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Lepšie čerta do práce zapriahnuť – …odrážali tú dlhú prehru – Sarumanovo pokušenie a postoj Galadriel – Ar-
Pharazônová cesta – Prekabátili sme teda Satana? – Záleží na perspektíve – Galadrial versus Saruman – Sau-

ronov smiech 

Tomáš Sedláček vo svojej knihe Ekonómia dobra a zla vyslovu-
je myšlienku, ktorá vynikajúco charakterizuje to, o čo nám 
vlastne v súčasnej kultúre ide: „Občas je lépe čerta zapřáhnout 
do pluhu než s ním bojovat. Než vyvíjet obrovskou energii k boji 
proti zlu, je lépe použít jeho vlastní energie k dosažení námi 
žádaných cílů; postavit na rozbouřenou řeku mlýn místo marné 
snahy proud odstranit. … Energii chaosu, která je samohybně 
vyživována, stačí už jen zlehka řídit a usměrňovat, aby sloužila 
našim cílům. Není třeba práskat bičem a držet ji násilím. Mi-
chael Novák o tomto problému pojednává ve své knize Duch 
demokratického kapitalismu. Tvrdí, že pouze demokratický 
kapitalismus, na rozdíl od všech alternativních systémů - často 
utopických - pochopil, jak hluboce je zlá přirozenost v lidské 
duši zakořeněna, a uvědomil si, že je mimo možnosti jakéhokoli 
systému tento „hřích" vykořenit. Systém demokratického kapita-
lismu může „moc hříchu pokořit - tj. přetransformovat jeho 
energii v tvořivou sílu (a nejlépe se tím pomstít Satanovi)." 
Ekonomické a politické aspekty této myšlenky jsou - v mnohém 
neprávem - přičítány Adamu Smithovi. Myšlenka, která jej 
později proslavila, hovoří o společenském dobru, které všem 
kyne z egoismu řezníka prahnoucího po výdělku a vlastním 
užitku.“ (Ekonomie dobra a zla) 

Je zvláštne, ale veľmi podobnú myšlienku vyslovil J. R. R. 
Tolkien v Silmarillione, kde hovorí o Númenorejcoch a o ich 
boji so Sauronom. 

Sauron predstavuje v Tolkienovom diele presne to zlo, ktoré je 
nad sily človeka. Celé Tolkienovo dielo je o zápase ľudí a elfov 
so zlom, najprv v podobe Morgotha, potom v podobe Saurona, 
jeho bývalého služobníka. Celé tie veky zápasu najlepšie 
vystihuje Galadriel, keď sa zveruje Frodovi: „Ještě před pádem 
Nargothrondu a Gondolinu jsem totiž překročila hory a během 
věků světa jsme spolu odráželi tu dlouhou prohru.“ (Spoločen-
stvo prsteňa). Boj Celeborna a Galadriel – a Elronda a pred ním 
Gil-Galada a Elendila a ešte pred nimi Túrina a Tuora a Berena 
a vznešených elfov zo Západu – všetko toto je len odrážanie 
dlhej prehry. Je nad sily ľudí poraziť Zlo a zvíťaziť nad ním. 
V tomto smere sa Galadriel zhoduje s Michaelom Novakom 
a jeho názorom, že je mimo možností akéhokoľvek systému 
zmeniť zlo, ktoré je hlboko zakorenené v ľudskej prirodzenosti 
(hľa, a že nejestvuje dedičný hriech!). Napriek tomu je však 
stále možné zaujímať voči tomuto zlu rôzne postoje. 

Postoj Galdriel ku zlu je jasný. Po tom, čo odolala pokušeniu 
kolaborovať povie Frodovi veľké slová: „Láska elfů k jejich 
zemi a jejich dílům je hlubší než hlubiny Moře a jejich lítost 
neumírá a nikdy se docela neutěší. Přesto raději odvrhnou 
všechno, než aby se poddali Sauronovi: protože teď už ho 
znají.“ (Spoločenstvo Prsteňa). Galadriel vie, že nie je v jej 

silách zvíťaziť a pokoriť zlo. Ale ani tak nie je ochotná sa mu 
podvoliť. Dokonca ani v rámci vidiny a nádeje na to, že ho 
akosi ovládne a nakoniec využije v prospech dobra. Toto 
bola predstava Sarumana, keď Gandalfovi vysvetľoval: 
„Zdvíhá se nová moc. Proti ní staří spojenci a staré pro-
středky nepomohou. V elfech a vymírajících Númenorejcích 
není naděje. Jedna volba, před níž stojíš, před níž stojíme, je 
tahle. Můžeme se spojit s tou mocí. Bylo by to moudré, 
Gandalfe. Tam je naděje. Vítězství té moci je blízko; a 
odměna pro ty, kteří jí pomáhali, bude hojná. Jak roste, 
porostou i její vyzkoušení přátelé; a Moudří jako ty a já se 
mohou nakonec dík trpělivosti naučit řídit její postup, ovlád-
nout ji. Můžeme vyčkávat, můžeme si myslit svoje, třeba i 
litovat zla, které se napáchá cestou, ale schvalovat vysoký 
konečný cíl: Poznání, Vládu, Pořádek; všechno, oč jsme 
dosud marně usilovali, protože nám naši slabí nebo lehkomy-
slní přátelé spíš překáželi, než pomáhali. Nemusí dojít, 
vlastně nedojde k žádné skutečné změně v našich plánech, jen 
v našich prostředcích“ (Spoločenstvo Prsteňa). Nanešťastie 
(alebo našťastie) mu nebolo umožnené tento svoj pokus 
zrealizovať. Galadriel čelila podobnému pokušeniu, ale 
nakoniec odolala. „Zmenším se, odjedu na Západ a zůstanu 
Galadriel.“ (Spoločenstvo Prsteňa) – tak znejú nepochybne 
jedny z najväčších slov celého diela. 

Úplne iný postoj zaujal posledný kráľ Númenoru, Ar-
Pharazôn Zlatý. Silmarillion píše: „A bez porady s Valar 
a bez pomoci jiné moudrostí než vlastní se rozhodl, že sám 
vznese nárok na titul Krále lidí a donutí Saurona, aby se stal 
jeho vazalem a sluhou … Lidé viděli, jak ze zapadajícího 
slunce připlouvají jeho plachty jako obarvené šarlatem a 
lesknou se červení a zlatem, a na obyvatele pobřeží padl 
strach a oni prchali. Ale flotila nakonec doplula na místo, jež 
se nazývalo Umbar, kde byl mohutný přístav Númenorejců, 
jejž nevytvořila ničí ruka. Okolní země byly prázdné a němé, 
když Mořský král pochodoval do Středozemě. Sedm dní 
putoval s korouhví a trubkou, přišel k pahorku, vystoupil na 
něj, postavil si tam svůj stan a trůn, usedl uprostřed země a 
kolem něho si rozestavilo stany jeho vojsko - modré, zlaté a 
bílé jako louka s vysokými květinami. Pak vyslal hlasatele a 
nařídil Sauronovi, aby před něj přišel a přísahal mu věrnost. 
A Sauron přišel. Přišel až ze své mohutné věže Barad-dûr 
a nepokusil se o boj. Pochopil totiž, že moc a majestát 
Mořských králů přesahují všechny pověsti, takže nemohl 
důvěřovat ani svým největším služebníkům, že jim odolají, a 
viděl, že ještě nepřišel čas, kdy naloží s Dúnadany podle své 
vůle. Byl lstivý a uměl dobře dosahovat svého úkladem, když 
nepomáhala síla. Proto se před Ar-Pharazônem pokořil, 
uhladil svou řeč, a lidé žasli, protože to, co říkal; se zdálo 
pěkné a moudré. Ale Ar-Pharazôn nebyl dosud oklamán a 



napadlo ho, že Sauron lépe dodrží své sliby poddanství, když 
bude dovezen na Númenor a tam bude bydlet jako rukojmí za 
sebe a za všechny své služebníky ve Středozemi. Sauron s tím 
souhlasil jakoby z donucení, ale vskrytu to přijal rád, protože to 
ladilo s jeho přáním.“ (Silmarillion). Všetci vieme, ako to 
napokon dopadlo: „Ar-Pharazônovy flotily připluly z hlubin 
moře, obklopily Avallóne a ostrov Eressëu a Eldar truchlili, 
protože světlo zapadajícího slunce bylo odříznuto mračnem 
Númenorejců. Ale Ilúvatar ukázal svou moc a změnil tvar světa; 
v moři mezi Númenorem a Zeměmi neumírajících se otevřela 
obrovská propast, vody se do ní vevalily a hluk a dýmání těch 
vodopádů se vznesly až k nebi a svět se otřásl. Všechny lodě 
Númenorejců byly staženy do propasti, utonuly a byly navždy 
pohlceny. Král Ar-Pharazôn a smrtelní bojovníci, kteří stanuli 
na půdě Amanu, však byli pohřbeni padajícími horami: leží prý 
tam uvězněni v Jeskyních zapomenutých až do Poslední bitvy a 
Dne soudu. Avšak země Aman a eldarská Eressëa byly vzaty a 
navždy odstraněny z dosahu lidí. A Andor, Darovaná země, 
Královský Númenor,  Elenna Eärendilovy hvězdy, byla úplně 
zničena. Byla totiž blízko východní hrany velké průrvy, její 
základy se vyvrátily a ona se zřítila dolů do tmy a již není. A tak 
již na zemi nezůstalo žádné místo, kde je uchována památka na 
čas, kdy nebylo zlo.“ (Silmarillion). Ak mal Saruman niekedy 
niekoho, kto ho predišiel, bol to Ar-Pharazôn, Zlatý. A ak 
niekedy nejakúp lekciu Saruman zanedbal, bola to práve lekcia 
Pádu Númenoru… 

Určite ste si všimli, že Sarumanova cesta ožila v diele moderné-
ho kapitalizmu. Je to pokus prekabátiť Diabla. Pokus zapriahnuť 
ho do našich služieb: „Tak postupoval i svatý Prokop v českých 
legendách - čerta, který mu zlomyslně polámal kolo od vozu, 
přinutil, aby se sám smotal do klubíčka a posloužil světci jako 
hnací síla pro vůz. Prokop dobře pochopil, že je moudřejší a 
výhodnější živelných chaotických sil vhodně využít, než seje 
marně a sisyfovsky pokoušet potlačit, vyloučit a zničit.“ (Tomáš 
Sedláček). Lenže – naozaj Prokop urobil presne toto? Uzatvoril 
naozaj pakt s Čertom, aby tak s užitím jeho temnej moci dosia-
hol svoj cieľ?  

Saruman v cylindri a s kalkulačkou v ruke hovorí i dnes to isté, 
čo kedysi v Stredozemi: „Můžeme vyčkávat, můžeme si myslit 
svoje, třeba i litovat zla, které se napáchá cestou, ale schvalovat 
vysoký konečný cíl: Poznání, Vládu, Pořádek; všechno, oč jsme 
dosud marně usilovali.“ (Spoločenstvo Prsteňa). 

Tak ako to je? Prekabátili sme Satana? Zapriahli sme ho naozaj 
do svojich služieb a on – škrípajúc zubami – proti svojej vôli 
slúži dobru, pokroku a žiarivej budúcnosti? Alebo spejeme ku 
skúsenosti, ktorú mali trpaslíci pod Horou, keď Glóin hovorí: 
„Nebylo třeba sveřepého hlasu poslova, aby nás varoval, že 
jeho slova tají hrozbu i klam; věděli jsme už přece, že síla, která 
se vrátila do Mordoru, se nezměnila a že nás za starých časů 
vždycky zradila.“ (Spoločenstvo Prsteňa)? Sme múdrejší, ako 
Ar-Pharazôn Zlatý? Alebo sa zahrávame so silami, o ktorých 
obludnej veľkosti sa nám ani nesníva? Víťazíme – alebo len 
kdesi v tieňoch Sauron vyčkáva na svoj čas, lebo s desivou 
istotou vie, že skôr, či neskôr príde? 

Odpovede na túto otázku sú hneď dve: 

• Z POHĽADU PERSPEKTÍVY : Galadriel vnímala svet 
a realitu z uhla, ktorý vystihuje napríklad text, známy ako 
„Proroctvo Mandosovo“: „Až bude svět starý a Mocnosti una-
veny, tehdy se Morgoth, vida, že stráže spí, vrátí Dveřmi noci z 
bezčasého Prázdna a zničí Slunce a Měsíc, ale Eärendil se 
objeví jako bílý a spalující plamen a svrhne jej z nebes. Tehdy 
dojde na pláních Valinoru k poslední bitvě. Toho dne bude 
Tulkas zápasit s Melkorem a po jeho pravici bude stát Eönwe a 
po jeho levici Túrin Turambar, syn Húrinův, jenž se vrátí ze síní 
Mandosu. A bude to černý meč Túrinův, jenž zabije Melkora a 

přivodí jeho konečný pád; a tak budou děti Húrina a všichni 
lidé pomstěni. Poté bude Země rozbita a přetvořena a silma-
rily opět shromážděny - z moře, země a vzduchu, neboť 
Eärendil sestoupí a vzdá se plamene, jenž mu byl svěřen. Pak 
Fëanor vezme Tři a odnese je Yavanně a ona je otevře a 
jejich světlem oživí Dva stromy; a veliká záře zaplane a hory 
Valinoru budou sníženy, světlo vyjde a ozáří celý svět. V 
tomto světle Valar omládnou a elfové procitnou a všichni 
jejich mrtví povstanou; a záměr, který s nimi měl Ilúvatar, 
bude naplněn. Ale o tom, co se toho dne bude dít s lidmi, 
proroctví nemluví, a žádného člověka nezmiňuje, jen Túrina, 
a tomu je dáno místo mezi lidem Valar.“ (Tolkien). Podobne 
ako Severania poznali svoj Ragnarok, aj Galadriel vie, že 
tento svet neostáva naveky. Ba viac, vie, že vek, ktorý 
prežíva – áno, aj samotný Zlatý Lórien – je len čiastočkou 
väčšieho príbehu, do ktorého je votkaný. Galadriel vníma 
samu seba, svet, Lórien i celé dejiny v kontexte tohto väčšie-
ho príbehu. V kresťanstve tento pohľad vyjadruje Zjavenie 
apoštola Jána, Apokalypsa. Z tohto pohľadu je kolaborácia 
so Zlom veľmi zlá voľba. Môže priniesť dočasný zisk – ak 
vôbec! – ale nakoniec zradí a sklame toho, kto do nej vloží 
svoje nádeje. Galadriel vie, že raz skončí aj Lórien samotný. 
Skôr, či neskôr, ale raz určite. Obetovať budúcnosť kvôli 
tomu, aby to nastalo „o trochu neskôr“, zachrániť pominu-
teľné TERAZ za cenu zrieknutia sa záverečného naplnenia 
Ilúvatarových zámerov (ako vraví proroctvo Mandosovo) – 
to by bola veľmi zlá voľba. Galadriel odolá pokušeniu 
uprednostniť prchavú prítomnosť pred trvalou budúcnosťou.  

Presne toto je postoj kresťanstva. Život, svet,… všetko toto 
je len maličká čiastočka omnoho väčšieho Príbehu. Nebo 
a Zem sa pominú, človek zomrie, civilizácie zaniknú – ale 
Príbeh nekončí, pokračuje až naveky. Kolaborovať zo Zlom 
je ako zachraňovať cent na úkor miliárd. Znamená upred-
nostniť prchavý, na pár okamihov obmedzený zisk na úkor 
Večnosti, sen na úkor Skutočnosti, uspokojenie na úkor 
Naplnenosti zbožštenia! To by bola veľmi zlá voľba. Preto 
zjavenie oceňuje krajnú vernosť Dobru (a teda Bohu), ver-
nosť „až na smrť“ – a odsudzuje akúkoľvek kolaboráciu so 
Zlom, či dokonca len trpenie Zla… Zjavenie je v tomto 
smere jednoznačné: Radšej zomrieť teraz a nepoškvrnený – 
než zomrieť potom, ale za cenu straty všetkého!  

Sarumanovi, všimnime si, tento pohľad chýba. Na konci 
svojho života úplne stratil svoju múdrosť, ako to dobre 
vystihol Gandalf. Už nevidí svet v jeho celistvosti. Akoby 
úplne zabudol, stratil pojem o realite, z ktorej nakoniec aj 
sám pochádza. Vidí už len Stredozem v perspektíve pár 
krátkych rokov chýliaceho sa Tretieho veku. Z tohto pohľadu 
sa jeho rozhodnutie kolaborovať zdá rozumné. Postaviť sa 
Sauronovi znamená zomrieť – a teda stratiť všetko. Spolu-
pracovať znamená žiť – a uchovať si nádej, že možno raz, po 
dlhom čakaní a intrigovaní, ho táto kolaborácia vynesie na 
vrchol a on ovládne i samého Saurona. V prospech ľudstva, 
tvrdí samozrejme Saruamn, pretože priznať si, že už aj on 
sám je úplne skazený a že už aj ním hýbu len tie najnižšie 
a najnechutnejšie sebecké túžby po moci a sláve a ovládaní 
iných, by bolo aj pre neho príliš bolestné. Ježiš o tomto stave 
hovorí ako o „slepote“ a „pokrytectve“ a ani jedno, ani druhé 
už nie je znakom múdrosti, ale jej straty a úpadku. 

Ak na kapitalizmus pozeráme len z pohľadu pozemského 
života, môže sa zdať, že sme s Diablom nakoniec vybabrali. 
Zlo v srdci človeka, jeho sebectvo, pažravosť, nenásytnosť, 
podlosť, nenávisť, všetko toto akoby poháňalo železný stroj 
blahobytu. Na konci je prosperita, blahobyt, šťastie,… 
pozemský raj!  

Pozorný čitateľ si ale uvedomuje, že podobne to vyzeralo aj 



v Númenore. Lenže… zatiaľčo Númenor rástol, jeho väzba na 
Príbeh sa narušuje. Slepota premáha kráľa i vznešených potom-
kov Eärendila. A tak nakoniec, paradoxne, stojí Numenor 
v opozícii voči moci ešte nekonečne väčšej, než je sila Saurono-
va. Stojí v opozícii voči Príbehu samotnému, stelesnenému 
v Ilúvatarovi. A tak namiesto toho, aby ho táto moc silou 
Večného Príbehu vyniesla až k výšinám Večnosti, strháva ho 
a zvrhuje ho až na samé dno priepasti… 

Áno, kapitalizmus, zdá sa, funguje – ale za cenu opustenia 
Príbehu. Cena za plné bruchá a všakovaký konzum vyzerá byť 
strašlivá. Je to cent za cenu miliárd. Zlomok času za cenu 
Večnosti. Plné brucho za cenu duše, ktorú sme predali. Chlieb 
za cenu slepoty. Ak by sme sa vrátili k Platónovmu podoben-
stvu o jaskyni, tak sme ho práve obrátili: Už nie chudák, ktorého 
ktosi oslobodí z okov a on objaví skutočný svet za bránou 
jaskyne. Namiesto toho sa nechávame odviesť z jasu reality 
medzi šedé tiene a prízraky jaskyne (denne o týchto tieňoch 
a prízrakoch referujú reklamy, stačí zapnúť televízor ☺) 
a súhlasíme s tým, že vymeníme svetlo za tmu, slobodu za 
okovy, slobodu kráľovských detí za tesnú a nevábnu jaskyňu 
v podzemí – ale budeme mať plné bruchá! To vyzerá byť naozaj 
veľmi zlá voľba! Zdá sa, že Númenor a jeho prekliatie sa znova 
opakujú… 

• HĽADISKO KONE ČNÉHO ÚSPECHU: Toto je druhé 
hľadisko. Dobre, obetovali sme Večnosť kvôli prchavému 
prítomnému okamihu. Dokonca sme Večnosť popreli. Nazvali 
sme ju nereálnou. Popreli sme celý príbeh, za rojkov sme 
vyhlásili Múdrych, ktorí ho ešte úplne nezabudli a prchavý 
okamih prítomnosti sme prehlásili za jedinú realitu. Tak dobre. 
Predstavme si na chvíľu, že to naozaj za to stálo a že cena nie je 
privysoká. Podarilo sa nám teda aspoň tu, na tomto maličkom 
a nestabilnom fliačku reality prekabátiť Satana? Podarilo sa 
nám aspoň na okamih stvoriť – jemu na truc – Raj na zemi? 

Rozpadávajú sa nám rodiny so všetkým, čo tento neblahý trend 
prináša: „Primitivním společnostem, žijícím na úrovni doby 
kamenné, matrilinearita vyhovuje. Avšak návrat dnešní civiliza-
ce k tomuto uspořádaní, tedy s otcem přechodným nebo vylou-
čeným z rodiny, vede ke spektru negativních důsledků pro 
společnost. Nejznámější jsou juvenilní delikvence, drogova 
zavislost, nevzdělavatelnost, infantilismus, demoralizace, 
zmatení v sexualních rolích, kriminalita. Statistika je neúprosná 
- téměř dvě třetiny až tri čtvrtiny takto poznamenaných dětí se 
rekrutuje z rodin bez otce.“ (Daniel Amneus); alebo: „Z peda-
gogicko-psychologických poraden je známo, že chlapci vyrůsta-
jící bez působení mužského prvku mají sklon k dravosti, přece-
ňovaní sexu a násilí, ke skluzu mezi nevzdělatelně jedince, k 
homosexualite, snížené sociální zodpovědnosti a nízkým stup-
něm snahy se prosadit. Dívky pak mimo jiné mívají potíže se 
vztahem k mužské autoritě, mají poruchy sebehodnocení, se 
zvládáním agresivity ve svém okolí a v dospělosti potíce s 
volbou vhodného partnera. Dívky vyrostlé bez otce budou 
opakovat tento vzorec i do další generace. Necítí v tom totiž nic 
nepatřičného. Podle seriózních výzkumu (Leving a Dachman, 
Amneus) mají osoby pocházející z rodin bez otců vyšší pravdě-
podobnost: 20x, že skončí v kriminále; 33x, že budou zneužity; 
5x, že spáchají sebevraždu (3x, že ji spáchají už jako mladiství) 
; 20x, že budou mít problémy s chováním ; 73x, že budou 
zavražděny; 20x, že někoho znásilní; 32x, že utečou z domova 
nebo ze školy; 10x, že se dají na drogy; 9x, že budou vyhozeni z 
vyšších skol; 9x, že se dostanou do polepšovny; 2x, že otěhotní 
už jako mladistvé; 2x, že se budou vdávat už jako mladistvé; 3x, 
že porodí bez sňatku; 2-3x, že už jako děti budou potřebovat 

psychiatra ; 5x, ze budou chudé. Seznam potíží očekávající 
dítě v rodině vedené výlučně matkou by mohl pokračovat bez 
konce. A pokud se zeny presto nechají podnítit k samostat-
nému vedení rodiny, mely by vedet, ze svobodně matky jsou 
zdravotně nejrizikovější skupinou zen ve srovnání se všemi 
ostatními skupinami podle rodinného stavu - včetně vdov a 
nikdy neprovdaných zen (Chambers).“ (Josef Hausmann). 
Rastie násilie, kriminalita, terorizmus, svet sa schyľuje 
k novému (a zrejme hodne krvavému) prerozdeleniu síl 
v prospech kultúr, ktoré majú s demokraciou a slobodou 
spoločné len meno a občas ani to. Depresia je najrozšírenej-
šou chorobou Únie, klientela psychiatrov stúpa,… čo k tomu 
dodať? Zničenú a vydrancovanú zem? Hlad? Epidémie? Ešte 
v polovici 20. storočia sme sa predháňali v žiarivých víziách 
toho, čo všetko bude v roku 2000 dosiahnuté: „Až bude tobě 
pionýre, čtenáři, třicet let, vzbudíš se do světa, který už v 
mnohém nebude podoben dnešku. Budovatelé komunismu v 
Sovětském svazu i u nás budou mít k dispozici moderní 
automatizované závody, zvládnou zemědělské práce průmys-
lovým způsobem, budou pracovat šest hodin denně. V té době 
proniknou hluboko do tajů vesmíru. To všechno se promítne 
do každodenního života: 250 milionů tun oceli ročně, hojnost 
všech prostředků, městská doprava zdarma, bezplatné 
stravování ve školních a závodních jídelnách, bydlení v 
prostorných bytech bez nájemného, levné nebo bezplatné 
turistické základny atd. To není začátek fantastické povídky 
našeho časopisu, to je reálný dvacetiletý program Komunis-
tické strany Svazu sovětských socialistických republik, o 
kterém píše, mluví a přemýšlí celý svět. Bledne sláva kapita-
listické techniky a výroby. Vždyť za deset let předstihne SSSR 
Spojené státy americké dvaapůlkrát a za dvacet let bude jeho 
náskok sedminásobný. Je krásné žít v takovém světě ...“ 
(časopis ABC v rokoch totality). A dnes? Nelietame ani na 
Mesiac, nemáme trojdňový pracovný týždeň, neraňajkujeme 
syntetický čaj (porov. Arthur Clarke, Vesmírna odysea 
2000)…  

Obávam sa, že sme na tom podobne ako v Númenore. Ar-
Pharazôn neuvažoval v kontexte Príbehu. Videl len TU 
a TERAZ. Nevieme, či si uvedomil, že kvôli pár rokom 
diskutabilnej moci a slávy TU a TERAZ obetoval celý, 
nekonečne väčší a vznešenejší Príbeh. Ale určite si uvedomil, 
v tom poslednom okamihu na brehoch Amanu, že nakoniec 
stratil aj svoje TU a TERAZ.  

Nie sme na tom podobne? Príbeh sme odsunuli do sfér 
fantázie. Popreli sme ho a odmietame vidieť fakty, ktoré naň 
neúprosne poukazujú – len preto, aby sme vybudovali Raj na 
zemi. A čím viac ten Raj budujeme – tým je od nás vzdiale-
nejší. Jediné, čo bujnie, je predimenzovaná totalita štátnej 
správy. To, čo človek pred dvesto rokmi slobodne mohol 
urobiť sám od seba, na to dnes potrebuje množstvo povolení 
a pečiatok a musí sa podriaďovať množstvu noriem 
a predpisov a obmedzení a iných bremien. Pred päťdesiatimi 
rokmi ľudia snívali, že Raj nastane okolo roku 2000. A dnes? 
Dnes, v roku 2009, snívame, že možno raz, o päťdesiat 
rokov, konečne nastane. A hádajte, v čo budú veriť ľudia 
v roku 2059 – ak ešte bude niekto, kto by mohol v niečo 
dúfať? 

Nie, obávame sa, že zo žiadneho pohľadu sme Diabla nepre-
kabátili. Pokúsili sme sa zapriahnuť Saurona, aby poháňal 
náš stroj šťastia a prosperity – a ani sme nezbadali, ako si on 
zapriahol nás… Nebolo to dobré riešenie… 

Váš Inky 


