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Latinské slovo consciencia, ktoré sa cez kresťanstvo udržalo a dostalo do súčasnej reči psychoanalytikov,
odpovedalo staroslovienskemu alebo cirkevnoslovanskému slovu a pojmu svedomie. Azda bol to kalk slo-
vanských prekladateľov, možnože nebol, v slovanských rečiach paralelne ako v latine existoval pojem sve-
domia pre kmeňový pocit spolubytia. Dôležité je, (že) pojem svedomie ustrnul v náboženskom a cirkevne
kresťanskom význame. Consciencia, conscience prekladať ako svedomie, a nie svedomie, je zatemňovaním,
prerušovaním usvedomenia človeka a ľudstva. Človek sa usvedomuje s druhým človekom, kmeň s kme-
ňom, národ s národom. Takýto výraz usvedomovať sa znie teraz veľmi výmyselne, brusičsky. Jednotlivci
a národy sa neuvedomujú samy o sebe, ale v styku so sebou, teda sa usvedomujú, výsledkom osobných
stykov je svedomie spoločného, individuálneho a národného.
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Básnici, spisovatelia, vedeckí pracovníci, ktorí ma kedysi uznávali, po vstupe vojsk dôverne mi šuškajú:

Taká je realita. Vstupom vojsk vytvorila sa nová realita.

Sa vytvára. Realita sa vytvára, vy ju teda nevytvárate, vytvárajú iba oni, tí druhí.
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Písanie je premňapísanímprežitého; písanie je premňa sebauvedomovaním.Kresťania spytovali svedomie.
Myslím, že je škoda, že dnes nikto v našej spoločnosti neučí ľudí spytovať svedomie. (Najprv by musel
vydávať knihy, ktoré by ľudí naučili slovám, ktorými by vyslovovali psychické deje, ktoré sa v nich dejú,
ktorými sa dejú i podievajú.) Človek pre seba je psychickým dejom. Človek pre seba je dejom smerujúcim
z maminho lona k predkom. Myslím si, že sa zbytočne neurotizujeme vraviac si, že smerujeme k zániku, že
nás pohlcuje prázdnota. Som rozhodne za to, aby sme si spytovali svedomie a vraveli si, že spejeme k svojim
predkom do večnosti. Génius reči sa predsa spytuje: Kde sa podela moja mladosť? Kde sa podel môj život?
Na to si môžeme odpovedať iba my sami, spytujúc sa, v bdelom stave, ako sa dá, udržujúc svoje svedomie.
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