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Miluj ľudské pokolenie! 
 

 

Ľudia sú stvorení kvôli sebe navzájom. 
 

Všetci ľudia sú spolu príbuzní, nie síce podľa krvi, ale rozumom, lebo 
rozum každého je časťou rozumu vesmírneho. Z tohto príbuzenstva vyplýva 
pre ľudí povinnosť správať sa k sebe vľúdne a priateľsky. 
 

Život každého jednotlivca musí zrásť so spoločným životom ľudstva, lebo 
každé stvorenie je preniknuté vedomím súvislostí a jednoty. Ako vo 
vonkajšej prírode, tak aj v duševnej oblasti sú všetky prejavy života medzi 
sebou v tesnej súvislosti. 
 

Jednotlivé rozumné bytosti sú prispôsobené k jednému spoločnému dielu. 
V poznaní, že si údom veľkého duchovného bratstva, je čosi 
povznášajúceho a veľkolepého. 
 

Nejestvuje jednotná mienka o všetkých veciach, ktoré väčšina ľudí 
z akéhokoľvek dôvodu považuje za dobro, ale iba o niektorých, a to 
takých, ktoré slúžia spoločným záujmom, a preto je potrebné 
vytýčiť si cieľ, ktorý sleduje spoločné a verejné blaho. 
 

Ak vykonávaš svoju dennú povinnosť podľa príkazov správneho 
rozumu – horlivo, neoblomne, v dobrej vôli a nikdy len ako niečo 
vedľajšie, a ak zachovávaš ono svoje božstvo v rýdzej čistote, ako 
by si ho mal vrátiť už teraz, ak zlučuješ to oboje, bez toho čo 
v ďalšom očakávaš alebo čoho sa bojíš, ale zotrvávaš na 
vykonaní prítomnej povinnosti v zhode s prírodou a na statočnej 
pravdivosti v každom slove a výroku, tak budeš v živote šťastný. 
A vôbec nikto tomu nemôže zabrániť.     
 

Jedine toto má cenu:  
prežiť život preukazovaním pravdy, 
spravodlivosti a láskavosti,  
hoci voči luhárom a nespravodlivým. 

 

MARCUS AURELIUS  (26. 4. 121 – 17. 3. 180),  

rímsky cisár 161–180                                                                                                                                                 (dmj) 
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Boh, v ktorého neverím 
 
Nikdy nebudem veriť 
 

v Boha, ktorý by nemal záujem o 
človeka a nemal v ňom zaľúbenie, 
v Boha, ktorý by si prial, aby som sa ho 
bál, a ktorý číha na človeka, ako ho 
nachytať pri hriechu, 
v Boha, ktorý by vyžadoval, aby sme  
každú skúšku zložili len na výbornú, 
v Boha, ktorý by hrozbou ohňa 
prenasledoval každú ľudskú radosť, 
v Boha, neschopného pochopiť, že deti 
sa niekedy zatúlajú, a že zabúdajú, 
v Boha, ktorý by neponúkal nové 
stretnutie tomu, kto ho opustil, 
v Boha, ktorý by nemal pre každého 
človeka zvláštny, osobný  a len jemu 
určený prístup, 
v Boha, ktorý by prekážal človeku rásť, 
meniť seba a svet k lepšiemu, 
 

v Boha, ktorý by odsudzoval hmotu, 
v Boha, ktorý by odsudzoval sexualitu, 
v Boha, ktorý by nebol láska a nedokázal premeniť na lásku všetko, čoho sa dotkne, 
v Boha, ktorý by navždy zničil telo, namiesto aby ho vzkriesil, 
v Boha, ktorý by sa staral o duše a nie o ľudí, 
v Boha, ktorého by sa nemuseli báť bohatí, pred dverami ktorých je bieda a hlad, 
v Boha, ktorý by mal rád bolesť, 
v Boha ľudí, ktorí si myslia, že milujú Boha, keď nemilujú nikoho, 
v Boha ľudí, ktorí chodia do kostola a neprestávajú klamať, kradnúť a donášať, 
v Boha tých, ktorí si nikdy nezašpinia ruky a nič neriskujú, 
v Boha, ktorý by sa v mene nádeje na večný život bránil úsiliu o pretváranie sveta, 
v Boha kazateľov, ktorí majú hotovú odpoveď na všetky otázky, 
v Boha, ktorý by bol monopolom len jednej cirkvi, rasy alebo kultúry, 
v Boha, ktorý by nebol prítomný všade, kde sa ľudia milujú, 
v Boha, ktorého by bolo možné stretnúť iba v kostole, 
v Boha – naivného starčeka, ktorého môžeme využívať podľa ľubovôle, 
v Boha, ktorého by mohli pochopiť len ľudia múdri a zrelí, 
v Boha bez tajomstva, 
v Boha, v ktorého by som nemohol dúfať proti každej nádeji. 
 

Áno, môj Boh je ten iný Boh.                                            
                                                                (Kardinál Maximos IV.) 

                                                                                                                       (dmj) 
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Z aforizmov profesora matematiky 
 

• Chcieť nájsť pravdu je zásluha, aj keď cestou blúdime. 
• Najnebezpečnejšie sú pravdy mierne prekrútené. 
• Lepšie je učiť ľudí ako majú myslieť a nie čo majú myslieť. Tým sa vyhneme 

mnohým nedorozumeniam. 
• Niektorí ľudia si myslia, že je rozumné všetko, čo sa robí s vážnou tvárou. 
• Všetci robíme chyby bez rozdielu, len každý robí chyby inak. 
• Je mnoho ľudí, ktorí iba čítajú, aby nemuseli myslieť. 
• Nič nemôže prispieť pre kľud duše viac, ako keď nemáme vôbec žiadnu mienku. 
• Dobrá pamäť je dobrom, ale schopnosť zabúdať, je často ešte lepším darom od 

Pána Boha. 
• Človek je tak zdokonaliteľný a skaziteľný, že sa môže stať bláznom z rozumu. 
• Som presvedčený, že človek sa v iných ľuďoch nielen miluje, ale aj nenávidí. 
• Ten človek bol tak inteligentný, že sa na nič na svete nehodil. 
• Existujú ľudia, ktorí majú tak málo odvahy niečo tvrdiť, že sa neodvažujú povedať, 

že vanie chladný vietor, nech ho akokoľvek pociťujú, pokiaľ predtým nepočuli, že 
to povedali iní ľudia. 

• Dať prednosť veľkému duchu v malom tele znamená uvažovať, ale pre to sa 
povznesie pramálo ľudí. Na trhu s dobytkom sa upierajú oči na najväčšieho 
a najtučnejšieho vola. 

• Bolo by treba sa naučiť rozoznávať medzi tým, čo človek sám vymyslel a tým, čo 
niekde odpíše. 

• Ženské oči sú pre mňa tak dôležitou vecou, dívam sa do nich často, myslím si pri 
tom toho toľko, že keby som bol iba hlavou, dievčatá by pre mňa mohli byť iba 
očami. 

• Keď nehanebník chce, môže vyzerať skromne, ale žiadny skromný človek nemôže 
vyzerať nehanebne. 

• Všetko, čo skutočne múdry človek môže urobiť, je viesť všetko k dobrému cieľu 
a predsa brať ľudí takých, akí sú. 

• Zlaté pravidlo: neposudzovať ľudí podľa ich názoru, ale podľa toho, čo z nich 
tieto názory urobili. 

• Najväčšie šťastie na svete, o ktoré denne úpenlivo žiadam nebesá je: Aby ma v sile 
a vo vedomostiach prekonali iba rozumní a cnostní ľudia. 

• Aký je človek úbohý, keď má vykonať všetko sám. 
• Ak chceš žiť, zvykni si na mizerné počasie a nespravodlivosť ľudí. 
• Je to, čo človek môže poznať, práve to, čo poznať má? 
• Zapochybuj o všetkom aspoň raz, aj keby to bola veta: Dvakrát dva sú štyri. 
• Vždy je o jedného hlupáka viac než si myslíme. 

 

Georg Christoph LICHTENBERG (1. 7. 1742 – 24. 2. 1799), profesor matematiky, 
fyziky a astronómie v Göttingene, jeden z najznámejších  nemeckých satirických 
spisovateľov, o ktorom sa Albert Einstein vyjadril: Čudák so záchvatmi skutočnej 
originality, ktorá vyústila v nesmrteľných básnických výlevoch.                                     (dmj) 
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Keď som písal Proroka, Prorok písal mňa. 
 

• Láska nedáva nič okrem seba a nezískava nič, iba ak 
samú seba. Láska nič nevlastní ani nechce, aby ju 
niekto vlastnil, pretože láska láske stačí. 
Ak milujete, nemali by ste hovoriť „Boh je v mojom 
srdci“, ale radšej hovorte „Ja som v srdci Boha.“   

     A nemyslite si, že láske môžete určovať smer, pretože   
     láska, ak jej stojíte za to, určí smer vám. 
• Láska si želala otvoriť naše oči a urobiť nás svojimi služobníkmi, aby nám dala 

požehnanie  trpezlivosti a vytrvalosti. Zadrž slzy a poteš sa, pretože sme zviazaní 
spolu vo vyznaní lásky. To pre sladkú lásku vieme uniesť súženie chudoby, horkosť 
núdze, trápenia odlúčenosti. Nemám na výber, len bojovať každým dňom, až kým 
získam klenot, hodný vloženia do tvojich rúk, poklad, ktorý nám pomôže putovať 
cestami života. Láska je Boh, Milovaná. Prijíma naše povzdychy, a tieto slzy, 
akoby boli dymom kadidla; a ona nás iste odmení, ako si zaslúžime. 

 

• Vaše deti nie sú vašimi deťmi. Sú synmi a dcérami života, túžiaceho po sebe 
samom. Prichádzajú skrz vás, ale nie od vás. Aj keď sú s vami, vám nepatria. 
Môžete im dať svoju lásku, nie však svoje myšlienky, lebo oni majú svoje vlastné 
myslenie. Môžete vytvoriť domov pre ich telá, nie však pre ich duše, lebo ich duše 
prebývajú v domove zajtrajška, ktorý vy nemôžete navštíviť dokonca ani vo svojich 
snoch. Môžete sa snažiť byť ako oni, neskúšajte ich však urobiť sebe podobnými. 
Lebo život nekráča naspäť a nezostáva so včerajškom. 

 

• Keď máte niekoho radi, nemali by ste hovoriť: mám v srdci Boha, skôr hovorte: 
som v srdci Boha.  

• Modlíte sa vo chvíľach úzkosti a nedostatku; mali by ste sa však modliť aj vtedy, 
keď ste plní radosti a v dňoch hojnosti. 

• Bože náš, nemôžeme Ťa o nič žiadať. Lebo Ty vieš, čo potrebujeme už predtým, 
ako sa tieto potreby zrodili v nás. Ty si tým, čo potrebujeme; a tým, že sa nám 
dávaš, dávaš nám naprosto všetko.  

 

Smrť položila svoje zjemnené ruky na 
chvejúce pery, sňala všetku skutočnosť a 
zahalila ju pod svoje krídla, aby ju 
bezpečne viedla. A navracajúc sa na 
oblohu, obzrela sa späť a zašepkala svoju 
výstrahu: 

Iba tí sa vracajú do Večnosti, 
ktorí na zemi hľadajú Večnosť. 

Láska vás nielen korunuje,  
ale aj pribíja na kríž. 

 

Kahlíl  GIBRAN 
(6.1.1883–10.4.1931) 

(dmj) 
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Domnievam sa, že som novinár.     
♣ Starý zákon má pravdu. Niekedy padajú hradby púhym krikom. Ale púhym 

krikom sa nedá postaviť nič. 
♣ Poznávame svet cez to, čo sme sami, a spoznávajúc svet objavujeme seba 

samých... Pozorovať, vidieť, objavovať, to je veľké a tvorivé dielo; ale 
k tomu je potrebný vzlet, a kto sa nevie povzniesť, nevidí to, čo je.  

♣ Pravda je viac než moc, pretože je trvalá... Celá pravda je v tom 
nekonečnom ľudskom usilovaní o pravdu. 

♣ Ponižuje nás forma i duch politiky, ktorá vládne pomocou nečistých kompromisov medzi 
bezohľadnými záujmami... Kompromis je rozdiel medzi zásadou a praxou. Politika 
kompromisov je možno opatrná; ale nie je presná; je ako obchod, v ktorom sa vyjednáva. 

♣ Naša reč je múdra: robí zásadný rozdiel medzi som presvedčený a presvedčil som sa... Ak 
chceme niekoho presvedčiť, musíme sa stať kusom jeho osobného života. 

♣ To, čo platí iba pre jednu stranu, jednu vieru, jeden národ, nie je tá pravda,  ktorá je večným 
cieľom ľudského ducha.  

♣ Ideály, hodnoty, zásady – prepáčte – to sú rýdzo mravné a povedal by som dokonca náboženské 
veci, sú klamstvom, ak neposväcujú a ak nie sú vykúpením pre náš súkromný a osobný život. 

♣ Bez hodnôt by nebolo ľudského života. Človek chce žiť, ale tiež chce, aby jeho život stál za to... 
nie je iné šťastie ako v dosahovaní hodnôt...Skutočné hodnoty nie sú idey v hlave, ale činné 
sily, ktoré formujú náš život. 

♣ To najkrajšie na svete nie sú veci, ale chvíle, okamžiky, nezachytiteľné sekundy. 
♣ Bez úcty k človeku nebude možné organizovať svet lepšie a slušnejšie než doteraz. 
♣ Človek nezdvihne sám seba do výšky. Človek nemôže spasiť sám seba. Musí sa mu zhora spustiť 

nejaký povraz alebo podať nejaká pozdvihujúca sila. Zo spásou je to asi rovnaké. 
♣ Hodnoty bytia sú v podstate v tom, ako vrúcne sme schopní ich prežívať. Hodnota nášho 
ľudského života závisí na hodnotách, ktoré sú v nás. Ľudia tvoria svoj ľudský svet: je v ňom to, 
čo do neho vkladáme. 

♣ Nám ľuďom je daný kúsok vesmíru, aby sme ho dobývali; Do hĺbky sa dostávame  nie  jednou  
cestou, sondujeme svojimi činmi, vedou, poéziou, láskou i náboženstvom: potrebujeme rôzne 
metódy,  aby sme zmerali svoj svet.                                  

♣ Pre priame a poctivé pozorovanie niet nijakej malej a triezvej skutočnosti, ani výnimočne veľkej 
a opojnej, lebo je len jedna skutočnosť ktorá je všade a odjakživa nekonečná, nič viac a nič 
menej. Tak ako vesmír je rovnako veľký, nech stojíme kdekoľvek. 

♣ Na tomto svete sa má vidieť všetko; všetko stojí za videnie, každá ulica, každý človek, každá vec 
chudobná i slávna. Niet ničoho, čo by nebola hodné záujmu a pohľadu. 

♣ Je ľahké odmietať názory; na to stačí huba a gesto; ťažšie je človeka presvedčovať. K tomu je 
potrebné urobiť mu životnou skúsenosťou to, čo doteraz nepoznal, priviesť ho k tomu, aby prežil 
vzťahy, ktoré doteraz nemal.  

♣ Nosíš v sebe priveľa slabostí. Keď ich nemôžeš úplne premôcť, aspoň im nedovoľ, 
aby získali prevahu. 

♣ Každý rozdiel je hoden lásky už preto, že rozmnožuje život. 
♣ Keď človek pracuje s láskou a nadšením, je to jediná náhrada za šťastie. 
♣ Kráľovstvo klamu nie je tam, kde sa klame, ale tam, kde sa lož prijíma. 
♣ Veci nie sú sporné, sporné sú iba naše stanoviská k nim.... Cesta poznania je 

jediná spoločná a všeobecná, jediná nesporná cesta ľudského ducha, i keď to ide 
len pomaly a na dlhé lakte. 

♣ Domnievam sa, že som novinár. Nerobím to vedľajšou rukou, beriem to rovnako 
vážne ako, literatúru... Spisovateľ má žiť vo svete, ktorý patrí všetkým.  

♣ Aj novinárstvo je pokus o univerzálnosť. 
 

Karel ČAPEK (9.1.1890 – 25.12.1938)                                                                                                         (dmj) 
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Poznámky poetu  
 

• Dobrodením lásky nie jen len to, 
     že nám dáva vieru v druhého, ale aj to, 
     že nám dáva vieru v seba samého. 
 

• Úprimnosť je dar práve tak vzácny ako inteligencia 
a krása. 

 

• Ženská duše stále potrebuje milovať a byť milovaná. 
 

• Kto nikdy netrpel, nepozná dobre svoje vnútro.  
 

• Prvý zákon umenia:  
     Ak nemáš čo povedať, mlč. Ak máš čo povedať, povedz, ale neklam. 
 

• Láska nie je nikdy mohutnejšia, ako keď cíti, že ide do toho, čo jej prinesie 
utrpenie. 

 

• V láske a v umení sa nedá opisovať, každý sa musí vyjadriť sám za seba. 
 

• Vidieť svet taký, aký je a predsa ho milovať – to je najväčšie umenie. 
 

• Láska žije v tom, kto miluje, nie v tom, kto je milovaný. 
 

• Hudba – ako dážď, kvapka za kvapkou preniká do srdca a oživuje  
ho. 

 

• Človek je omylný, ale milovať niekoho, nie je omylom nikdy. 
 

• Buďte silní, bez teórií a násilností, a všetky slabé duše sa k vám budú obracať ako 
rastliny k svetlu. 

 

• Aby si osvetľoval svetlom iných, musíš nosiť slnko v sebe. 
 

• Myšlienková inteligencia je ničím bez inteligencie srdca. 
 

• Nech je pochválená radosť aj bolesť. Obe sú sestry a obe sú posvätné.  
     Vytvárajú svet a podnecujú duchovnú veľkosť. Sú silou, sú životom. 
 

• Všetko pominie – spomienka na slová, na bozky, na milostné objatia, ale súzvuk 
duší je nezmazateľný. 

 

• Najhoršou chorobou, 
     ktorou svet trpí,  
     nie je sila zlých,  
     ale slabosť dobrých. 

Romain  ROLLAND     
(29.1.1866 – 30.12.1944) 

(dmj) 
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• Demokracie je metoda, která nám zaručuje, že se nám 
nebude vládnout lépe než si zasluhujeme.  

• Teď když jsme se naučili létat v povětří jako ptáci a 
potápět se jako ryby, zbývá už jen jediné – naučit se žít na 
zemi jako lidé.  

• Nemáme právo konzumovat štěstí, aniž bychom ho 
produkovali, právě tak jako nemáme právo konzumovat 
blahobyt, aniž bychom ho sami vytvářeli.  

• Morálka národa i charakter lidí se podobají zubům. Čím 
jsou zkaženější, tím víc bolí, když se jich někdo dotkne.  

• Když udělá hlupák chybu, vždy vysvětluje, že to byla jeho povinnost.  
• To je zvláštní, jak hrst mincí udělá bídu snesitelnou.  
• Je několik dobrých prostředků proti pokušení, ale nejjistější je zbabělost.  
• Předpokladem úspěchu ve společností je schopnost nechat se otravovat.  
• Moudrost nepřátel mi nikdy tak neuškodila jako hloupost přátel.  
• Lidé, kteří nemají co říci, nikdy nejdou pro slovo daleko.  
• Až jednou v honbě za štěstím, je opravdu najdete, podobně jako stařenka hledající 

brýle, zjistíte, že vám štěstí sedělo na nose.  
• Lidé, kteří to ve světě někam dotáhnou, jsou ti, kteří vstanou a podle okolností 

hledají takové, které potřebují a když je nemohou nalézt, tak si je vytvoří.  
• Dokonale čestní lidé neexistují, ale každý pořádný člověk má jeden hlavní předmět 

své cti a několik menších.  
• Jsou dvě tragédie v životě. Jedna je, když nedostaneme, po čem srdce touží, a ta 

druhá, když to dostaneme.  
• Kulturnost je nátěrem, který lze snadno rozpustit v alkoholu. 
• Inteligentní lidé vědí, že lze věřit jen polovině toho, co slyší. Velice inteligentní 

vědí které polovině.  
• Lhářův trest nespočívá v tom, že mu nikdo nevěří, ale v tom, že sám není schopen 

někomu věřit.  
• Stát se moudrým, to je maličkost. Je třeba umět skrývat svou hloupost.  
• Jediný člověk, který se chová rozumně, je můj krejčí – bere mi znovu míru 

pokaždé, když k němu přijdu.  
• Láska je neustálé smiřování dvou protikladů, k jejichž smíření však nikdy nedojde, 

protože v tom případě by láska znamenala jejich zánik.  
• Mládí, jemuž se vše odpouští, samo neodpustí nic. Věku, který si všechno odpustí 

sám, se neodpustí nic.  
• Neštěstí většiny lidí vězí v tom, že mají čas se ptát, zda jsou šťastni či ne.  
• Minulá práce nám může pomoci, avšak musíme žít z práce přítomné.  
• Kdekdo si stěžuje na vynechávající paměť, ale nikdo na vynechávající inteligenci.  
• Rozumný člověk se přizpůsobuje světu, nerozumný se usilovně snaží přizpůsobit 

svět sobě. Proto je všechen pokrok závislý na člověku nerozumném. 
George Bernard SHAW (26.7.1856–2.9.1950) 

(dmj) 
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Neučesané myšlienky 
 

• Prečo klamú tí, ktorí nepoznajú pravdu? 
• Smieme sa rozchádzať s pravdou? Áno, ak ju predstihujeme. 
• Niekedy sa lož tak priblíži pravde, že v medzere medzi nimi ťažko žiť. 
• Možno sa prepočítať, keď sa s ničím nepočíta? 
• Hrozné číslo: anonymná nula. 
• Z radu núl sa ľahko urobí reťaz. 
• Nejedna nula si myslí, že je elipsou, po ktorej sa točí svet. 
• Nesúhlasím s matematikou.  
    Domnievam sa, že súčet núl dá strašné číslo. 
• Niektorí vidia pravým a ľavým okom to isté a myslia si,  
     že to je objektivizmus. 
• Keď musí všetko súhlasiť, musí niečo nesúhlasiť. 
• Nebuď snob! Neklam vtedy, keď sa pravda lepšie vypláca. 
• Rozprávaj múdro, nepriateľ načúva. 
• Keď sa prevoláva: Nech žije pokrok – vždy sa spýtaj: Pokrok v čom? 
• Väčšina ľudí je vždy na strane väčšiny. 
• Skráťme meter. Budeme väčší. 
• Ľudia sú si čoraz bližší, svet sa preľudňuje. 
• Buďme ľuďmi aspoň tak dlho, pokiaľ veda neobjaví,  
     že sme niečím iným. 
• Návrat do jaskýň je nemožný, je nás priveľa. 
• Majte na pamäti, že človek si nemôže vybrať: musí byť človekom! 
• Niet nových smerov, je len jeden: od človeka k človeku. 
• Analfabeti musia diktovať. 
• Trpaslíkom sa musí klaňať veľmi hlboko.  
• Dno je dnom, aj keď je obrátené nahor. 
• Nestačí hovoriť k veci, treba hovoriť k ľuďom. 
• Všetko je v ľudských rukách.  
     Preto sa musia často umývať. 
• Niektoré charaktery sú nezlomné, pretože sú pružné. 
• Svedomie mal čisté. Nepoužité. 
• Nevypytuj sa Boha na cestu do neba, lebo ti ukáže najťažšiu. 
• Až stratím vtip, budú ma považovať za filozofa.  

 

S.J. LEC (6.3.1909 – 7.5.1966) 
                                                                                                                                                                                     (dmj)   
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Z odkazu básnika  
 
• Celý svet okolo nás po tisícročia svojou krásou nám dáva 

znamenie o svete zjednotenia a pokoja, po ktorom túžia srdcia.  

• Každé dielo, najvyššie i najpokornejšie, je službou vyššiemu 

poriadku veci, po ktorom prahne život.  

• Nikto nemôže vystihnúť krásu toho, čo nemiluje... Poznávanie je stúpaním ku 

svetlu... Poznanie sa meria láskou.  

• Kto uchvacuje z vecí tejto zeme viac, než je nutné pre udržanie života, pre dielo 

poznania a lásky, je spolupracovníkom smrti.      

• Každý projev tvůrčí práce je dorozumívací prostředek, jímž se dáva poznati duch 
duchu... Každá jasně vyslovená myšlenka činí lehčí sen všech lidí na zemi... Každý 
vědecký objev novým viděním zjemňuje naše vzájemné dorozumění; odkrývá nová 
místa duchového dotyku; každý provázen jest daleko sálajícím vzplápoláním lásky. 

 

• Přes všechno zemdlení skepse, zoufalství milujících, přes viny, jichž nesmířena 

mlčení tíží celá pokolení, roste člověk k duchové jednotě na celé zemi. 

• Všechno úsilí poznání, rozumu, utrpení, svatosti a lásky pracuje, aby lidské slovo 

přiblížilo se co nejvíce tajemné pravdě světa; aby stále větší množství lidí mohlo 

se shodnout o skutečné ceně pozemských věcí a styk člověka s člověkem aby byl 

učiněn bezelstný, mocný, jemný a čistý. 

• Každým překonáním bolesti, dobytím nové pravdy, ukončeným dnem lásky, 
každým pohledem na věci, které jsme uviděli naposled v tomto životě, roste v nás 
pocit duchovní svobody... Každé slovo lásky, každá střepina skla odhozená z cesty, 
aby nezranila bosé nohy, každé pojmenování věcí jejich pravým jménem, každé 
prolomení mříží sobectví našeho má svůj ohlas ve světě vyšším. 

 

• Kdo staví na hmotě, zklame se. Všechno musí býti proniknuto duchem...  

• Lidé jsou všude stejní. Záleží jen na tom, jaké mají srdce a svědomí.  

• Nepřetržitě, na všech místech najednou pracuje slovo, smrt a láska. Nikdo 

nemůže si trvale přivlastnit více na této zemi, nežli stačí udržet svým duchem. 

• Každý život je div pripravený miliónmi rokov skrytých víťazstiev nad smrťou... 

Každý údes pred smrťou je len uvedomením  si veľkosti a nádhery života, pre ktorý 

ešte nie sme pripravení.             Otokar BŘEZINA  (13.9.1868 – 25.3.1929) 

(dmj) 



 

 

11 

11

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)                                (dmj) 



 

 

12 

12

Kdo víno má a nepije, kdo hrozny má a nejí je, kdo ženu má a nelíbá,  
kdo zábavě se vyhýbá, na toho vemte bič a hůl, to není člověk, to je vůl. 

 

• Dobré není jen to, co je nové. Nové je naopak to, co je dobré.  
• Člověk, který umí nasytit duši, není zlý člověk.  
• Přirozeností člověka je hledání radosti. 
• Ženy nemají smysl pro nesmysl. 
• Člověk, který nikdy neplakal nežil opravdový život! 
• Smích a pláč jsou nejcennější majetek živého člověka.  
• Lidská paměť je taky bludiště - moc věcí se tam ztratí. 
• Člověk musí mít vždycky cíl, ale nemusí se vždycky trefit 
• Čas má plné kapsy překvapení… 
 

U nás se vždy platilo více za muziku než za fyziku, a proto tady není žádný Einstein.  
Mít rád lidi a milovat lidi to je celé tajemství a snad jediný recept na štěstí.  
Paměť je výsada blbých. Chytrý nemá čas si pamatovat, chytrý musí vymýšlet. 
Čas si vymysleli lidé, aby věděli, od kdy do kdy a co za to.  
Mládí biologické neosvobozuje od blbosti a hlouposti, stejně jako stáří nezaručuje 
moudrost. Jsou blbí dědkové a hloupé děti…Hloupost se vyfackováním nedá vyléčit.  
Vždycky bylo, je, a já se domnívám, že i bude na světě lidí víc hloupých a 
nevzdělaných, než chytrých a vzdělaných, i když chytrost a vzdělanost nejsou na sobě 
přímo závislé. Já znám mnoho vzdělaných hlupáků… 
Proti blbosti i bohové bojují marně.  
Jakmile se z mládí začne dělat zásluha, je to špatné. Protože každej starej blbec byl 
taky jednou mladej blbec. 
Bez lidí dobré vůle by život byl jen nákladné a nebezpečné dobrodružství. 
Jestliže neumíš naučíme, jestliže nemůžeš pomůžeme ti, 
 jestliže nechceš, nepotřebujeme tě.  
Bůh stvořil člověka, ale nedal si to patentovat,  
a tak to teď po něm může dělat kdejakej blbec.  
Člověk přišel na svět proto, aby tady byl, pracoval a žil.  
Jen moudrý se snaží náš svět postrčit dál, posunout výš. A jen vůl mu v tom brání.  
Kdyby velký umělci neudělali svoje dílo, tak jsme byli o to chudší,  
protože umění je komunikace. 
Pakliže člověk zvítězí nad vlastní blbostí, je vítězem nebo poraženým?  
V každém případě je to dobré.  
Dobrá nálada nevyřeší všechny Vaše potíže, ale nasere tolik lidí,  
že stojí za to si ji udržet. 
Když muž nemá rozum, musí být žena vynalézavá.  
Když žena není vynalézavá, musí mít muž rozum.  
Já myslím, že civilizace není dobrá, když je bez kultury.  
Člověk potřebuje ke štěstí a spokojenosti nejenom pohodlí tělesné, ale i duševní. 
Kultura a civilizace musí jít ruku v ruce. 

Jan Werich (*1905 – † 1980),  
(dmj) český filmový a divadelný herec, dramatik a filmový scenárista. 
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Na čom záleží? 
 

Nezáleží na tom, či sme šťastní,  
ale či druhých robíme šťastnými. 

 

Nezáleží na tam, či sme milovaní,  
ale či milujeme druhých a sme im na požehnanie. 

 

Nezáleží na tom, či užívame,  
ale či dávame. 

 

Nezáleží na tom, či presadzujeme seba,  
ale či seba premáhame. 

 

Nezáleží na tom, či Boh koná našu vôľu,  
ale či my konáme jeho vôľu. 

 

Nezáleží na tom, či sme dlho živí,  
ale či náš život mal pravú náplň. 

 

Nezáleží na tom, čo si o nás myslia ľudia,  
ale akí sme pred Bohom. 

 

Nezáleží na tom, čo robíme,  
ale ako a prečo to robíme. 

 

Nezáleží na tom, či máme veľké znalosti, 
ale či skutkom uplatňujeme to, čo srne poznali. 

 

Nezáleží na tom, či sa vyhneme utrpeniu,  
ale či utrpenie v nás splní svoj účel. 

 

Nezáleží na tom, kedy zomrieme, 
ale či sme hotoví stretnúť sa s Bohom. 

 

Buď závislý na Bohu ako dieťa 
a ako kráľ nezávislý na človeku,  

na jeho úsudku, na chvále a výčitke. 
 

Ak si pred Bohom istý svojou vecou,  
choď smelo a bez strachu vpred ako zvestovateľ pravdy  

a stelesňuj ju svojim životom. 
 

E. Thiele – Wincklerová 
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