
Odkaz na prázdniny (2013) 
 

•••• 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... Zbaviť svet lži je viac než 
odzbrojenie. 

•••• 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. 

•••• To, čo platí iba pre jednu stranu, jednu vieru, jeden národ, nie je tá pravda,  
ktorá je večným cieľom ľudského ducha... Celá pravda je v tom nekonečnom 
ľudskom usilovaní o pravdu. 

•••• 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. 

•••• 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. 
•••• 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. 

•••• Keď človek pracuje s láskou a nadšením, je to jediná náhrada za šťastie. 
•••• Kráľovstvo klamstva nie je tam, kde sa klame, ale tam, kde sa lož prijíma. 
•••• 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. 

•••• Nosíš v sebe priveľa slabostí. Keď ich nemôžeš úplne premôcť, aspoň im 
nedovoľ, aby získali prevahu... Dvíhať nos, znamená zle sa dívať. 

•••• 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. Ak chceme niekoho presvedčiť, 
musíme sa stať kusom jeho osobného života. 

•••• 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. 

•••• 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. 

•••• 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. 

•••• Podle zbožných je nejvyšší oslavou člověka svatost, podle bezbožníků genialita; ale pokud 
hledáme demokratickou korunu života, po niž může  vztáhnout ruku kdokoliv z nás obyčejných a 
všelijakých smrtelníků, jen dvě věci, myslím, vyznamenávají a oslavují muže ctí dostatečnou: 
buď být na svém místě hrdinou, nebo být mistrem svého řemesla. Tomu, kdo dává život v sázku 
aby pomohl člověku, poslechl rozkazu nebo odvrátil cokoliv zlého; a za druhé tomu, kdo pro 
lásku k věci přivedl kterékoliv lidské dílo k dokonalosti a mistrovství, "tomu věnec budiž dán", 
ať je místo jeho činů a práce v kterémkoli okruhu života.                 K. Čapek (6.1.1890 – 25.12.1938) 


