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• 10
Skláním se ve slepé důvěře, jak už je mým zvykem, před tradicí a pouhou autoritou starších a přiznávám,
že jsem pověrčivě přijal za svůj příběh, jejž jsem si tehdy nemohl ověřit ani experimentálně, ani vlastním
úsudkem, a navzdory tomu jsem skálopevně přesvědčen, že jsem se narodil 29. května 1874 na Campden
Hill v Kensingtonu.

• 10
Jedna věc dnes vyžaduje nezměrnou odvahu: hlásat samozřejmosti.

• 13
Existují dva druhy lidí. Jedni, kteří dogmata akceptují a vědí to, druzí, kteří dogmata jen používají, ale
nemají o tom nejmenší potuchy.

• 14
Předpokládá se, že skeptik je člověk bez předsudků, zatímco jde o zřejmý předsudek ve prospěch skepse.

• 17
(…) Podle deterministů se od počátku světa nepřihodilo vlastně nic. Celý nebetyčný materialismus moder-
ního myšlení se zakládá na falešné domněnce, že stálé opakování přírodních jevů znamená, že příroda je
mrtvá – asi jako hodinový stroj.

• 17
Je docela pravděpodobné, že jsme rajskou zahradu ve skutečnosti neopustili. Změnily se pouze naše oči.

• 19
Není pravda, že vtipný je opak seriózního. Opakem seriózního je neseriózní.

• 21
Básník má občas hlavu v nebesích, zatímco logik si chce nacpat nebesa do hlavy. Není divu, že mu občas
praskne.

• 21
Ať už chápeme člověka jakkoli, je především výjimkou. Jestliže není obrazem Božím, pak je jen výronem
prachu. Jestliže není padlou Boží bytostí, pak nezbývá než usoudit, že se jedno ze zvířat zcela pomátlo.

• 21
Římané nemilovali Řím proto, že byl velký. Byl velký, protože jej milovali.
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• 22
Svět nikdy nezájde na nedostatek divů. Svět zajde na nedostatek údivu.

• 24
Pozor, jen průměrná síla se projevuje násilím; velká síla bojuje celkem ledabyle a s nadhledem.

• 25
Kdo prošel opravdovým bojem, ten se marnému boji zásadně vyhýbá.

• 25
Člověk, kterému záleží jen na jediné věci, je velmi nebezpečný.

• 25
Naše moudrost, soukromá i veřejná, náleží světu; naše pošetilost náleží těm, které milujeme.

• 26
Potíže jsou jen špatně pochopené dobrodružství; dobrodružství jsou potíže správně uchopené.

• 26
Mrtvá věc vždycky plave po proudu, jenom živá proti.

• 26
Přátele potřebujeme i proto, že se často vyjadřujeme nedokonale. Kdo jiný by nás mohl opravovat?

• 27
Velké očisty a disciplíny musíme dosáhnout, chceme-li plně ocenit život a smích. Nepropásnout jediného
ptáčka, všimnout si každého kamínku a lodyhy, mít hlavu jako skladiště na všechny západy slunce – k tomu
je zapotřebí velké kázně v umění radovat se ze života a velkého vzdělání v umění být vděčný.

• 27
Každému, komu nezměkne srdce, změkne nakonec mozek.

• 27
Neexistuje nudný předmět, existují jenom nudní lidé.

• 27
Kolik lidí zaprodalo svoji duši, jen aby byli obdivováni hlupáky! 

• 28
Nikdy neodstraňujte plot, pokud nezjistíte, proč byl původně postaven.

• 28
Jenom člověk, jenž má v srdci tragédii a v hlavě komedii, je opravdu duševně zdravý.

• 28
Jenom ti, kteří vydrží ještě deset minut, když už je vše ztraceno, vytvářejí naději.

• 28
Mlčení je někdy jediná odpověď.

• 30
Pokrok je prozřetelnost bez Boha. Je to taková zvláštní teorie, že všechno je založeno na náhodě, ale jen
náhodou všechno vždycky dopadne dobře. Tenhle ateistický optimismus je založen na představě nekoneč-
ného řetězce zázračných náhod, mnohem zázračnějších, než jsou skutečné zázraky.

• 31
Lidé vymýšlejí stále nové ideály, protože nemají odvahu držet se ideálů stalých. Dívají se s nadšením do
budoucnosti, protože nemají odvahu ohlédnout se zpět.

• 32
(…) I když se staří někdy drží hloupé tradice, mladí ji napadají na základě teorie, která se pak ukáže být
stejně hloupá.
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• 32
Minulost už není, jaká bývala.

• 36
Tradice znamená dát volební právo té nejobskurnější třídě ze všech tříd, našim předkům. Je to demokracie
mrtvých. Tradice odmítá arogantní vládu současníků, kteří by si chtěli osobovat práva jenom proto, že tu
zrovna jsou.

• 37
Demokracie nás vyzývá, abychom nepřehlíželi názor dobrého člověka, i když je to náš čeledín; tradice nás
žádá, abychom nepřehlíželi názor dobrého člověka, i když je to náš otec.

• 40
Jedinou obranou války je válka v obraně.

• 40
Opravdový voják nebojuje z nenávisti k tomu, co je před ním, nýbrž z lásky k tomu, co je za ním.

• 41
Americké Prohlášení nezávislosti dogmaticky tvrdí, že všichni lidé jsou si rovni. Amápravdu: Kdyby si lidé
nebyli od stvoření rovni, viděli bychom jenom, jak si jsou vývojem nerovni. Jediné zdůvodnění demokracie
můžeme nalézt v božském původu člověka.

• 42
Opoziční politik je expert na prostředky vedoucí k cíli, vládnoucí politik jenom na důvody, proč něco nejde.

• 42
Občan těžko rozezná rozdíl mezi daní a pokutou, snad až na to, že pokuta je vždy podstatně nižší.

• 48
Každý z nás Evropanů se skládá ze tří osob – přesněji řečeno, ze tří sil, které jsou tak osobní, jako bychom
byli trojicí. První, nám nejbližší, je křesťan, muž víry a historické církve, jež tak nevyléčitelně zabarvila
naši mysl, a to bez ohledu na to, zda se domníváme, že je křesťanství jen pověra, která nějakým zázrakem
přetrvala dva tisíce let, nebo ne. Za tímto mužem se skrývá Říman – občan velké kosmopolitní říše práva
a rozumu, na jejíž civilizaci křesťanství vyrostlo. Ten přísný stoik a republikán, hrdější než všichni králové,
ten, který vybudoval přímé silnice a zákony a povýšil rozum na míru všech věcí. A ještě tu je v pozadí ta
třetí, bezejmenná osoba bez tváře a bez příběhu, která nás zpovzdálí sleduje na lesních cestách a zvláště za
nocí, kdy nás ze spaní budí lomoz vichřice, se v nás probouzí i ona. Náš počátek – muž z pralesa.

• 48
Noviny dnes často chválí odvahu a smělost, s jakou někdo napadá tyranii a pověry. Napadat bývalé dik-
tátory a zastaralé pověry vyžaduje asi tolik odvahy jako bojovat s vlastní babičkou. Opravdovou odvahu
má jen ten, kdo se postaví proti tyranii mladé jako úsvit a pověrám svěžím jako jarní květiny. Opravdu
svobodný intelekt je stejně nezávislý na budoucnosti jako na minulosti. Nezajímá ho, co bylo nebo bude,
nýbrž jen to, co být má. 

• 50
Zlo, před kterým vás varuji, není příliš demokracie, příliš ošklivosti ani příliš anarchie, ale všeobecná stan-
dardizace podle velmi omezeného standardu.

• 50
Nejtěžší řetěz, ke kterému byl kdy člověk přikován, je řetízek k hodinkám. 

• 51
Co říci dnes všem těm, kdo s takovou vtíravou výřečností mluví o zdravé výživě a správném oblékání,
o pórech na pokožce a problémech se žaludkem? Co jiného než po nichmrštit slovy, která platí pro všechny
snoby a nenasyty! „Nedělejte si starosti a neříkejte: Co budeme jíst? nebo: Co budeme pít? nebo: Do čeho
se oblečeme?. Po tom všem se shánějí pohané. Nejprve hledejte Boží království a jeho spravedlnost, a to
všechno vám bude přidáno.“.
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• 52
Noviny sice zrcadlí dnešní společnost, ale jejich největší slabost tkví v tom, že obraz, který podávají, je složen
výlučně z výjimek. Titulky hlásí, že spadl dělník z lešení, už nehlásí, že ještě žije. A přitom je tato druhá
skutečnost mnohem senzačnější. A také ovšem tisíckrát běžnější. Těžko můžeme od novinářů chtít, aby
psali o stálých zázracích; těžko žádat titulky jako: „Pan Wilkinson stále v bezpečí“ nebo „Pan Jones ještě
nezemřel“. Noviny nemohou ohlašovat lidskou spokojenost. Nemohou hlásit počet všech vidliček, které
nebyly ukradeny, či manželství, jež nebyla rozvedena. A tak je celý ten novinový obraz života nezbytně
falešný, představuje nám to neobvyklé. (…)

• 53
Problém není v tom, že nemohou nalézt řešení, oni nemohou nalézt problém.

• 53
Jak se zdá, smyslempovinné školní docházky je naučit zdravě uvažující děti, jak se zbavit zdravého rozumu.

• 53
Naši pedagogové jsou dnes hrdí, že měří veškerý pokrok ve vzdělání pomocí testů. Chybí jim však jediný
opravdový test, kterému se kdysi říkalo sebezpytování. Nedivme se, že je potom tolik módních výstřelků
považováno za součást vzdělání.

• 55
Naše civilizace, jde-li o verdikt viny či neviny, velmi moudře rozhodla, že tak důležitou věc nelze ponechat
na uvážení školeným lidem, a proto svěřila odpovědnost, což jsem nedávno jako člen poroty sám zakusil,
mužům, kteří tak jako já nemají o právu ani ponětí. Je-li zapotřebí objevit sluneční soustavu nebo uspořádat
katalog či podobnou maličkost, žádáme odborníky. Když však jde o něco zásadního, posbíráme dvanáct
nahodilých osob. Takhle to, nemýlím-li se, učinil i Zakladatel křesťanství.

• 61
Mnoho lidí je fascinováno postavou sv. Františka, nemohou však pochopit jeho nelogický postoj k životu.
On totiž, jako málokdo na světě, slavnostně vyhlašoval, že smích je božského původu stejně jako slzy. Své
mnichy nazýval Božími kašpary. Byl radostí bez sebe nad každým ptáčkem, jenž proletěl kolem, nebo nad
kapkou vody, která na něj ukápla. Byl možná nejšťastnější z lidí, kteří kdy obývali planetu. A tento muž
pak založí společnost na negaci majestátních nezbytností. Třemi sliby – chudoby, celibátu a poslušnosti
– odepře sobě a těm, jež miluje, majetek, lásku a svobodu. Jak je možné, že člověk s tak velkým srdcem
a poetickou duší se rozhodne k tak strašlivému odříkání? Proč se stal mnichem, a ne raději trubadúrem?
Naskýtá se oprávněná domněnka, že odpovědí na tyto otázky bychom našli i odpověď na záhadu, proč je
náš věk tak mrzutý.

• 64
Člověk si musí být svou morálkou absolutně jist – z prostého důvodu, že pro ni jednou bude trpět.

• 64
Mylné názory nepřestanou být mylné jen proto, že jsou dnes v módě.

• 67
(…) Člověk má pochybovat o sobě, ale ne o pravdě. (…)

• 67
Není pravda, že dnes neexistuje pokora. Existuje, ale je jedovatější než nejvýstřednější pokora asketů. Stará
pokora byla ostruhou, která nedovolila, aby se člověk zastavil, nikoli hřebíkem v botě, který mu překážel
pokračovat v cestě. Stará pokora nutila člověka, aby pochyboval o svém úsilí, což ho přimělo k tomu, aby
pracoval ještě houževnatěji. Nová pokora naopak nutí člověka, aby pochyboval o svých cílech, takže se
přestane namáhat úplně.

• 68
Skutečně inteligentní člověk ví, že je zároveň hloupý. Skutečně velký člověk ví, že je zároveň malý. Někteří
lidé se však malí necítí nikdy. To jsou právě ti jediní, kteří malí opravdu jsou.
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• 69
Myslitelé, kteří nemůžou uvěřit v žádné bohy, často tvrdí, že láska k lidstvu jim docela stačí – a možná by
i stačila, kdyby nějakou měli.

• 69
Sebevrah je opakemmučedníka. Mučedník nedbá o svůj život, protože mu na něčem záleží ještě víc než na
životě, sebevrah už nechce mít se světem nic společného. Jeden chce, aby něco začalo, druhý, aby všechno
skončilo.

• 71
(…) Je (…) daleko snadnější napsat dobrý článek do Timesů než napsat dobrý vtip. (…)

• 71
(…) Je lehké být vážný; je však těžké být zábavný.

• 71
Strohá stručnost Desatera není důkazem chmurného a negativního náboženství. Právě naopak! Je důkazem
nejvyšší svobodomyslnosti, je totiž podstatně kratší vyjádřit, co je zakázáno, než co je povoleno. Zakázáno
je totiž jen velmi málo, zatímco povoleno je téměř vše.

• 72
Nejsme bigotní, protože máme jistotu pravdy; jsme bigotní, když si neumíme představit, že bychom se
mohli mýlit.

• 72
Nejsem si jistý, jestli je možné vyjádřit pravdu jinak než analogií čili podobenstvím.

• 73
Největším utrpením nejsou ani tak nepravdy, jako nekonečné a nevymýtitelné tirády polopravd.

• 74
Lidé jsou někdy schopni neuvěřitelně velkých ctností, malým se však nenaučí nikdy. Vydrží třeba mučení,
ale velmi snadno se poddávají špatné náladě.

• 81
Ženy jsou přirozeně realistické; cílem jejich života je neustále porovnávat se skutečností extravagantní,
přehnaný a často šílený idealismus mužů.

• 82
Šťastný je muž, který se ožení se svou milovanou, ale ještě šťastnější je ten, jenž miluje ženu, kterou si vzal.

• 92
Iliada je velká literatura, protože život je boj, Odyssea, protože život je cesta, kniha Jobova, protože život je
hádanka.

• 92
Podstata umění je v omezení (…).

• 93
Nové umělecké směry se tváří velmi odvážně, jako by každá nová blasfemie vyžadovala nezměrnou od-
vahu. Ve skutečnosti dnes vyžadují odvahu jen samozřejmé pravdy. 

• 96
Smyslem dobré prózy je přesně vyjádřit slovy, co chci říct. Smyslem dobré poezie je říct, co se slovy vyjádřit
nedá.

• 96
Každý slangový výraz je vlastně metafora a metafora je vlastně poezie.
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• 100
Ve starých pohádkách je hrdina normálnímladýmuž, úžasná jsou jeho dobrodružství; ohromují ho, protože
je normální. V moderním psychologickém románu je hrdina nenormální. Proto v něm ani nefantastičtější
dobrodružství nevyvolají náležitou odezvu a kniha je fádní. Můžete vymyslet příběh o hrdinovimezi draky,
ale ne o draku mezi draky. Pohádka vypráví o tom, co učiní normální člověk v bláznivém světě. Střízlivý
realistický román dneška popisuje zásadně, co ve všedním světě udělá šílenec.

• 108
Náboženské záhady uspokojí mysl často víc než jejich lidská řešení.

• 109
Bible nám říká, že máme milovat svého bližního, a dokonce i svého nepřítele. Mám velké podezření, že je
to proto, že jde o jednu a tutéž osobu.

• 111
Je velký omyl domnívat se, že když lidé ztratí víru, nebudou věřit v nic. Budou věřit v cokoli.

• 111
Zvláštní. Víru ztratili, ale její předsudky si podrželi.

• 111
Vím, že lidé někdy napadají církev, jako by omezovala rozum. Je to ale přesně naopak. Ona jediná povýšila
rozum na nejvyšší autoritu a jediná na světě prohlašuje, že i sám Bůh je vázán rozumem.

• 112
Jestli existuje jedna jediná věta, která by měla být vytesána do mramoru, protože představuje klidnou
a racionální sílu unikátní inteligence Tomáše Akvinského, pak je to ta, kterou vyřkl v ojedinělé apokalypse
svého rozhořčení: „Mé argumenty nejsou založeny na dokumentech víry, ale výlučně na předpokladech
a soudech vaší vlastní filosofie.“. On totiž, přestože se rozčílil, rozuměl tomu, čemu tolik kazatelů nerozumí
ani v nejklidnějším rozpoložení. Není možné vytýkat ateistovi, že je ateista, není možné nařknout ty, kteří
popírají nesmrtelnost, z hanebnosti, a není ani možné přinutit oponenta, aby uznal, že se mýlí, na základě
jiných zásad než jeho vlastních. Jestliže vůbecmáme polemizovat, pak semusíme laskavě a výlučně zabývat
důvody a soudy odlišného přesvědčení, než jsou ty naše – nebo se zabývat něčím docela jiným.

• 113
Často se říká, že náboženství umožňuje obyčejnému člověku, aby se cítil neobyčejný. Je však stejně důležité
dodat, že umožňuje i neobyčejnému člověku, aby se cítil docela obyčejný.

• 114
Zásady, jež prosadil Tomáš Akvinský, jsou vlastně jediné, které mohou chránit vědu proti tmářství. Do-
konce i v teologii musí platit princip, zapomenutý v sektářských bitvách, že smysl každé pasáže Písma není
samozřejmý, vyžaduje interpretaci – a tu, samozřejmě, ve světle jiných pravd. Jestliže doslovná interpretace
protiřečí nějaké samozřejmé skutečnosti, potommusíme uznat, že jde o špatný výklad. Bohužel však vědci
devatenáctého století byli hotovi považovat kdejakou svou domněnku o přírodě za fakt, právě tak jako sek-
táři sedmnáctého století považovali každý svůj dohad o Bibli za samozřejmé vysvětlení. A tak se stalo, že se
soukromé biblické teorie a předčasné přírodovědecké teorie v devatenáctém století střetly v zuřivém zápase
dvou netrpělivých ignorantských stran, bohužel známém jako spor mezi vědou a náboženstvím.

• 116
(…) Čas od času se vynoří sekta, která ohlašuje konec světa. Většinou se však vloudí chybička, nebo je její
kalkulace nepřesná – a místo světa končí ona sekta. 

• 117
Móda – tak jako kacířství – vždy zdůrazní nějakou pravdu, ovšem pravdu zcela podružnou, a zároveň vždy
potlačí pravdy zásadní a věčné, pravdy, jež se dlouhodobě potvrdily. (…)

• 117
Modlářství, to nejsou jen falešní bůžci, jsou to i falešní ďáblíci. Lidé se dnes bojí války, alkoholu a eko-
nomické krize, místo aby se báli zbabělosti a ztráty své integrity.
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• 118
Každý člověk solidní náboženské tradice rozumí dvěma věcem – svobodě a poslušnosti. První znamená,
že ví, kdo je, druhá, že ví, komu důvěřovat.

• 118
To, že máme všichni tolik společného, ještě neznamená, že je to obyčejné. (…)

• 119
Křesťanské mučednictví nebylo jen demonstrací; byla to i propagace.

• 119
Když Kristus v onom symbolickém okamžiku založil svou velkou společnost, nerozhodl se ani pro brilant-
ního Pavla, ani pro mystika Jana, ale zvolil si vykrucovače, zbabělce a snoba.

• 119
Všechny říše a impéria padly, protože byly založeny silnými muži a na silnýchmužích. Jen jedna historická
církev byla založena na slabosti, a proto je nezničitelná. Neboť řetěz nemůže být silnější než jeho nejslabší
článek.
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