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Vzpomínám si, co mi před lety řekl návštěvník ze SSSR: "Vy Američané jste úchvatní! Jste
schopni v neobyčejné míře kontrolovat myšlení bez tajné policie a se svobodným tiskem!"
Steven B. Sample: CGL

Člověk, který nečte vůbec nic, je lépe informován, než člověk, který čte jen noviny.
Thomas Jefferson

Nedokázat si uvědoměle vybrat, co číst, je jedna z nejhorších věcí, co vůdce může udělat. Je
pro něho mnohem lepší, aby se sám zmýlil, než dovolit seznamům bestselerů, vydavatelům
nebo literárním kritikům, aby vybírali za něho. Žádný vůdce, který patří na své místo, by si
nenechal od cizího člověka vybírat pobočníky a ze stejného důvodu by si neměl od někoho
jiného nechat vybírat své knihy.
Steven B. Sample: CGL

Především, většina lidí nikdy nečte nic dvakrát. Bezpečná známka neliterárního člověka je
to, že považuje „To už jsem četl“ za přesvědčivý důvod, aby dílo nečetl. Všichni jsme poznali
ženy, které si román pamatovaly tak matně, že musely v knihovně stát půl hodiny a listovat
jím, než se ujistily, že ho už četly. Ale v momentě, kdy si byly jisté, jej okamžitě odložily. Byl
pro ně mrtvý, jako vyhořelá sirka, stará jízdenka nebo včerejší noviny. Ti, kteří čtou velká
díla, čtou naopak stejné dílo za život desetkrát, dvacetkrát nebo třicetkrát.
C. S. Lewis: An Experiment in Criticism

Sókratés kdysi řekl jistému otci, který se přišel poradit o svém synovi, že mu připadá divné,
když se lidé varují zkažených jídel, neboť vědí, že není jedno, čím si cpou žaludek, ale
nikterak jim nevadí, že si ukládají do duše zkažené myšlenky. A to je vskutku podivné.
Dbáme na hygienu jídla, ale vůbec nám nepřijde na mysl, že existuje hygiena toho, co
vidíme, co slyšíme, co čteme. Je opravdu nutné, abychom do sebe vpouštěli cokoli? ....
Nebo se budu cvičit v soustřeďování i tak, že novinám zabráním, aby do mne vychrstly celou
tu změť politických žvástů, duchaplných střípků, vražd a žurnalistických senzací, pravdivých i
vylhaných, hezkých věcí i sprostot, klepů a všeho možného i nemožného. Musel bych se
tedy naučit vybírat si z novin rychle a bezpečně jenom to, co se mne týká, odhodit je, jakmile
splnily svou veskrze nevalnou službu, a chopit se toho, co si víc zaslouží, abych tomu
věnoval svůj skrovný čas a síly.
R. Guardini, Dobro, svědomí a soustřeďování

Supertexty (a kandidáti na supertexty) jsou vrostlé do naší kultury:

Kdo nechce pracovat, ať nejí.
2Sol 3, 10

Bál jsem se, a proto jsem šel a ukryl tvou hřivnu v zemi.
Mt 25, 25

„Já bych si s dovolením vzal.“
„Já bych si s dovolením také vzal.“
„Já bych si s dovolením také vzala.“
Cimrman, Smoljak, Svěrák: Dlouhý, Široký a Krátkozraký


