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Alexander Tomský (ed.)

Moudrost a vtip G. K. Chestertona II
Aforismy a paradoxy
Leda/Rozmluvy, 2010

preklad: Alexander Tomský

• 8
Dospělí si už nehrají s hračkami ne proto, že nemají dost času, nýbrž proto, že je to velice namáhavé
a vyžaduje to daleko větší soustředění než jejich každodenní povinnosti a starosti.

• 15
Existují dva druhy vandalů. Jedni jako ti ve starověku, kteří bořili, druzí jako ti dnešní, kteří stavějí.

• 15
Existují dva typy skeptiků. Jedni pochybují o světě, druzí o sobě.

• 15
Existují dva druhy lidí. Jedni, kteří akceptují dogmata a jsou si toho vědomi, a druzí, kteří dogmata použí-
vají, ale nemají o tom ani ponětí.

• 21
Lidé se ženou za složitostí, ale touží po jednoduchosti.

• 21
Náhoda je duchovní vtip prozřetelnosti.

• 22
Pravdu můžeme přehánět, nic jiného by takové strašlivé napětí nevydrželo.

• 23
Potíže jsou jen špatně pochopená dobrodružství; dobrodružství jsou potíže správně uchopené…

• 23
Zoufalá věc, takový deštník: složený je nemotorná vycházková hůl, otevřený je zase nedostatečný stan.

• 25
Každému, komu nezměkne srdce, změkne nakonec mozek.

• 25
Odpuštění není pocit, je to rozhodnutí.

• 25
Umět poděkovat je nejvyšší forma myšlení.
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• 25
Největší překvapení – když překvapíme sami sebe.

• 25
Nikdo netuší, že je mladý, dokud je mladý.

• 25
Kolik lidí zaprodalo svou duši, jen aby byli obdivováni hlupáky!

• 26
Nikdy neodstraňujte plot, dokud nezjistíte, proč byl původně postaven.

• 26
Nesnaž se osvobodit velblouda od jeho hrbu, abys pak pozdě nezjistil, že přestane být velbloudem.

• 27
Zlatý věk přijde v okamžiku, kdy lidé zapomenou na zlato.

• 28
Styl vyjadřování působí na ty, kteří nesdílejí emoce řečníka, vždycky nabubřele.

• 28
Skrblík ničí sebe a všechny okolo, protože uctívá bohatství v jeho mrtvé formě.

• 29
Je velký rozdíl mezi člověkem šetrným a člověkem skoupým. Ten první je tvůrčí, vidí, co by se z čeho ještě
dalo použít, ten druhý nevytváří nic.

• 29
Chceme-li napsat dobrou satiru, tak aby napadený útok nejen pocítil, ale napůl i připustil, musíme nejen
vidět chyby, ale velkoryse uznat i jeho klady.

• 29
Je zásadní rozdíl mezi nadávkou a satirou. První rozzuří, jelikož je nepravdivá, druhá rozčilí, protože je
pravdivá.

• 29
Přátele si vybíráme sami, nepřátele si vybíráme sami, sousedy nám však vybírá Bůh.

• 29
Materialista je člověk, který ztratil hlavu. Duchař je člověk, který ztratil tělo.

• 30
Vážnost je bezbožná. Každé falešné náboženství je smrtelně vážné.

• 53
Typický omyl dneška! Považovat současné podmínky za absolutní, a pak se snažit tomuto cíli přizpůsobit
základní lidské potřeby, jako by lidská přirozenost byla nějakým prostředkem. Když někdo řekne, že dnes
rodinný život nejde dost dobře sloučit s kariérou, je to, jako by řekl, že se lidské hlavydost dobře nevejdoudo
dnešních módních klobouků. Snaha likvidovat hlavy místo klobouků se pak nazve kloboučnický problém.

• 55
Nevděčnost je zcela jistě jeden z nejhorších hříchů intelektu. Považuje totiž veškerý civilizační prospěch za
samozřejmý asi jako oblohu a roční období. Dívá se na klidnou ulici jako na něco nevyhnutelného, jako by
šlo o lesní klid. Netuší, že za mírem města se skrývá ohromné úsilí, ne nepodobné vytrvalé bitvě. Tak jako
zapomínáme na své místo v přírodě, tak také zapomínáme na své místo ve společnosti.

• 55
(…) Básníci (…) jsou sice velkou zátěží svých rodin, ale velkým dobrodiním lidstva. (…)
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• 58
Pokud se společnost chce jen bavit, tak ji brzy nebude bavit vůbec nic.

• 60
Lidem často vládnou hodiny, lháři v médiích a ti, kteří vládnout neumějí.

• 66
Móda je zvyk bez příčiny. Móda je zvyk, na nějž si právě proto, že nemá příčinu, nelze zvyknout.

• 70
Typickým hulvátem dneška je turista, jenž obdivuje italské umění, a pohrdá jeho náboženstvím. 

• 78
Žádná tyranie by nevznikla, kdyby lidé včas křičeli. Obranou před tyranií je vždycky obrana před ještě
neexistující tyranií.

• 83
Aristokracie je použití silných ke službě slabým, otroctví je použití slabých ke službě silným.

• 83
Někteří lidé by si rádi vypůjčovali společenské zásady z přírody. Problém je v tom, že v ní žádné nejsou.
Když vám kupříkladu takový antidemokrat řekne, že příroda žádnou rovnost neuznává, má sice pravdu –
příroda opravdu žádnou rovnost nezná –, ale zapomněl na její druhou část. Ona totiž příroda neuznává ani
nerovnost. Obojí předpokládá měřítko hodnot. Aristokracie a demokracie jsou lidské ideály. Jeden hlásá,
že lidé mají stejnou hodnotu, a druhý, že někteří mají hodnotu větší. Příroda však netvrdí, že kočky jsou
hodnotnější než myši. Příroda mlčí!

• 84
To, že se národu nedaří vše kloudně vykonat, je dobrým vysvědčením, že se na společném díle podílejí
mnozí. Běda, jestliže všechno perfektně funguje. To pak znamená, že stát je v rukou specialistů a excentriků,
a národ jen pasivně přihlíží.

• 84
Pouhá mašinerie voleb ještě není žádná demokracie, ačkoli není snadné nalézt jednodušší a lépe fungující
metodu. Je to hluboce křesťanský pokus získat názor těch, kteří by se sami názor nabídnout neodvážili. Je
to vlastně mystické dobrodružství důvěřovat lidem, kteří nedůvěřují sami sobě.

• 87
Systém dvou stran byl vynalezen díky národnímu smyslu pro férovou hru. Bylo to hluboké přesvědčení,
že marnost a hloupost mají být spravedlivě rozděleny mezi dvě strany.

• 87
Největší slabostí demokracie je smutná skutečnost, že máme v politice ty, kteří tam být chtějí, a přitom by
tam měli být ti, kteří tam být nechtějí.

• 87
(…) Jen ten má vládnout, kdo se na to vůbec necítí. (…)

• 88
(…) Je (…) pitomé prohlásit, že naprostá většina lidí jsou pitomci. Je to, jako bychom řekli, že většina lidí je
vysoká, ačkoli bymělo být zřejmé, že vysoký znamená vyšší než většina. Je absurdní označit většinu lidstva
za podprůměr lidstva.

• 88
Opravdová revoluce je návrat k přirozenému a normálnímu. Revoluci, která chce zvrátit celé dějiny, mohl
vymyslet jenom šílenec.

• 89
Místo aby řekli občanovi: Jsi stejně dobrý jako vévoda z Norfolku., vyjadřují se ubohou demokratickou
floskulí: Vévoda z Norfolku není o nic lepší než ty..
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• 95
Socialisté vyhlásili generální stávku, aby se dělníci mohli stát poslušnými vojáky a byrokraty státu. Logicky
řečeno, je to stávka proti všem stávkám.

• 102
Člověk, který není ochoten za něco zemřít, není hoden toho, aby žil.

• 107
Opravdu dobrý člověk stárne ke stále větší jednoduchosti.

• 107
(…) Je lehké napsat dlouhý úvodník, ale velmi těžké napsat vtipný fejeton do humoristického časopisu. (…)

• 108
Pokora! Ten největší psychologický objev lidstva od doby, kdy člověk zatoužil poznat sebe.

• 108
Všichni lidé jsou obyčejní. Výjimeční jsou jen ti, kteří si to uvědomují.

• 109
Pokora většinou znamenala brzdu zpupnosti a nekonečné lidské žádostivosti. Člověk vždycky předstiho-
val své dobré skutky nově vymyšlenými choutkami. Byl tak posedlý radovánkami, že si zničil polovinu
svých radostí. Tím, že chtěl stále jen ustavičnou rozkoš, ztratil tu hlavní; neboť jediná opravdová rozkoš je
v překvapení. Bez pokory se nelze z ničeho radovat – dokonce ani z pýchy ne.

• 109
Velký člověk se snaží být obyčejný, a stává se neobyčejným. Malý člověk se snaží být záhadný, a stává se
průhledným v tom ošklivém slova smyslu – jelikož do něj všichni vidíme.

• 109
Velký člověk musí být obyčejný i neobyčejný zároveň. (…)

• 110
Existuje i do jisté míry neškodná pýcha, která neničí charakter: je to hrdost na něco, na čem nemá člověk
nejmenší zásluhu, jako je vlast nebo dávní předci. Jakmile jde o peníze, už je to o něco horší, protože by si
takový nadutec mohl myslet, že si je snad zaslouží. Ještě podstatně horší je pýcha intelektu. Ovšem největší
a děsivá pýcha vzniká ve chvíli, kdy si člověk začne vážit sám sebe, protože si připadá dobrý – dobrota je
totiž nejdokonalejší věc na světě. Je to farizej, a ve střetu s farizejem se ani sám Kristus neudržel.

• 112
Musí-li být někdo domýšlivý, bylo by lépe, aby byl domýšlivý na své přednosti a talenty, které nemá. Jeho
marnivost by pak zůstala jenom povrchní, pouhou chybou, jako když si někdo myslí, že zdědil královskou
krev nebo že objevil neomylný systém na ruletu. Je-li domýšlivý na přednosti, které nemá, nemůže tahle
nereálná vlastnost korumpovat jeho přednosti reálné. Jeho ocenitelné kvality pak zůstanou ve své prapů-
vodní nevinnosti. Když se někdo chybně domnívá, že je velikým houslistou, nepřekáží mu to, aby byl
zároveň džentlmenem a poctivým člověkem. Jakmile se však jeho mysli zmocní vědomí, že džentlmenem
opravdu je, okamžitě jim být přestane.

• 114
Morálka nevznikla tím, že jeden řekl druhému: Já tě nepraštím, když ty nepraštíšmě!. O takové společenské
smlouvě nemáme žádné důkazy. Zato máme mnohá svědectví, jak si ti dva řekli: A už žádné násilí na
svatých místech.. Zdá se, že objevili morálku, protože ctili svatost. Ona totiž i sama odvaha je sakrální
a byla objevena při hájení svatyně. Stejně jako čistota, která vznikla v očistné lázni, aby lidé objevili hygienu.
Dějiny Židů jsou toho krásným příkladem: Deset přikázání, která jsou v podstatě roztroušena v celém
lidstvu, nejsou nic víc než vojenské příkazy, jež měly ochránit jistou archu na cestě pouští. Zlo anarchie
totiž ohrožovalo svatost. A teprve když byl ustanoven svátek, objevili lidé neděli a získali dovolenou.
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• 114
Strohá stručnost Desatera není důkazem chmurného a negativního náboženství. Právě naopak! Je důkazem
nejvyšší svobodomyslnosti, neboť je podstatně kratší vyjádřit to, co je zakázáno, než to, co je povoleno.
Zakázáno je toho totiž jen velmi málo, zatímco povoleno je téměř vše.

• 121
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 jsem navzdory tomu skálopevně přesvědčen, že jsem se narodil 29. května 1874 na Campden
Hill v Kensingtonu.

• 122
Bigotní člověk se vzteká na druhé jen proto, že nemá vlastní názor.

• 122
Čím blíž má lež k pravdě, tím je lživější.

• 122
Problém s logiky není v tom, že nedovedou dojít k správnému závěru – kdyby tomu tak bylo, nebyli by
logiky. Problém je v tom, že pod nevyhnutelným psychologickým návykem zapomínají, že logický pro-
ces má dvě stránky. Tou první je zvolit předpoklad, tou druhou argumentovat. Když se příliš věnujeme
logickému uvažování, ztrácíme někdy zdravý předpoklad. 

• 124
Uspokojivá odpověď nikdy neuspokojí.

• 124
Mystika zachraňuje zdravý rozum. Dokud jsme si vědomi tajemství, jsme zdraví. Jakmile tajemství zničíme,
staneme se morbidními. Každý normální člověk je mystik, protože jej pravda zajímá daleko víc než logika.
Jakmile se mu zdá, že si dvě pravdy protiřečí, tak si je raději podrží obě i s jejich nelogičností.

• 124
Mystika je transcendentální formou zdravého rozumu. Mystika, tak jako zdravý rozum, je zahalena pově-
domím jistých pravd a tendencí, které nemohou být formálně doloženy a někdy ani pojmenovány. Mystika
se stejně jako zdravý rozum obrací ke skutečnosti, která se do žádné argumentace nevejde.

• 129
Jedním z důvodů, proč prýmáme být progresivní, je víra, že se svět stále zlepšuje. Ve skutečnosti je jediným
důvodem pro pokrokovost skutečnost, že se všechno neustále zhoršuje. To, že všechno podléhá zkáze, je
také nejsilnější argument proti konzervatismu, jinak by byl všemocný a nenapadnutelný. Konzervatismus
je totiž založen na předpokladu, že když všechno necháme tak, jak to je, tak to také tak zůstane. Houbelec!
Necháme-li něco být, vydáme to na pospas zubu času. Zanecháme-li sloup bílý, brzy z něho bude sloup
černý. Má-li zůstat, jak je, musíme ho stále natírat. To ovšem znamená permanentní revoluci. Chceme-li
mít starý bílý sloup, musíme mít nový bílý sloup.

• 129
Pokrok by měl znamenat, že měníme svět, abychom se přiblížili k ideálu. My – místo toho – neustále
měníme ideály.

• 129
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 zázraky skutečné.

• 131
Svět je rozdělen na konzervativce a pokrokáře. Někdy mám pocit, že pokrokáři jen vymýšlejí chyby a kon-
zervativci se snaží, aby nebyly nikdy napraveny.
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• 131
V dějinách to vypadá takhle: Staří nemají nikdy pravdu a mladí zase nemají pravdu o jejich nepravdě.
I když se staří někdy drží hloupé tradice, mladí ji napadají na základě teorie, která se pak ukáže být stejně
hloupá.

• 134
Duševní zdraví znamená duševní rovnováhu. Nevyrovnaný člověk jí buďto příliš mnoho, nebo příliš málo.
Ctnost se už od starověku nachází mezi dvěma extrémy. Proto si dnešní vyznavači pokroku tolik protiřečí,
když jedni chtějí, abychom omezili spotřebu na minimum, a druzí chápou pokrok jenom jako stále větší
spotřebu.

• 135
Můžeme si rozmyslet, kam chceme dojít. Nemůžeme však nikdy změnit místo, odkud jsme vyšli.

• 147
Podstata umění je také v umění redukce. Umění znamená zmenšení. Chceme-li něco ohromného, vesmír
je dostatečně veliký pro každého. Umění musí vesmír zmenšit, vytvořit miniaturní vesmír jako model ves-
míru, jako hračku, se kterou si může hrát i malé dítě. 

• 148
Umění vždycky přehání, přestože není žádné umění přehánět.

• 148
Důstojnost umělce spočívá především v povinnosti bdít nad tím, aby ze světa nikdy nezmizel úžas. Stojí na
stráži, stále však musí podněcovat svou představivost a zároveň bojovat se svou únavou a ospalostí.

• 149
Iliada je velká literatura proto, že život je boj, Odyssea proto, že život je cesta, kniha Jobova proto, že život
je hádanka.

• 150
Existuje mnoho básníků, kteří dokážou skvěle vyjádřit věčné zoufalství, ale jen nemnoho těch, a to i mezi
nesmrtelnými básníky, kteří dokážou vyjádřit deset minut uspokojení.

• 150
Nic pro nás nebude opravdu poetické, nebude-li pro nás poetické denní světlo. A žádná obluda nás nepře-
kvapí, jestliže nežasneme nad normálním člověkem. 

• 151
Nejlepším příkladem nedostatku originality dnešního umění je zoufalá snaha nalézat stále nová témata.
Originální básníci básní o jaru. Jejich jarní poezie je stejně svěží, jako je stále svěží samotné jaro. Umělci
bez originality píší o mučení nebo o nějaké nové obscénní úchylce, protože doufají, že samo drastické téma
bude mluvit za ně.

• 152
Představivost námnemáukázat věci fantastické, měla by námukázat běžné věci tak, jak fantastické opravdu
jsou.

• 156
Přesnost je dnes v literatuře chápána formálně anebo hnidopišsky. Ve skutečnosti literatura nepotřebuje
přesná, nýbrž živá slova. A jenom vzpomínka na slovní význam je život slova.

• 157
Mezi moderními kritiky dnes dochází k zatmění mozků. Z prosté skutečnosti, že leckteré vrcholné dílo není
populární, usoudili, že jenom nepopulární dílo může být umělecké.
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