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Umění moudrosti

1 

Vše si dnes žádá dokonalost – obzvlášť charakter. Jeden moudrý dnes musí znát víc než 
sedm  dávných  mudrců  a  jednání  s  jediným  člověkem  je  dnes  náročnější  než  kdysi  jednání  
s celým národem.

2

Charakter a intelekt – dva pilíře lidského úspěchu. Jedno bez druhého je jen na půli cesty 
ke štěstí. Samotný rozum nestačí; musí být i dobrý charakter. Je neštěstím hlupáka nedosáhnout 
postavení, úřadu, domu a přátel podle svých představ.

3

Neprozrazuj víc, než je třeba. Úspěchy, jež jsou nečekané, vzbuzují větší obdiv. Hrát s 
otevřenými  kartami  není  užitečné  ani  zajímavé.  Zato  vyčkávání  podněcuje  zvědavost;  obzvlášť 
když  význam  postavení  přitahuje  všeobecnou  pozornost.  Samotná  rouška  tajemství  budí  úctu. 
Žádné vysvětlení by nemělo být příliš  jasné a žádné vnitřní  myšlenky příliš  lehce dostupné.  V 
opatrném mlčení se skrývá moudrost. Vyřčených záměrů si nikdo neváží – jsou pouze vystaveny 
kritice, a když se ukáží jako špatné, jsou dvojnásobně nešťastné. Ať tedy okolí jen přihlíží a žasne – 
tak to přece dělá i Bůh.

4

Vědění a odvaha – to jsou základy slávy. Samy jsou nesmrtelné, a tak mohou nesmrtelným 
učinit i toho, kdo jimi vládne. Člověk je tak veliký, jak veliká je jeho moudrost, a opravdu moudrý 
dokáže vše. Nevědoucí člověk je sám sobě temnotou. Moudrost a síla jsou očima a rukama. Vědění 
bez odvahy žádné ovoce nepřinese.



5

Buď nepostradatelný. Netvoří modlu ten, kdo ji zdobí, ale ten, kdo ji uctívá. Pro chytrého 
znamená víc, když ho lidé potřebují, než když mu děkují. Podněcovat naději je prozíravé, doufat ve 
vděčnost hloupé; naděje nezapomíná, vděčnost ano. Závislost má větší cenu než laskavost. Kdo 
jednou uhasil žízeň, obrací se zády ke studni, a kdo vymačkal všechnu šťávu z ovoce, nestará se o 
slupky. Odkud se vytratila závislost, mizí i zdvořilost a respekt. Zkušenost tedy praví: dávej druhým 
naději, ale nikdy ji zcela neuspokojuj; tak budeš vždy žádaný, třeba i mezi velikými pány. Pamatuj 
však, že vše má své meze – abys přemírou mlčení nezavedl jiné na scestí nebo je pro vlastní blaho 
nenechal propadnout věčnému trápení.

6

Člověk na vrcholu dokonalosti. Nikdo se  dokonalým nerodí,  a  tak  den za  dnem musí  každý 
rozvíjet svou osobu i dílo, dokud nedosáhne nejvyššího stadia bytí, vrcholku svých předností a vloh. 
Takový úplný člověk se vyznačuje kultivovaným vkusem, jasným myšlením, zralým úsudkem a 
pevnou vůlí. Někteří nikdy nedosáhnou úplnosti – vždy jim něco chybí; jiní dozrají příliš pozdě. 
Úplný člověk, jenž rozvážně mluví a prozíravě jedná, si získá důvěru moudrých, kteří budou jeho 
společnost dokonce vyhledávat.

7

Nepřevyšuj  své nadřízené.  Každé vítězství  plodí  nenávist  a  vítězství  nad výše  postaveným je 
hloupé a bývá osudné. Převaha budí pohrdání, obzvlášť ze strany pánů. Prosté přednosti lze šetrně 
skrýt, jako lze krásu skrýt pod nedbalým oděvem. Mnozí ustoupí, jde-li o štěstí či vlohy, jde-li však 
o rozum, neustoupí žádný, tím méně vladař – neboť zdravý rozum je výsadou králů,  a tak cizí 
domýšlivost v tomto směru rovná se urážce majestátu. Král je král a chce jím být i v královské 
schopnosti – tedy v důmyslu. Nechá si poradit, nikoli se přechytračit. A tak by každá rada králi měla 
znít spíš jako připomenutí toho, co jen zapomněl, než jako odhalení jeho nevědomosti. Hvězdy nám 
mohou být šikovným příkladem: ač září jako slunce, ze kterého vzešly, nikdy se mu svým jasem 
nevyrovnají.

8

Nepodléhej  vášním. Vznešená  mysl  nikdy  nepodléhá  vášním.  Její  povznesený  nadhled 
nedovolí,  abychom  podléhali  přízemním  a  pomíjivým  impulzům.  Není  většího  vítězství  než 
vítězství nad sebou samým, nad vlastními touhami, neboť to je vítězství svobodné vůle. I když se 
vášeň zmocní mysli, nedovol, aby ohrozila tvé postavení; tím spíše, je-li to postavení významné. To 
je jediná moudrá cesta, jak se vyvarovat konfliktů a rychle nabýt dobré pověsti.
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Vyvaruj se neduhů svého národa. Tak jako řeka s  sebou nese dobré i  špatné z koryt, 
kterými protéká, nosí v sobě lidé rysy země, v níž se narodili. Někdo vděčí své vlasti za víc než 
jiný, neboť se narodil do lepších poměrů. Ani ten nejkultivovanější národ však není bez vady a té 
pak sousední národy využívají jako ospravedlnění či útěchy nad vlastními neduhy. Je vítězem, kdo 
se vyvaruje takových vad či je alespoň dokáže skrýt. Stane se tak váženým mezi svými, neboť co je 
nečekané, více se cení. Další vady mohou být v rodu, v postavení, v úřadu nebo dané věkem, a když 
se všechny najednou sejdou v jedné osobě, výsledek může být nesnesitelný.

10

Štěstí a sláva. Štěstí je přelétavé, sláva stálá. První poslouží v životě, to druhé po smrti; 
štěstí proti závisti, sláva proti zapomnění. Štěstí bývá předmětem touhy a snah, slávu si musíme 
vysloužit. Touha po slávě se rodí z moci. Sláva byla a je sestrou velikánů; druží se jen s extrémy 
– buď se strašnými bídáky, anebo skvělými génii.

11

Rozvíjej vztahy s těmi, od kterých se můžeš učit.  Nechť jsou přátelské vztahy zdrojem 
poznání a rozhovor nástrojem výuky. Tak se z přátel stanou učitelé a radost z rozmluvy se skloubí s 
užitečným poznáním. Ve společnosti moudrých nalezneš jen uspokojení: potlesk za to, co řekneš, 
poznání z toho, co vyslechneš. Obvykle je to osobní zájem, který nás táhne do společnosti druhých; 
zde je tento zájem ušlechtilý. Moudří lidé navštěvují domy šlechetných pánů, neboť v nich vidí 
divadla hrdinství, a nikoli paláce marnivosti.  Takoví páni jsou ctěni pro svou učenost a úsudek, 
neboť  nejsou  jen  příkladem  šlechetnosti,  ale  obklopují  se  lidmi,  již  tvoří  společnost  té 
nejvytříbenější a nejvznešenější moudrosti.

12

Příroda a umění, látka a řemeslo. Není krásy bez péče ani dokonalosti bez zručné práce. 
Tak se napravuje to  špatné a  vylepšuje to  dobré.  Máloco je od přírody dokonalé  – k dosažení 
dokonalosti  je  třeba  umění.  Bez  umění  je  i  ta  nejlepší  vlastnost  surová;  jen  vybroušením lze 
dosáhnout dokonalosti. Vždy je co zlepšovat a každá dokonalost potřebuje někdy přeleštit.


