie, ale aj najideologickejšie. Ideológia je ateistická náhrada
viery. Hoci nášmu veku chýbala viera, nemal núdzu o ideológie.

• 314

(…) Socializmus je ako ekonomický princíp nepoužiteľný. Boj o základné ekonomické princípy trvajúci 150
rokov bol vedený asymetricky. Stovky kníh podrobne rozoberali zázraky socializmu ako ideológie, vášnivo
pitvali chyby kapitalistickej praxe a oslavné popisovali nadchádzajúci prechod od kapitalizmu k socializmu.
Nebola však ani jediná kniha – keď konečne prišiel čas – ktorá by mapovala jediný potrebný prechod, od
socializmu ku kapitalizmu. Pochybujem, či sa niekedy v dejinách toľko intelektuálov mýlilo v otázke, ktorej
sami pripisovali najvyšší význam, pričom sami seba označovali za tých, čo stoja na „vedeckých“ základoch.
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• 315

Náš vek nie je vekom neviery. Je to vek arogantnej ľahkovernosti. Len si pomyslíme, koľkí naozaj uverili
„romantike“ fašizmu. Koľkí prisahali vernosť socializmu. Koľkí dnes veria v globálne otepľovanie, v príchod
ďalšej doby ľadovej – a koľkí veria v oboje! Vec, ktorá našim intelektuálnym elitám nikdy nechýba, je vášnivá
viera.

Jeden z princípov, ktorý mnohé horlivé duše našej doby nadšene šíria, je napríklad vulgárny relativiz-
mus, „nihilizmus s veselou tvárou“. Podľa nich je isté, že neexistuje pravda, len názor – môj názor, tvoj
názor. Vzdávajú sa rozumových zdôvodnení. Keďže intelekt nedokáže postihnúť realitu, neostáva nič iné,
len sa riadiť tým, čo uprednostňujem; vôľa sa stáva všetkým. Utiekajú sa k „romantike“ vlastnej vôle.

• 316

Vzdať sa nárokov na uplatňovanie pravdy ľudskými bytosťami znamená odovzdať Zem gangstrom. Zna-
mená to vysmiať sa tým, čo pre pravdu znášali agóniu z rúk mučiteľov.

• 316

Vulgárny relativizmus, ktorý v súčasnosti zamoruje každú slobodnú spoločnosť na Zemi, je neviditeľný
plyn bez vône a zápachu, spôsobujúci smrť. Je to plyn, ktorý zasahuje centrálnu nervovú sústavu morál-
neho snaženia. Najväčšia hrozba pre dnešnú slobodnú spoločnosť sa netýka ani politiky ani ekonomiky.
Je ňou jedovatá a korumpujúca kultúra relativizmu. Ľudia to vedia, intelektuáli nie. Keby to vedeli naše
intelektuálne elity, bili by na poplach.

• 317

lord Acton

• Sloboda nie je možnosť robiť si, čo chcem, je to možnosť robiť, čo mám.

• 317

Môže existovať slobodná spoločnosť v prostredí, kde sú občania zvyknutí klamať, ulievať sa, neustále pod-
vádzať, neplniť si svoje povinnosti, kde sa nemožno na nich spoľahnúť, kde sa vyhýbajú ťažkostiam a vy-
smievajú sa právu alebo kde títo vlastne žijú radšej ako sluhovia a otroci, spokojní so svojím poddanstvom,
kým len majú jedlo a zábavu?

• 318

Ak národ zložený zo sto miliónov občanov stráži sto miliónov vnútorných policajtov – t. j. sto miliónov
sebaovládajúcich svedomí – potom môže byť policajtov na uliciach menej. Naopak, pre spoločnosť bez vnú-
torných policajtov niet na svete dosť policajtov, aby sa táto spoločnosť stala slušnou.
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