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Konfucius, Mencius, Sün-c'

A riekol majster…
Z klasických kníh konfuciánstva

Tatran, 1990

preklad:Marína Čarnogurská

• Konfucius: Kniha Lun-jü

• 9

Ušľachtilý človek sa sústreďuje na veci podstatné.

• 12

Netrápi ma to, že o mne ľudia nevedia, ale trápi ma to, že ja neviem nič o človeku!

• 13

V pätnástke som myslel iba na štúdium,
v tridsiatke som našiel svoje miesto v živote,
v štyridsiatke som sa zbavil pochybností,
v päťdesiatke som pochopil vôľu nebeského osudu,
v šesťdesiatke som sa jej stal poslušným
a v sedemdesiatke sa môžem dať viesť túžbami svojho srdca,
neobávajúc sa, že obídem, čo je spravodlivé!

• 15

Opakuj minulé a poznávaj nové.
A budeš môcť byf učiteľom!

• 15

[Ušľachtilý človek] najprv sám uskutočňuje, čo hlása, a až potom sa stará, aby ho v tom aj iní nasledovali!

• 15

[Múdrosť] je (…) priznanie si toho, čo viem, že to viem, a toho, čo neviem, že to neviem!

• 25

Postoj ušľachtilého človeka k svetu je takýto:
nikdy si nevšíma, čo stratí a čo získa, len nech je to spravodlivé!

• 26

Nech ťa netrápi, že nezastávaš vysokú funkciu. Ale nech ťa trápi, že nemáš ešte dosť vedomostí pre
miesto, ktoré zastávaš!
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Nech ťa netrápi, že o tebe ľudia nevedia. Ale nech ťa trápi, ako nadobudneš toľko vedomostí, aby si
mohol svoje miesto zodpovedne zastávať!

• 27

Vlastnosťou ušľachtilého človeka je neprenáhlenosť v reči a rýchlosť v činoch!

• 30

(…) Keď si ľudí vypočujem, neuverím v ich slová dovtedy, kým neuvidím aj ich činy.

• 30

Čo nechcem, aby iní činili mne, to ani ja neučiním iným!

• 42

Nemienim poučovať nikoho, koho to nezaujíma,
nemienim povzbudzovať nikoho, kto nie je pre vec zanietený,
a ak po mojom vysvetlení niečoho z jednej strany nepousilujete sa domyslieť to z ostatných strán,
tak potom je zbytočné zapodievať sa s vami!

• 52

Pred objavením obradov a hudby žili na svete ľudia – barbari.
Až s objavením obradov a hudby sa začalo zušľachťovanie človeka.
Preto:
Ak budete znevažovať obrady a hudbu, budete ako tamtí barbari!

• 55

Keď sa raz učeník C'-lu opýtal Majstra, či má konať, ako sám uzná za najlepšie, Majster mu odpovedal:

„Ako by si mohol konať, ako sám uznáš za najlepšie, kým ti žije otec a najstarší brat?“.

A na tú istú otázku učeníka Žan Joua Majster odpovedal:

„Áno, konaj tak, ako sám uznáš za najlepšie!“.

Keď Kung-si Chua, počujúc túto reč, zaprotirečil:

„Ako to, Učiteľ? Jouovi ste na tú istú otázku odpovedali, žemá konať podľa vôle otca a najstaršieho brata,
a Čchiouovi zasa hovoríte, že má konať, ako sám uzná za najlepšie. Nerozumiem tomu! Môžete mi to
vysvetliť?“.

Majster odpovedal:

„Čchiou je veľmi nerozhodný, a preto som mu musel dodať odvahu. Jou má naopak rozhodnosti za
dvoch, a preto som ho musel prihamovať!“.

• Mencius: Kniha Meng-c'

• 61

(…) Ak sa princíp konania v zákonoch spravodlivosti stane druhoradým a nad všetko sa začne klásť
zisk, potom nikto, kým si čo najviac neuchmatne, nebude uspokojený.

• 68

Naučte sa správať k starším vo svojej rodine, ako sa treba správať k starším vo svojej rodine, a potom to
rozšírte na všetkých starších na svete, naučte sa správať k mladším vo svojej rodine, ako sa treba správať
k mladším vo svojej rodine, a potom to rozšírte na všetkých mladších na svete!

• 70

Ak Vaša Milosť postaví svoju vládu na príkladnom uplatňovaní princípu ľudskosti, potom sa v kra-
jinách pod Nebesami nenájde jediný úradník, ktorý by nezatúžil prísť na váš dvor, jediný oráč, ktorý by
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nezatúžil orať vaše polia, jediný obchodník, ktorý by nezatúžil predávať na vašich trhoviskách, a jediný
pútnik, ktorý by nechcel putovať po vašich cestách.

• 70

(…) Len svätec vie byť pevný v zásadách, keď je jeho živobytie neisté.

• 73

Kráľ Süan zo štátu Čchi sa opýtal majstra Menga:

„Je to pravda, že kráľovský zverník kráľa Wena meral až sedemdesiat li?“.

Majster Meng odpovedal:

„Áno, ako tradícia hovorí, skutočne mal takú rozlohu!“.

A kráľ sa nato opýtal:

„Je to podľa vás na kráľovský zverník veľká alebo malá plocha?“.

Majster Meng odpovedal:

„Jeho ľud to nepokladal za priveľkú plochu!“.

Kráľ Suan povedal:

„Zverník nášho nehodného Syna Nebies nemeria viac než štyridsať li, no náš ľud to pokladá za priveľkú
plochu. Ako to?“.

A majster Meng na to odpovedal:

„Zverník kráľa Wena mal rozlohu až sedemdesiat li, ale každý si v ňom mohol nakosiť trávu či chytiť
zajaca. Bol všetkým ľudomprístupný. Ak ho preto ľud pokladal za neveľký, bolo to prirodzené! Keď som
nedávno prišiel na hranice vášho štátu, strážcovia vašich hraníc mi nedovolili vstúpiť do krajiny skôr,
než som sa nezoznámil so všetkými vašimi ustanoveniami. A tu som sa dozvedel, že vo vašej krajine
jestvuje územie s rozlohou štyridsať li, na ktorom zabitie jedného srnca sa trestá ako zabitie človeka. Váš
zverník nie je teda ničím iným než obyčajnou pascou na ľudí. Ak ho preto ľudia pokladajú za priveľký,
nie je to prirodzené?“.

• 79

V štáte Sung žil raz istý človek, ktorý bol nespokojný, že mu obilie pomaly rastie. Rozhodol sa preto
urýchliť rast obilia, a to tak, že išiel na pole a každé stebielko trochu povytiahol. Keď sa potom večer
ukonaný vrátil domov, zanariekal: „Ach, či som sa dnes narobil! Pomáhal som stebielkam, aby mi rých-
lejšie narástli!“. Syn, začujúc jeho slová, vyľakaný utekal na pole. A našiel tam už iba zoschnuté steblá.

• 84

Niet človeka, ktorý by nemal v srdci zrnko súcitu,
niet človeka, ktorý by nevedel, čo je rozhorčenie nad krivdou,
niet človeka, ktorý by neznal pocit úcty k druhému,
niet človeka, ktorý by nemal ani trochu zmyslu pre pravdu!
Zo schopnosti súcitu sa rodí princíp ľudskosti,
z pocitu rozhorčenia nad krivdou sa rodí princíp konania v zákonoch spravodlivosti,
z potreby úcty k druhému sa rodia pravidlá správania
a z potreby zmyslu pre pravdu sa rodí princíp múdrosti.
A tieto štyri základné ľudské princípy sú pre človeka tým,
čím sú štyri končatiny pre jeho telo.
Kto by odmietal používať tieto štyri končatiny, len seba by tým okrádal.
A kto by ich odmietal dať do služieb vládnutia, okrádal by tým svoju krajinu!
Veru, niet človeka, ktorý by nemal v povahe tieto základné ľudské princípy!
A záleží len na tom, ako si ich kto rozvinie a zdokonalí.

• 88
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Ani slabosť obranných opevnení,
ani rozbitie a rozprášenie armády,
ani vypálenie a zničenie polí,
ani vydrancovanie a vyplienenie obydlí
nie je pre krajinu takou veľkou pohromou,
ako keď vrchnosť prestane rešpektovať princípy Cesty Tao,
ako keď si poddaní nemajú viac z koho príklad brať,
ako keď sa neprávo stane v krajine zákonom!
Veru nevyjde slnko pokojných dní nad touto krajinou!

• 99

Nikto sa veru majstrom v ničom nestane,
ak do toho nevloží celé svoje srdce.
A ak na to celú myseľ nesústredí!

• Sün-c': Kniha esejí

• 113

Štúdium ušľachtilého človeka:
čo vojde uchom, dostane sa k srdcu,
priodeje údy
a výraz dá i jeho skutkom.
Jeho reč je vyberaná,
jeho správanie je vyberané,
vo všetkom vládnu princípy
a zákony!

Štúdium malého človeka:
čo vojde uchom, vyjde ústami!
Od ucha k ústam sú len štyri palce. Či vystačí to na to, aby dalo krásu sedem stôp vysokej ľudskej
postave?

• 114

Ak sa bezočivo pýtaš – nedostaneš odpoveď,
ak bezočivo odpovedáš – nebudú sa ťa viac spytovať,
ak bezočivo rozprávaš – nebudú ta počúvať
a so zádrapčivým sa nik neháda!
Musíš ísť správnou cestou, aby si bol nasledovaný. Ak nejdeš správnou cestou, budú sa ti vyhýbať!
No najprv musíš uznávať pravidlá správania, len potom môžeš rozprávať o nasledovaní Cesty,
najprv musí tvoja reč obsahovať pravidlá správania, len potom môžeš rozprávať o dodržiavaní Cesty,
najprvmusí celý tvoj zjav prejavovať pravidlá správania, len potommôžeš rozprávať o dosiahnutí Cesty.

• 115

Rozprávať o niečom, o čom ešte nemáš právo hovoriť, je „nafúkanosť“,
nerozprávať o niečom, o čom už máš právo hovoriť, je „planá mlčanlivosť“,
no rozprávať o niečom, keď ťa nikto nepočúva, je „zaslepenosť“.
Ušľachtilý človek nie je ani nafúkaný,
ani zbytočne mlčanlivý,
ani zaslepený
a ľudia k nemu pociťujú úctu a oddanosť.

• 117

Povýšenectvo a pohŕdavosť privodia na človeka iba pohromu.
Úctivosť a skromnosť sú najúčinnejšie zbrane v každej obrane.
Ani hrot oštepu či ostrie kopije ťa vo chvíli nebezpečenstva neobráni lepšie ako úctivosť a skromnosť.
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Ak dobrým slovom ideš na človeka, zohreje ho to ako šaty z hodvábu,
ak však slovom svojím zraníš človeka, prenikne ono hlbšie ako kopija.
Na širokej ceste sa každý vystúpi. Tam veru k hádkam nikdy nedôjde.
Ak ale kráčaš cestou priúzkou a ľudom šliapeš po nohách, nevyhneš sa zvade.
Široká cesta dovoľuje zdvorilosť.
Priúzka cesta hrozí roztržkou. Na nej musíš byť vždy veľmi obozretný!

• 119

Vo svete medzi nebom a zemou jestvujú štyri druhy odvahy:
je odvaha prasačia,
je odvaha zlodejská a priekupnícka,
je odvaha malých ľudí
a je odvaha majstrov – ušľachtilých!
Ruvať sa o potravu,
necítiť nijaký pocit mravného studu,
necítiť nijakú potrebu spravodlivosti a správnosti,
necítiť úzkosť z hrozby zabitia,
neobávať sa stádovitosti
a bezhlavo sa hnať za korytom a plným bachorom
– to je odvaha prasačia!
V skutkoch svojich sa neštítiť ziskuchtivosti,
ruvať sa o všetko, čo možno speňažiť,
necítiť potrebu ohľaduplnosti a ústupčivosti,
byť nemilosrdne požadovačný a chamtivý,
byť nemilosrdne lakomý a skupánsky
a pozerať len za tým, čo prináša zisk
– to je odvaha zlodejská a priekupnícka!
Bezhlavo ísť smrti v ústrety
– to je odvaha malých ľudí!
V skutkoch svojich mať princíp konania v zákonoch spravodlivosti,
nestavať na násilí
a nepachtiť sa za osobným ziskom,
nezmeniť názor pre osobný prospech,
mať úctu k smrti, no pridŕžať sa princípu spravodlivosti
– to je odvaha majstrov – ušľachtilých!

• 120

Kto vo svojich skutkoch hfadá najprv princíp konania v zákonoch spravodlivosti a až potom zisk, je
hodný pocty.

Kto vo svojich skutkoch hľadá najprv zisk a až potom princíp konania v zákonoch spravodlivosti, je
hodný potupy.

• 139

Jednotlivé kategórie sú činitele rôznorodosti,
jednotlivé veci sú činitele množstva.
Kde sa jedno začína, tam sa druhé končí,
kde sa jedno končí, tam sa druhé začína.
A vzťah ten pokračuje ako prsteň, ktorý nemá koniec ani začiatok.

• 154

Ako vysvetlíte to, že ľudia vykonajú obetu za dážď a dážď hneď nato príde?
Hovorím vám: Nijako!
Práve tak, ako keď ľudia obetu za dážď nevykonajú a dážď príde!
Zaháňanie zatmenia slnka a mesiaca,
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obety za dážď v časoch sucha
či veštby a proroctvá dejov budúcich,
to všetko sú len zvykové tradície.
Preto:
Ušľachtilý človek to chápe ako kultúrnu tradíciu,
malý človek to chápe ako obcovanie s božstvami!
Pokladať to za zvykové tradície je šťastie.
Pokladať to za náboženské obrady je nešťastie!

• 156

Všetky veci sú súčasťou jedného všezahŕňajúceho celku,
jedna vec je len časťou ostatných vecí.
Hlupák, ten sa uspokojí s poznaním jednej veci, a myslí si, že pozná všetko. No v skutočnosti nepozná
nič!

• 163

Pravdivosť každej teórie je až v jej argumentačnej nespornosti. A argumentačná nespornosť závisí od jej
životnej overiteľnosti. Kto na rohožke sedí a odtiaľ teórie hlása, má vstať a do života vyjsť ich dokázať
a overiť.

• 168

Vo svete medzi nebom a zemou jestvujú štyri druhy ľudskej múdrosti:
je múdrosť Veľkých-Dokonalých,
je múdrosť majstrov-ušľachtilých,
je múdrosť malých ľudí
a je múdrosť podliakov!
Koho reč je dokonalá a dbajúca na logiku,
komu z úst nijaká hlúposť nikdy nevyjde,
kto cez tisícero zákrut a tematických zmien v dišpute spornej si vie nepopliesť kategórie a pojmy
– ten je vzorom múdrosti Dokonalého Človeka.
Kto v slovách svojich vie byť úsporný a uvážlivý,
kto vyriekne len to, čo neodporuje zákonom,
a rozpráva, sťaby odvíjal niť zámotku
– ten je vzorom múdrosti ušľachtilého človeka.
Kto je v rečiach chvastavý a slovo v skutkoch nedodrží,
kto, nech na čokoľvek ruku položí, vo všetkom chyby narobí
– ten je vzorom múdrosti malého človeka.
Bezočivý,
zákerný,
bez najmenšej logiky,
remesiel, čo osoh nijaký neprinášajú, znalý,
v názoroch unáhlený a povrchný,
bez starostí o dobrý výsledok,
nedbajúci na to,
čo je správne a
čo je nesprávne,
čo pravdivé a
čo nepravdivé,
mysliaci len na to, ako protivníka poraziť
– ten je vzorom múdrosti podliaka.

• 171

Hovorí sa:
Nevieš, aký je to človek? Pozri sa na jeho priateľov!
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Nevieš, aký je to vládca? Pozri sa na jeho poradcov!
A k tomu už nič dodávať netreba! Už nič veru!
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