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Michael Novak, teolog, badatel a spisovatel, zemřel 17. února 2017 ve věku 83 let. Novak byl 
jedním z nejvlivnějších katolických myslitelů své generace a neúnavný zastánce svobodného 
podnikání, demokracie a svobody. 

Těchto pět věcí  byste měli vědět o Novakovi: 

Michael Novak / Acton Institute  

1. Ve věku 14 let se Novak zapsal do kněžského semináře Svatého kříže Kongregace 
svatého kříže na univerzitě Notre Dame, s úmyslem stát se katolickým knězem. 
Odtamtud pokračoval k získání bakalářského titulu z filosofie na Stonehill College a 
byl vybrán, aby pokračoval v dalším studiu na Papežská univerzitě Gregoriana 
v Římě, kde získal titul bakaláře posvátné teologie. Několik měsíců před vysvěcením 
však začal mít pochybnosti o svém povolání ke kněžství. Odešel z Kongregace 
svatého kříže, přestěhoval se do New Yorku, aby pracoval na románu, a byl přijat na 
Harvard, kde získal magisterský titul z historie a filosofie náboženství. 

2. V letech 1963 a 1964 se přesunul do Říma, aby psal o Druhém vatikánském koncilu 
pro různé publikace včetně Time a National Catholic Reporter. Když jeho kolega 
reportér nemohl dokončit knihu o Koncilu, Novak převzal smlouvu na ni a napsal The 
Open Church. V té době Novak podporoval liberalizaci katolické církve a byl proti 
takovému církevnímu učení, jako je zákaz antikoncepce. V této době také začal být 
aktivní v Demokratické straně a v roce 1972 pracoval pro George McGoverna, 
demokratického protikandidáta Richarda Nixona v prezidentských volbách téhož roku. 
V polovině 70. let ovšem Novak prošel deziluzí z levice a stal se ekonomicky, 
kulturně a teologicky konzervativním. 

3. V roce 1982 publikoval knihu The Spirit of Democratic Capitalism, kterou mnozí 
považují mezi jeho knihami za tu nejdůležitější a mající největší vliv. Jak říká 
prezident AEI pan Arthur C. Brooks, kniha „předložila smělou a důležitou tezi: 
Americký systém demokratického kapitalismu představuje spojení našich politických, 
ekonomických a morálně-kulturních systémů.“ Kniha byla tajně distribuována 
v Polsku, kde ovlivnila Hnutí Solidarita, a používána studijními kroužky disentu 
v Československu. Také ovlivnila vedoucí světové osobnosti, jako prvního 
postkomunistického prezidenta Československa Václava Havla a britskou premiérku  
Margaret Thatcherovou. 



4. Novak je autorem nebo editorem více než padesáti knih, včetně dvou románů a jedné 
knihy poezie. Jeho knihy byly přeloženy do všech hlavní jazyků Západu, stejně jako 
do bengálštiny, korejštiny, čínštiny a japonštiny. Ačkoli je nejlépe znám pro své knihy 
o náboženství, politice a politologii, byl také vynikajícím autorem na poli sportu. 
Norman Mailer, spisovatel románů, napsal o Novakově knize The Joy of Sports z roku 
1976: „Pokud je Amerika skutečným vyznáním Američanů, pak sportovní aréna je 
naším skutečným chrámem a Michael Novak k tomu může říci více než kdokoli jiný, a 
dělá to lépe než kdokoli jiný.“ Tuto knihu vybral v roce 2002 Sports Illustrated mezi 
“100 nejlepších knih o sportu vůbec.” 

5. Novak byl během svého života také plodným autorem, který kromě knih psal 
syndikované sloupky do novin, a tyto sloupky byly nominovány na Pulitzerovu cenu. 
Přednášel na Harvardu, Stanfordově univerzitě, State University of New York v Old 
Westbury, Syracuse University, Notre Dame University a Ave Maria University. Byl 
oceňovaným učencem, který dostal celkem 27 čestných doktorátů a mnoho ocenění, 
včetně Templetonovy ceny za Progress in Religion za rok 1994, a zastánce lidských 
práv, který v letech 1981 a 1982 působil jako velvyslance Spojených států amerických 
u Výboru OSN pro lidská práva. 


