
Odkaz na prázdniny (2012)                             Buď človekom... 
 
♠ Šťastní sme len preto, že cítime, nie preto, že jestvujeme; veľkí sme preto, že 

myslíme... čo má väčšiu cenu: šťastie alebo veľkosť človeka? 
♠ Pravá originalita nie je nič iné ako dokonalá úprimnosť pera, diktovaná srdcom... 

je to nemenná pravda, ktorú oživuje rozmanitosť ľudského srdca. 
♠ Rozum – schopnosť poznať pravdu cez axiómy a usilovať sa o ňu uvažovaním, je 

v podstate neomylný. V tom spočíva božskosť človeka. 
♠ Keď sa nám zrútia všetky ilúzie, stačí hľadať pravdu a znova sa mocne pripútame 

k životu. 
♠ Praktická filozofia nespočíva natoľko v hľadaní šťastia, ako skôr v umení zaobísť 

sa bez neho. 
♠ Láska má v sebe nekonečnú túžbu urobiť milovanú bytosť šťastnou; v tom je celá 

jej dôstojnosť, možno jediná... Práve láska vystihuje samú podstatu prírody. 
♠ Dobre vyučovať znamená naučiť objavovať. Zaujímať sa o niečo znamená 

predchnúť nádej zvedavosťou. 
♠ Podstatou srdca je nežnosť. Pre nežnosť je príznačné, že dokáže vytušiť a 

domyslieť si. 
♠ Ozajstná skromnosť je pocit dokonalosti, podľa ktorého meriame vlastnú hodnotu. 
♠ Pokrytectvo je niekedy zhovievavosť ľudí voči nerestiam. 
♠ Génius prekračuje konvencie a vidí veci také, aké sú... Génius je intuícia 

vzdialených vzťahov. 
♠ Závisť je pýcha trpiaca priemernosťou.  
♠ Všetky tvorivé prejavy ľudského ducha majú za následok iba odhalenie vzťahov.  
♠ Nešťastím človeka je, že miluje pravdu a musí na ňu čakať. 
♠ Je naozaj šťastím, že podmienkou lásky nie je poznanie. 
♠ Úsmev nikoho nenaučíme, sám v sebe nesie každému jasný úmysel. 
♠ Každý posudzuje city iného len podľa skúseností, ktoré si mohol overiť sám na 

sebe. 
♠ Umelec nikdy nedospeje k takej dokonalosti, aby bol spokojný sám so sebou, 

pretože model, ktorý mu vnucuje jeho ideál, presahuje vždy jeho schopnosť 
imitovať. 

♠ Len málo vezmite si z môjho umenia, to, čo je blízke vám a vám znie ľubozvučne. 
Nech duše inak zísť sa radšej nemienia: veď jadrom priateľstva je cítiť 
nerozlučne: ostatok krehký je – a škoda lúčenia! 

 
♠ Keby sme tak vedeli, akým spôsobom zomrieme, nerobili by 

sme nič iné, len by sme mysleli na smrť. 
 

♠ Všetci sme prítomní na pobožnosti. 
 

♠ Buď človekom, uvedom si to a správaj sa podľa toho! 
 

Sully PRUDHOMME (16.3.1839 – 7.9.1907)                                 


