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Daniel Defoe

Robinson Crusoe
Námorník Robinson Crusoe z Yorku, jeho život a neobyčajné dobrodružstvá

Mladé letá, Bratislava, 1977

preklad: Alfonz Bednár

• 9

(…) [Stredný stav] je (…) najlepší stav na svete. Prináša človeku najviacej šťastia, nie je vystavený biede
a strastiam, námahe a utrpeniu nevzdelanej vrstvy človečenstva, a nie je zaťažený pýchou, nádherou, cti-
žiadosťou a závisťou vyššej vrstvy ľudského pokolenia. Mohol by si si predstaviť šťastie tohto stavu, a to
len podľa jedného jediného – že ho všetci ostatní iným závidia. Veď aj králi sa často ponosovali, ako tr-
pia, že sa narodili pre veľkoleposť a slávu, a želali si, aby sa ocitli medzi oboma krajnosťami, medzi malými
a veľkými ľuďmi.A že je to správny stupeň šťastia, vydal o tom svedectvo aj židovskýmudrc a kráľ Šalamún,
keď si žiadal, aby nebol ani chudobný ani bohatý.

(…)

Stredný stav vraj máva najmenej pohrôm a nie je vystavený toľkým zvratom ako vyššia alebo nižšia vrstva.
Ba nie je vystavený ani toľkým nevýhodám a nepohodám, telesným či duševným, ako ostatní ľudia, ktorí
tak žijú, že uvaľujú na seba nešťastie hriešnym životom, prepychom a výstrednosťami, alebo ťažkou prácou,
nedostatkom životných potrieb a zlou alebo nedostatočnou výživou. Stredný stav je pôdou všetkých cností
a radostí.

• 49

Každý by mal vedieť, keď prirovnáva svoje položenie k ešte horšiemu, že sa možno dožije zmeny, aby
sa presvedčil o svojom bývalom šťastí.

• 51

(…) Zneužitý blahobyt sa často mení na prostriedok našej najväčšej skazy (…).

• 85

(…) Na svete sa sotvakto ocitne v takej biede, v ktorej by sa nenašlo aj čosi kladného, za čo môže ďakovať
osudu. A preto aj z najneznesiteľnejšieho položenia, v akom sa človek ocitne, treba si vziať ponaučenie, že
je vždy v našich silách nájsť si dajakú útechu.

• 86

(…) Rozum je podstatou a prameňom matematiky (…).

• 156

(…) Nikdy nevieme, ako žijeme, kým sa neocitneme v celkom opačnej situácii, ani nevieme vážiť si to, čo
máme, kým nám to nechýba.
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• 194

Často v priebehu nášho života zlo, ktorému sa čo najväčšmi vyhýbame a ktoré sa nám vidí nesmierne
strašné, ak doň upadneme, býva niekedy prostriedkom k našej záchrane a len ono nás môže zdvihnúť
z nešťastia, do akého sme upadli.

• 196

(…)Očakávať zlo je trpkejšie než ho už znášať, najmä ak sa nijako nemožno striasť takého očakávania a obáv.

• 210

(…) Človek chodí uprostred tisícich a tisícich nebezpečenstiev, a keby ich videl, keby mu ich niekto ukázal,
pobúrilo by ho to a skazilomu náladu. Takto si však zachováva pokojnúmyseľ, lebo jeho zrak všeličo nevidí
a nevie nič o obchádzajúcich ho nebezpečenstvách.

Stano Krajči, 6. 9. – 30. 10. 2016 h p://ics.upjs.sk/˜krajci/sk10/vypisky/knihy/Defoe-RobinsonCrusoe.pdfStano Krajči, 6. 9. – 30. 10. 2016 h p://ics.upjs.sk/˜krajci/sk10/vypisky/knihy/Defoe-RobinsonCrusoe.pdfStano Krajči, 6. 9. – 30. 10. 2016 h p://ics.upjs.sk/˜krajci/sk10/vypisky/knihy/Defoe-RobinsonCrusoe.pdf


