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o těžkém životě 

 

Francois de La ROCHEFOUCAULD  
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Aforizmy, úvahy a sentencie, ktoré vydal  

koncom 17. storočia vojvoda de La Rochefoucauld.  
 

Chytré, vtipné a pravdivé postřehy a úvahy o životě  

a lidské povaze. Kdo má rád citáty, bude si lahodit. 
 

V roku 1969 knihu vydalo nakladateľstvo Československý 
spisovatel  v Prahe nákladom 15 000 výtlačkov.  
Jeden z nich som dostal od manželky ako vianočný darček.  
V roku 2018 som si kúpil dotlač Třebíč: Akcent 2007 . 
 

Často vnímame svet ako panoptikum masiek.  
Rád si vypisujem, a myslím aj na vás: 

 

Keby sme nemali sami žiadne chyby, neobjavovali by sme ich  
s takým potešením u druhých. 

Svetu vládnu peniaze a náhody. 
Slabosi nemôžu byť úprimní. 

Úprimnosť je túžba zmenšiť svoje chyby aspoň tým,  
že sa k ním priznáme. 
Vhodne hovoriť nie je tak ťažké, ako vhodne mlčať. 
Často sme silní zo slabosti a zmužilí zo strachu. 
Sme viac leniví na duchu než na tele. 

Je zbytočné hľadať spokojnosť kde-tade,  
ak ju človek nenájde v sebe samom. 

Mieru radosti aj žiaľu nám určuje naša hrdosť. 
Kto chce dokázať, že je dobrosrdečný, nesmie byť veľmi vtipný. 

Slušnosť žiada, aby sme si aspoň polovicu svojej duchaplnosti  
nechali pre seba. 

Nie je na svete človek tak bystrý, aby poznal celú svoju hlúposť. 

 

 

Po zoznámení sa s touto publikáciou zistíme, že už dosť dávno sme neuvažovali o javoch spojených 

napríklad s pojmami: pokora, predstieranie, samoľúbosť, veľkodušnosť, zbabelosť, závisť, neresť.  

Spoznáme relatívnosť významu častých slov i nečakaných úmyslov. Prirovnania z aforizmov 

narušia naše ustálené úsudky. Je ale aj pravdou, že skreslené paradoxy krutých aforizmov často  

pre správne pochopenie potrebujú pozadie vnútorných motívov.  

Končím s úsmevom Francoisa Rochefoucaulda:   

Dobré vlastnosti, ktoré nám boli vrodené, časom degenerujú  
a vypestované zase nikdy nie sú dosť dobré.                     ... tak, veru tak, milí čitatelia...         (dmj) 

https://www.artforum.sk/katalog/39032/kruta-kniha-aforismu-s-lehkymi-uvahami-o-tezkem-zi

