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Konfucius 
Hovory 

 
KNIHA I 
 
1. Pravil Mistr: Učit se a včas si opakovat, čemu jsme se naučili, zdaž to není 
koneckonců potěšení? 
 Přicházejí-li k nám přátelé z daleka, zdaž to není koneckonců radostné? Nejsme-li 
roztrpčeni, třebaže druzí neuznávají našich zásluh, zdaž to není koneckonců vše, čeho je 
možno od urozeného muže očekávat? 
 
2. Pravil Mistr Jou1: Ti, kdož se v soukromém životě dobře chovají k rodičům 

a starším bratřím, zřídka projevují ve veřejném životě sklon odporovat vrchnostem. A 
nikdy se ještě nestalo, že by takoví muži podnítili revoluci. Urozený muž pracuje na 
kmeni.2 Když kmen pevně stojí, vzrůstá Cesta. A zajisté kmenem Dobra je řádné 
chování vůči rodičům a vůči starším bratřím. 

 
3. Pravil Mistr: Hladká řeč a vtíravé chování jsou zřídka částí Dobra. 
 
4. Pravil Mistr Ceng3: Každého dne se zkoumám trojím směrem: zda jsem byl vždy, 

jednaje za druhé, věrný jejich zájmům; zda jsem plnil vždy své slovo ve styku se 
svými přáteli; zda jsem si neopomenul opakovat učení, které mi bylo předáno? 

 
5. Pravil Mistr: Stát o tisíci válečných vozů4 nemůže být spravován jinak, než koná-li 

vládce přísně svůj úkol, dodržuje přesně, co slíbí, je šetrný ve vydávání, miluje celý 
národ a práce sedláků užívá jen ve vhodné roční době.5 

 
6. Pravil Mistr: Povinností jinocha je chovat se dobře doma k rodičům a starším lidem 

mimo dům, být opatrný v slibech a přesný v jich dodržování, být laskavý ke každému 
a zejména hledat spojení s Dobrem. Zbude-li mu ještě nějaká síla, až toto vše vykoná, 
nechť se vzdělává.6 

 
7. Pravil C’-sia7: Muže, který s těmi, kdož jsou lepší jeho, jedná jako s lepšími, který se 

chová uctivě který slouže otci a matce ví, jak vložit v tu službu celou svou sílu, který 
v službách svého knížete dovede i svůj život nasadit, který ve styku s přáteli je věren 
svému slovu, já bych jistě nazval vzdělaným mužem, třebas jiní o něm říkají, že se mu 
ještě nedostává vzdělání.8  

 
                                                           
1 V těchto Hovorech Konfuciových jsou i hovory Konfuciových žáků. V první knize promlouvá k nám často 
moudrý Jou; byl zřetelně prostého původu, neboť v roce 487 př. Kr. sloužil jako pěšák ve vojště. 
2 Tj. pracuje na tom, co je základní, v protikladu k „větvím“, tj. drobnému zdokonalování, které urozený muž 
přenechává podřízeným. 
3 Jeden z žáků Konfuciových 
4 Tj. i největší stát. 
5 Tj. nikoliv tehdy, když mají pracovat na poli. Špatní vládcové naslouchají hudbě nebo vyjíždějí na lov, když by 
měli pracovat, a po celý rok využívají práce sedláků k nákladným stavbám apod. 
6 Učí se zpívat, střílet z luku, číst, psát apod. 
7 Jeden z žáků Konfuciových, který si po Mistrově smrti založil školu 
8 Totiž znalost obřadů, zvyklostí, správného použití veršů při společenských příležitostech atd.  
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8. Pravil Mistr: Je-li urozený muž lehkomyslný, ztratí vážnost nižších tříd a nebude míti 
pevného základu, na kterém by stavěl své vzdělání. Především a nejprve nechť se 
naučí být věrný své vrchnosti, nechť plní sliby, odmítá se spřátelit se všemi těmi, kdož 
se mu nerovnají.9 A shledá-li, že se dopustil omylu, ať se nebojí nápravy. 

 
9. Pravil Mistr Ceng: Je-li na konci vzdávána náležitá úcta mrtvým a nepřestává-li ani, 

když již jsou daleko vzdáleni, pak zdatnost národa dosáhla nejvyššího stupně. 
 
10. Pravil C’-čchin C’-kungovi10: Přijde-li náš Mistr do nové země, vždy se mu podaří 

vypátrat zásady její vlády. Docílí toho tím, že klade otázky, nebo mu to lidé říkají sami 
od sebe? Praví C’-kung: Náš Mistr dociluje všeho tím, že je srdečný upřímný, 
zdvořilý, umírněný, povolný. To je způsob jakým se náš Mistr dotazuje – způsob 
zajisté velice rozdílný od způsobu, jak se lidé obyčejně dotazují. 

 
11. Pravil Mistr: Dokud nějaký muž má ještě otce na živu, je možno vidět jenom jeho 

úmysly. Teprve, když otec zemře, lze seznat, zda je či není schopen je provésti. 
Dokáže-li po celé tři roky smutku udržovat domácnost přesně tak jako za dnů 
otcových, pak je skutečně dobrý syn. 

 
12. Pravil Mistr Jou: V Řádu soulad11 je věc nejcennější, odtud Cesta starých králů získala 

svou krásu. Na něm jsou závislé jak velké věci, tak drobnosti. Když se věci nedaří, ten, 
kdo zná soulad, bude je moci zladit.12 Než, nebude-li soulad sám v souzvuku s Řádem, 
pak se věci stále nebudou dařit. 

 
13. Pravil Mistr Jou:  

Ve svých slovech buď blízký spravedlnosti, 
a budeš moci plnit své slovo. 
Ve svém uctívání drž se Řádu, 
a hanba nebude mít k tobě přístupu. 
Ožeň se stou, která nezradila svého rodu, 
a můžeš ji klidně představit svým předkům. 

 
14. Pravil Mistr: O urozeném muži, který nikdy nejídá tak dlouho, až je nasycen, který se  

nežádá pohodlí ve svém domě, který pilně jedná a opatrně mluví, který se přátelí 
s těmi, kdož znají Cestu, a tím své chyby opravuje – o takovém muži lze v pravdě říci, 
že má zalíbení v učení. 

 
15. Pravil C’-kung: „Chudý bez lichocení, bohatý bez pýchy.“ Co tomu říkáš? Pravil  

Mistr: To není špatné. Než ještě lepší je: „Chudý, a přec mající zalíbení v Cestě,  
bohatý, a přece přítel Řádu.“ Pravil C’-kung: Myslím, že to, co jsi právě řekl, míní  
rčení z Knihy zpěvů: 

    Napřed řežeš, pak piluješ, 
    napřed soustruhuješ, pak uhlazuješ. 
                                                           
9 Tj. ti, kteří stále ještě myslí v pojmech „zisk“ a „ztráta“ a nepřijali žen (Dobro) za měřítko. 
10 Dva vynikající žáci Konfuciovi. 
11 Soulad mezi člověkem a přírodou: užití melodie, která je v souladu s ročním obdobím, odívání podle období, 
jídla podle roční doby apod. 
12 Překlad Waleyův se na tomto místě odlišuje od starého čínského výkladu a porušuje do jisté míry gramatickou 
konstrukci. Starý čínský komentář podává toto Konfuciovo rčení takto: „Užívá-li se ve velkých i drobných 
věcech (Řádu) bez souladu, pak to nejde; jestliže někdo zná soulad a uplatňuje jej, ale neusměrňuje jej Řádem, 
také to nejde!“(Průšek) 
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 I pravil Mistr: S’, nyní se skutečně mohu dát s tebou do hovoru o Zpěvech, protože  
učiním-li narážku na výroky z minulosti, vidíš, jaký vztah mají k tomu, co mělo přijít  
po nich. 

 
16. Pravil Mistr: (Dobrý muž) se nermoutí, že druzí lidé neuznávají jeho zásluh. Jeho  

jedinou starostí je, že by on mohl neuznat zásluh jejich. 
 
 
KNIHA II 
 
1. Pravil Mistr: Ten, kdo vládne svou mravní silou (te), podobá se Polárce, která setrvává  

na svém místě, kdežto všechny menší hvězdy se jí koří. 
 
2. Pravil Mistr: Kdybych z tří set písní Knihy zpěvů1 měl vybrat jednu větu, aby obsáhla  

celé moje učení, řekl bych: „Nechť není zla ve vašich myšlenkách.“ 
 
3. Pravil Mistr: Vládni lidem nařízeními, udržuje mezi nimi pořádek tresty, budou od  

tebe prchat a ztratí veškerou sebeúctu. Vládni jim mravní silou, udržuj mezi nimi  
pořádek Řádem, a podrží sebeúctu i přijdou k tobě z dobré vůle. 

 
4. Pravil Mistr: Když mi bylo patnáct let, oblíbil jsem si učení. Když mi bylo třicet let, 

pevně jsem zakotvil. Když mi bylo čtyřicet let netrpěl jsem již pochybnostmi. 
V padesáti jsem znal zákony nebes. V šedesáti jsem jim naslouchal ochotným uchem. 
V sedmdesáti mohl jsem jít za příkazem svého srdce, neboť to, po čem jsem toužil, 
nepřekračovalo již hranice práva. 

 
5. Meng I C’2 se tázal, jak je třeba se chovat k rodičům. Pravil Mistr: Nikdy nebýt 

neposlušen! Když potom Fan Čch’3 řídil jeho vůz, pravil Mistr: Meng se mne tázal, 
jak se máme chovat k rodičům, a já jsem mu řekl: Nikdy nebýt neposlušen. Fan Čch’ 
pravil: Jak jsi to mínil? Mistr pravil: Pokud jsou živi, služ jim podle návodu Řádu. Až 
zemrou, pochovej je podle Řádu a podle Řádu jim obětuj.4  

 
6. Meng Wu Po5 se tázal, jak se máme chovat k rodičům. Mistr pravil: Chovej se tak, aby 

tvůj otec a tvá matka neměli o tebe jiných obav, než pokud jde o tvoje zdraví. 
  
7. C’-jou6 se tázal, jak se máme chovat k rodičům. Mistr pravil: Dobrými syny jsou dnes 

ti, kteří se starají, aby jejich rodiče měli dostatek jídla. Ale do té míry se starají též o 
psy a o koně. Není-li při tom pocitu úcty, v čem je rozdíl? 

 
8. C’sia se tázal, jak se máme chovat k rodičům. Mistr pravil: Právě chování je obtížné. 

Synovská úcta nezáleží jedině v tom, že mladí lidé konají těžkou práci, má-li nějaká 

                                                           
1 „Kniha zpěvů“ byla návodem čínského vzdělávání a také Konfucius se jí řídil. Na tomto místě se překlad 
Waleyův opět uchyluje značně od tradiční interpretace. Která vykládá, že Konfucius vybírá větu, jež by „obsáhla 
smysl celé Knihy zpěvů“ (nikoliv tedy smysl jeho učení). 
2 Mladý šlechtic z Lu, kterého otec poslal na studie ke Konfuciovi. Zemřel roku 481 př.Kr. 
3 Žák Konfuciův. 
4 Zřejmě slovy „nebýt poslušen“ mínil Konfucius „Nebuď neposlušen Řádu“. Odpověď měla tazatele zmást a 
přimět ho k přemýšlení. 
5 Syn Meng I Ců́v. 
6 Konfuciův žák. 
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práce být vykonána, nebo že nejprve svým rodičům nabízejí víno a jídlo. Je to něco 
mnohem vyššího než tohle. 

 
9. Pravil Mistr: Mohu hovořit k Jen Chuejovi7 celý den, aniž mi kdy odporuje. Člověk by 

myslil, že je hloupý. Ale zkoumám-li, jak se chová v soukromí, seznávám, že plně 
projevuje to, čemu jsem ho naučil. Nikoliv, Chuej věru není hloupý. 

 
10. Pravil Mistr: Hleď pečlivě na cíle člověka, pozoruj prostředky, jimiž jich dosahuje, 

pátrej, co ho uspokojuje -  a může ti pak zůstat skryta jeho skutečná cena, může ti 
zůstat utajena? 

 
11. Pravil Mistr: Kdo může získat znalost nového oživením8 starého, je schopen být 

učitelem. 
 
12. Pravil Mistr: Urozený muž není nářadí.9  
 
13. C’-kung se tázal po podstatě pravého urozeného muže. Pravil Mistr: Nejprve sám 

uskutečňuje, co hlásá, a potom v tom setrvává. 
 
14. Pravil Mistr: Urozený muž dovede na věci hledět ze všech stran a nemá předsudků. 

Malý člověk bývá předpojatý a vidí věci jen z jedné strany. 
 
15. Pravil Mistr: Kdo se učí bez pozornosti, je ztracen. Kdo myslí bez učení je ve velkém 

nebezpečenství. 
 
16. Pravil Mistr: Kdo začíná pracovat z různých konců, pokazí celý výrobek. 
 
17. Pravil Mistr: Joue, mám tě naučit, co je vědění? Vědění je uznat, když něco víš, že to 

víš, a když něco nevíš, uznat, že to nevíš. 
 
18. C’-čang studoval píseň Chan-lu z Knihy Zpěvů. Pravil Mistr: Mnohému naslouchej, ale 

mlč o tom, co je nejisté, a buď opatrný mluvě o ostatním; pak se zřídka octneš 
v nesnázích. Všímej si mnohého, ale nevšímej si toho, čeho si všimnout je 
nebezpečno, a buď opatrný konaje ostatní; pak zřídka si budeš přát odčinit to, co jsi 
učinil. Kdo se zřídka dostává do nesnází pro to, co řekl, a zřídka koná něco, o čem by 
si později přál, aby nebyl udělal, zajišťuje si možnou odměnu. 

 
19. Tázal se kníže Aj10 : Co mám činit, aby mě lid podporoval? Odpověděl Mistr 

Kchung11 : Zvedneš-li přímé a vsadíš je na vrch zkřiveného, pak tě lid bude 
podporovat. Ale zvedneš-li zkřivené a vsadíš je na vrch přímého, lid tě podporovat 
nebude. 

 
20. Ťi Kchang-c’12 se tázal, je-li nějaký způsob, jímž by mohl povzbudit lid, aby byl 

uctivý a věrný. Pravil Mistr: Jednej s ním důstojně, a bude tě ctít. Miluj své rodiče a 
                                                           
7 Oblíbený žák. 
8 Doslova „ohříváním.“ Úkolem učitelovým je propůjčit nový život Písmu tím, že je znova vykládá tak, aby se 
hodilo na problémy současného života. Takto se užívalo všech písem (Homéra, Koránu, naší Bible).  
9 Tradiční vysvětlení je: není odborník. Má mít jen obecnou, mravní kvalifikaci. 
10 Byl vévodou v Lu 494 – 468 př. Kr. 
11 Tj. Konfucius. 
12 Hlava tří rodin, které byly skutečnými vládci v Lu. Zemřel 469 př. Kr. 
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buď laskav na své děti, a bude ti oddán. Povyšuj ty, kdož jsou toho hodni, poučuj 
neschopné. To je nejlepší způsob povzbuzení. 

 
21. Kdosi, rozmlouvaje s Mistrem Kchungem, pravil: Proč nejsi ve veřejné službě? Pravil 

Mistr: Kniha13 dí: „Buď synovský, synovsky a přátelsky oddán svým bratřím, a budeš 
napomáhat vládě.“ Jsou totiž i jiné druhy služby, zcela odlišné od toho, co ty míníš 
slovem „služba.“ 

 
22. Pravil Mistr: Nevím, k čemu lze užít muže, jehož slovu nelze důvěřovat. Jak je možno 

uvést do pohybu vůz, nemá-li jha, nebo kočár, nemá-li chomoutu. 
 
23. Tázal se C’-čang14, zda je možno předpovědět věci na deset generací dopředu. Pravil 

Mistr: Víme, jak dynastie Jin obměnila Řád, když vystřídala dynastii Sia15. Víme, jak 
dynastie Čou16 obměnila Řád, když vystřídala dynastii Jin17. A tak můžeme vědět, jací 
by byli nástupci Čouů, i kdyby přišli až za sto generací po nás. 

 
24. Pravil Mistr: Jako je drzostí obětovat jiným předků než vlastním, tak je zbabělé vidět, 

co je spravedlivé, a nekonat to. 
 
 
KNIHA III 
 
 
1. Pravil Mistr Kchung o hlavě rodiny Ťi1, když nechal tančit osm družin tanečníků na  

svém dvoře: Lze-li toho muže snésti, koho potom snésti nelze! 
 
2. Ony tři rodiny odstraňovaly obětní nádobí za zpěvu Jung2 z Knihy zpěvů. Pravil Mistr: 

Vládcové a páni slouží synu nebes – jak lze užívat takových slov v síni těch tří rodin? 
 
3. Pravil Mistr: Co může mít společného s Řádem muž, který není dobrý? Co může mít  

společného s hudbou muž, který není dobrý? 
 
4. Lin Fang se tázal po podstatě Řádu. Pravil Mistr: To je velmi závažná otázka. Při 

obřadech je bezpečnou zásadou být raději šetrnější než marnotratnější; a obřady 
smuteční nechť nařizuje raději zármutek než strach. 

 
5. Pravil Mistr: Barbaři na Východě a na Severu podrželi svá knížata. Nejsou v takovém 

stavu úpadku jako my v Číně.3 
 

                                                           
13 Citace (nepřesná) z knihy Šu-ťing IV. 21.1. 
14 Žák Konfuciův. 
15 Tato dynastie prý vládla v třetím a druhém tisíciletí př. Kr. 
16 Vládla podle jména ještě v době Konfuciově. 
17 Pád dynastie Jin se klade kolem 1000 př. Kr. 
 
1 Jedna z tří rodin, které urvaly většinu moci vévodovi z Lu. 
2 Zřejmě bylo vhodné užívat tohoto zpěvu jen na dvoře císařském. Bylo by bývalo nemístné zpívat jej v paláci 
vévodském, tím spíše však v síni oněch tří rodin.  
3 V Číně v některých státech vládnoucí rody byly nahrazeny uchvatiteli. 
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6. První z rodiny Ťi hodlal obětovat na hoře Tchaj.4 Pravil Mistr Žan Čchiouovi5: 
Nemůžeš v tom zakročit? Odpověděl Žan Čchiou: Nemohu. Pravil Mistr: Běda, sotva 
se můžeme domnívat, že by hora Tchaj neznala to, nač se dokonce Lin Fang táže! 

 
7. Pravil Mistr: Urození mužové nikdy nesoupeří. Namítneš, že při lukostřelbě soupeří. 

Ale i tehdy, když vystupují na střelnici, tu se vzájemně uklánějí a dávají si přednost a 
připíjejí si, když sestoupili. Tak, ač soupeří, chovají se stále jako urození mužové. 

 
8. Tázal se C’-sia řka: Jaký má smysl toto: 

Čarovný smích, 
ach, rozkošná tvář! 
Krásná očka, 
ach, zářivá čerň a bělost! 
Čisté hedvábí a myslil bys, že je zbarveno! 
Pravil Mistr: Barvení následuje po výrobě látky. Tázal se C’-sia: Pak Řád6 je na 
druhém místě? Pravil Mistr: Šang7 jen ten, jenž mne povznáší. Konečně mám někoho, 
s kým mohu rozmlouvat o Zpěvech8! 

 
9. Pravil Mistr: Já mohu mluvit o Řádu dynastie Sia, ale stát Čchi9 neposkytuje dostatek 

dokladů. Já mohu mluvit o Řádu dynastie Jin, ale stát Sung neposkytuje dostatek 
dokladů. Vězí to v nedostatku písemných památek i moudrých mužů. Kdyby jich bylo 
dostatek, mohl bych to ověřit. 

 
10. Pravil Mistr: Při oběti předkům raději bych nebyl svědkem všeho toho, co se přichází 

po úlitbě!10 
 
11. Kdosi se tázal na výklad oběti předkům. Pravil Mistr: Neznám výklad. Kdo by jej znal, 

mohl by vládnout všemi věcmi pod nebesy tak snadno, jako kladu toto sem. A položil 
prst na dlaň své ruky. 

 
12. Pravil Mistr o výroku „Slovo - oběť - je rovno slovu - přítomný -; člověk má obětovat 

duchu tak, jako by tento duch byl přítomen“: Nejsem-i přítomen při oběti, tu jako by 
oběti nebylo.11 

 
13. Tázal se Wang-sun Ťia12 na smysl výroku:  

Raději sloužit plotně 
než sloužit oltáři.13 

                                                           
4 Tj. duchu hory, což jedině vévoda směl udělat. 
5 Byl ve službách rodiny Ťi. 
6 Základem obřadu je Dobro. 
7 Jiné pojmenování žáka, jehož obvyklé jméno je C´-sia. 
8 „Zpěvy“ nebo „Kniha zpěvů“ nebo jen „Kniha“ byly základem poučení. Při překladu tohoto odstavce přidželi 
jsme se tradičního znění čínského blíže než Waley. 
9 V Che-nanu, kde potomci dynastie Sia dosud konali oběti. Konfucius naříká, že tyto státy neuchovaly památky 
a obřady svých předků. Pokud překladu se týče, viz poznámku k předcházejícímu odstavci. 
10 Konfuciovi se zřejmě nelíbil způsob, jakým byly v Lu prováděny „ti“(oběti předkům). Patrně proto, že byly 
přesnou obdobou císařského obřadu. 
11 Tj. nestarejte se o to, je-li duch přítomen apod. Důležitý je stav mysli obětujícího. Není-li srdcem a duší 
přítomen, oběť je zbytečná. 
12 Vrchní velitel státu Wej. Je o něm zmínka kolem r. 502 př. Kr. 
13 To znamená, že je lépe být zadobře s duchem krbu a mít žaludek plný než promarňovat pokrmy na předky, 
kteří z toho nic nemají. Konfucius odmítl tento cynismus naprosto. 
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Pravil Mistr: To není pravda. Tomu, jenž se znepřátelí s nebem, nezbývá nijaká 
možnost smíru. 

 
14. Pravil Mistr: Čou mohli pohlížet zpět na dvě předcházející dynastie. Jaké bohatství 

kultury! A my přicházíme po Čou.14 
 
15. Když Mistr vstoupil do Velkého chrámu15, vyptával se na všechno, co tam viděl. 

Kdosi pravil: Nepovídejte mi, že se tento syn vesničana z Cou vyzná v Řádu. Když 
přišel do Velkého chrámu, musel se na všechno vyptávat. Pravil Mistr, když to uslyšel: 
To je právě podle obřadů.16 

 
16. Pravil Mistr: Rčení 

„V lukostřelbě nezáleží na kůži, neboť někteří muži mají více síly než druzí“ 
osvětluje učení starých. 

 
17. C’-kung žádal, aby byl odstraněn zvyk obětovat ovci při ohlašování každého nového 

měsíce. Pravil Mistr: Ty máš rád své ovce a já zase obřady. 
 
18. Pravil Mistr: Kdyby dnes někdo sloužil svému knížeti přesně podle obřadů, byl by 

pokládán za lichotníka. 
 
19. Kníže Ting17 žádal za předpis, jak má vládce zaměstnávat své šlechtice a jak mají 

šlechtici sloužit svému vládci. Odvětil Mistr Kchung řka: Vládce má užívat vazalů, jak 
předpisuje Řád. Vazalové ve službě svého knížete mají být jen oddáni jeho věci. 

 
20. Pravil Mistr: Rackové!18 Radost nevyhnaná do rozpustilosti, zármutek nevyhnaný 

k sebezraňování. 
 
21. Kníže Aj se tázal Caj Jüho19 na posvátné místo. Caj Jü odpověděl: Vládcové z domu 

Sia označovali posvátné místo borovicí, rod Jin užíval cypřiše, rod Čou užíval kaštanu 
říkaje: „To způsobí, že se prostý lid bude bát a třást.“20 Pravil Mistr, když o tom slyšel: 
Co se již stalo nerozbíráme. Co již běží, neposuzujeme. Co již náleží minulosti 
nehaníme. 

 
22. Pravil Mistr: Kuang Čung21 byl vlastně muž velmi omezených schopností. Kdosi 

pravil: Kuang Čung byl hospodárný. Pravil Mistr: Kuan pojal tři trojice žen22, jeho 
státní úředníci nevykonávali dvojí povinnosti. Kterak je možno uvádět ho za příklad 
hospodárnosti? Snad, pravil druhý, ale jistě znal velmi dobře Řád. Pravil Mistr: Jedině 
údělné kníže smí vystavět ochrannou stěnu. Jedině údělné kníže, když se setká s jiným 

                                                           
14 Tj. my z Lu můžeme pohlížet zpět na tři dynastie: Sia, Jin a Čou a napodobit je. 
15 Byl vystavěn na počest prvního vévody z Čou. 
16 Tj. právě tím, že jsem to činil, jsem dokázal, že znám obřady, protože kladení takových otázek je obřady 
předepsáno. 
17 Zemřel 495 př. Kr. 
18 „Rackové“ je název písně v „Knize zpěvů“. 
19 Žák, v kterém se Konfucius velice zklamal. 
20 Slovní hříčka mezi li = kaštan a li = bát se. 
21 Státník v sedmém století př. Kr., který vybudoval moc knížectví Čchi. Konfucius soudil, že jen vybudoval 
moc své země, aniž povznesl její mravní stav. 
22 Jen údělný kníže směl jich mít tolik. Kuan byl jen knížecí ministr. 
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knížetem, smí užívat kamenného oltáře;23 ale Kuan ho užíval. Když se už Kuang Čung 
vyznal v Řádu, kdo pak se v něm nevyzná? 

 
23. Pravil Mistr, hovoře s velkým kapelníkem24 z Lu o hudbě: Jejich25 hudba, pokud je 

možno o tom něco vypátrat, začínala přesným souzvukem. Záhy bylo dáno 
hudebníkům více volnosti.26 Ale tón zůstával libozvučný, skvělý, stejnoměrný až do 
konce. 

 
24. Strážce hranic I27 žádal, aby byl představen Mistrovi, řka: Žádný urozený muž, který 

přišel na tuto hranici, mi ještě neodepřel rozmluvu. Průvodci ho představili Mistrovi. 
Když onen muž vyšel, pravil: Pánové, nebuďte zarmouceni jeho neúspěchem. Je tomu 
již velmi dávno, co svět nezná Cesty. Jsem přesvědčen, že nebesa hodlají užít vašeho 
Mistra jakožto dřevěného zvonu.28 

 
25. Mluvil Mistr o „Nástupním tanci“29, který prý ztělesňuje dokonalou krásu a zároveň 

dokonalé dobro. Ve „Válečném tanci“ spatřoval sice dokonalou krásu, nikoli však 
dokonalé dobro. 

 
26. Pravil Mistr: Vysoké úřady zastávané muži úzkého rozhledu, obřady vykonávané bez 

úcty, smuteční zvyky zachovávané bez zármutku – to jsou věci, na které se nemohu 
dívat. 

    
 
KNIHA IV 
 
 
1. Pravil Mistr: Dobří lidé dodávají sousedství krásu. Kdo si může volit svobodně, a 

přece nesídlí raději mezi dobrými – kterak by takového muže bylo možno nazvat 
moudrým? 

 
2. Pravil Mistr: 

Není-li člověk dobrý, 
nemůže dlouho snášet nepřízeň osudu, 
nemůže dlouho užívat štěstí. 
Dobrého muže Dobro činí spokojeným; ten, jenž je jenom moudrý, koná Dobro ve 
víře, že se vyplatí tak jednat. 

 
3. 4. O větě: „Jenom dobrý muž ví, jak milovat lidi, jen on ví, jak mít je v nelásce“ pravil 

Mistr: Muž, jehož srdce sebeméně je zaměřeno k Dobru, nemůže mít v neláasce 
nikoho.1 

                                                           
23 Oltář, na který se kladly poháry, z nichž se pilo při smlouvě. 
24 Mistrem hudebníkem, jenž byl vždy slepý. 
25 Hudba předků. 
26 Též volnost improvizace. 
27 „I“ bylo na hranici státu Wej. 
28 Klapačka, kterou se budilo obyvatelstvo, když nastalo v noci nebezpečí; užívali jí však také královští poslové a 
hlásní. 
29 Tento tanec (alespoň podle pozdější konfuciánské teorie) naznačoval pokojné nastoupení legendárního císaře 
Šuna; „Válečný tanec“ naznačoval dobyvatelské nastoupení císaře Wua, který porazil dynastii Jin. 
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5. Bohatství a hodností si přeje každý muž; ale musí se jich vzdát, je-li jich možno 

dosáhnout pouze na úkor Cesty, kterou vyznává.Urozený muž, který se rozejde 
s Dobrem, nezasluhuje tohoto jména. Ani na tak dlouho, co by požil misku rýže, 
nesejde urozený muž z cesty Dobra. Nikdy se nežene kupředu tak, aby při ní  
nesetrval. 

 
6. Pravil Mistr: Já aspoň jsem dosud neviděl muže, který by opravdově miloval Dobro, 

ani člověka, který by se opravdově hrozil špatnosti. Nikdo, kdo by opravdově miloval 
Dobro, nikdy by nestavěl výše něco jiného. Člověk, který by se opravdově hrozil 
špatnosti, konal by tak ustavičně Dobro, že by se špatnost nikdy ani nemohla k němu 
přiblížit. Dokázal někdy někdo sloužit Dobru ze vší síly své, třebas jen jediný den? 
Myslím, že nikoli. Dosud jsem neviděl nikoho, jehož síla ba na to nestačila. Snad jsou 
takoví lidé, ale já jsem dosud žádného neviděl. 

 
7. Pravil Mistr: Všechny chyby člověka závisí na celku, k němuž přísluší.2 Díváme-li se 

po chybách, je to jen prostředek k poznání Dobra. 
 
8. Pravil Mistr: Ráno naslouchej Cestě; večer zemři spokojen. 
 
9. Pravil Mistr: Urozený muž, jehož srdce je oddáno Cestě, ale jenž se stydí za svůj 

ošumělý šat a za svou hrubou stravu, není hoden, aby byl slyšen v radě. 
 
10. Pravil Mistr: Urozený muž ve svém jednání se světem nemá ani nepřátelství, ani 

 náklonností; ale kdekoliv spatří právo, postaví se na jeho stranu. 
 
11. Pravil Mistr: Kde urození lidé mají v srdcích mravní sílu (te), tam obyčejní lidé lnou 

k půdě. Kde urození lidé myslí jen na zákony, obyčejní lidé myslí jen na úlevy. 
 
12. Pravil Mistr: Ti, jichž činy jsou určovány jedině úspěchem, budí ustavičně 

nespokojenost. 
 
13. Pravil Mistr: Je-li skutečně možno řídit země Řádem a ústupností, není již, co bych 

řekl. Ale není-li to skutečně možno, k čemu je Řád? 
 
14. Pravil Mistr: (Urozenému) nezáleží na tom, nemá-li úřadu; jedině na tom mu záleží, 

má-li vlastnosti, které by ho opravňovaly k úřadu. Je mu lhostejno, nedostane-li se u 
uznání. Je příliš zaměstnán konáním toho, co ho opravňuje k uznání. 

 
15. Pravil Mistr: Šene! Moje Cesta má jednu niť, která jí zcela probíhá. Pravil Mistr Ceng: 

Ano. Když Mistr odešel, tázali se žáci řkouce: Co tím mínil? Pravil Mistr Ceng: Cesta 
našeho Mistra je prostě tato: věrnost a ohleduplnost. 

 

                                                                                                                                                                                     
1 Slova čínského textu „Mistr pravil“na počátku třetího odstavce musí být vynechána a odstavec třetí a čtvrtý 
musí být pojat jako celek.   
2 Odchyluji se tu podstatně od překladu Waleyho, který překládá „chyby každého náležejí k souboru“ a 
v poznámce dodává „tj. souboru vlastností, mezi něž patří i ctnosti“. Ale slova tang je v „Hovorech“ užito 
vesměs jen ve významu „obec“ - „družina“ - „určité společenství lidí“. Myslím, že Konfucius zde zdůrazňuje 
vliv přátel a druhů, o kterém opětovně mluví. Nemyslím, že by věta následující svým smyslem byla vázána na 
tuto větu. (Průšek). 
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16. Pravil Mistr: Urozený muž se vyzná v tom, co je správné, stejně jako se malí lidé 
vyznají v tom, co se vyplatí. 

 
17. Pravil Mistr: V přítomnosti dobrého muže přemítejte, jak byste se mu mohli vyrovnat. 

V přítomnosti špatného muže zkoumejte své nitro. 
 
18. Pravil Mistr: Slouží-li někdo otci a matce, může jim mírně odporovat. Ale vidí-li, že se 

mu nepodařilo změnit jejich vůli, nechť se zachová uctivě a neochladne vůči nim; 
může se cítit zdrcen, nikoli však dotčen. 

 
19. Pravil Mistr: Dokud jsou otec a matka na živu, dobrý syn neputuje daleko; nebo učiní-

li to, jde jenom tam, kam řekl, že jde.3   
 
20.  Pravil Mistr: Dokáže-li syn po celá tři léta smutku vést domácnost přesně tak, jako za 

dnů otcových, pak je to skutečně dobrý syn. 
 
21. Pravil Mistr: Je vždy lépe, zná-li muž věk rodičů. V jednom případě4 mu takové 

vědomí bude útěchou; v druhém případě5 ho to naplní zdravou obavou. 
 
22. Pravil Mistr: Za starých časů muž držel na uzdě svá slova, boje se hanby, že by s nimi 

nemohl udržet krok. 
 
23. Pravil Mistr: Je věru málo těch, kdož chybují tím, že se drží na uzdě. 
 
24. Pravil Mistr: Urozený muž chce být pomalým v řeči, ale rychlým v činu. 
 
25. Pravil Mistr: Mravní síla (te) nikdy nezůstává osamocena; vždy přivábí sousedy. 
 
26. Pravil C’-jou: Ve službách knížecích opakovaná výčitka může jen přivodit ztrátu 

přízně; v přátelství může jen přivodit odcizení.  
 
 
KNIHA V 
 
 
1. Pravil Mistr o Kung Jie Čchangovi: Není mužem, kterého by se nehodilo vybrat za 

manžela, třebas byl vězněn – neboť to nebylo vůbec jeho vinou. Oženil ho se svou 
dcerou. 
Pravil Mistr o Nan Žungovi: Nebyl by přehlédnut v zemi řízené podle Cesty; v zemi 
neřízené podle Cesty snad by se mu podařilo uniknout trestu smrti nebo zmrzačení. 
Oženil ho s dcerou svého staršího bratra. 

 
2. O C’-ťienovi pravil: To je opravdu vzor urozeného muže. Kdyby země Lu skutečně 

neměla urozených mužů, kterak by se byl mohl tomu naučit? 
 
3. C’-kung se tázal řka: Co o mně soudíš? Pravil Mistr: Jsi nádoba.1 Pravil C’-kung: Jaká 

nádoba? Pravil Mistr: Obětní nefritová nádoba.2 

                                                           
3 Zejména proto, aby se mohl vrátit, kdyby zemřeli a měl konat smuteční obřady. 
4 Ví-li, že nejsou tak staří, jak by se myslilo. 
5 Uvědomí-li si, že jsou velmi staří. 
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4. Kdosi pravil: Žan Jung je dobrý, ale je špatným řečníkem. Pravil Mistr: Proč by měl 

být dobrým řečníkem? Kdo krasořečněním omračuje lidi, často se zprotiví. Nevím, je-
li dobrý. Ale nevidím, proč by měl být dobrým řečníkem. 

 
5. Mistr propustil Čchi-tiao Kchaje, aby nastoupil úřad, ale Kchaj pravil: „Nejsem dosud 

dostatečně čestný a hoden dobré víry.“ Mistr byl potěšen. 
 
6. Pravil Mistr: Cesta nepokračuje. Vsednu na vor a vypluji na moře. Vím jistě, že Jou3 

půjde se mnou. C’-lu se radoval, když to uslyšel. Pravil Mistr: To je celý Jou! Příliš si 
zakládá na své odvaze. Zdá se, jako bych nikdy nenalézal správných lidí. 

 
7. Tázal se Meng Wu Po, je-li C’-lu dobrý. Pravil Mistr: Nevím. Když se onen znovu 

tázal, pravil Mistr: V krajině o tisíci válečných vozů bylo by možno Jouovi svěřit 
provádění odvodu. Ale je-li dobrý, nevím. „A co Čchiou?“ Mistr pravil: V městě o 
tisíci rodin nebo v knížecí rodině se stem vozů mohl by být správcem. Ale je-li dobrý 
nevím. „A co Čch?“ Pravil Mistr: Opásán svou šerpou a stoje na svém místě u dvora 
osvědčil by se v hovoru s cizinci a hosty. Ale je-li dobrý, nevím. 

 
8. Rozmlouvaje s C’-kungem pravil Mistr: Co myslíš, který z vás dvou je lepší, ty, či 

Chuej? C’-kung odpověděl: Netroufám si ani vzhlédnout k Chuejovi. Vždyť Chuej 
potřebuje slyšet jenom jednu část z desíti a chápe celých deset, kdežto já, alyším-li 
jednu část, nechápu víc než dvě. Pravil Mistr: Nejsi mu roven – ty ani já nejsme mu 
rovni. 

 
9. Caj Jü4 spával za dne. Pravil Mistr: Shnilé dřevo nelze vyřezávat, zeď ze sušeného 

lejna se nedá natřít. Jaký smyl by mělo, kdybych ho ještě více káral? 
Pravil Mistr: Byl čas, kdy jsem jen pozorně naslouchal, co lidé říkají, a věřil 
jsem, že vykonají to, co říkali. Nyní naslouchaje jejich řečem pozoruji jejich 
činy. To moje styky s Caj Jüem způsobily tuto změnu. 

 
10. Pravil Mistr: Ještě nikdy jsem neviděl muže, který by byl skutečně pevný.5 Kdosi 

pravil řka: Šen Čcheng. Pravil Mistr: Čcheng! Ten je ve vleku svých žádostí. Kterak 
by jej bylo možno nazvat pevným? 

 
11. Pravil C’-kung: Co nechci, aby mi jiní činili, nepřeji si činit jim. Pravil Mistr: Ó S’, 

toho jsi ještě nedosáhl. 
 
12. Pravil C’-kung: Názory našeho Mistra o vzdělanosti a vnějších znacích Dobra můžeme 

slyšet; ale o přirozenosti člověka a o Cestě nebes se nemůžeme nic doslechnout. 
 
13. Když C’-lu slyšel nějaké naučení a ještě je nedovedl plně uplatnit, měl jedinou obavu, 

že by mohl uslyšet nějaké nové naučení. 
 

                                                                                                                                                                                     
1 Tj. muž mající vynikající schopnosti, který však není „vyholený“ , protože mu chybí žen, „Dobro“. 
2 Tj. nejvyšší druh nádoby. 
3 Důvěrné jméno pro C´-lua. 
4 Konfuciův žák, s nímž Mistr nebyl spokojen. 
5 Nevnímavý pro vnější vlivy, zastrašování apod. 
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14. Tázal se C’-kung řka: Proč byl Kchung Wen-c’6 nazván Wen (Vzdělaný)? Pravil 
Mistr: Protože byl pilný a tak miloval učení, že se neostýchal sbírat vědomosti ani od 
lidí nižší třídy. 

 
15. O C’-čchanovi7 pravil Mistr, že má čtyři z ctností, které náleží k Cestě urozeného 

muže. V soukromém jednání je zdvořilý, ve službě svým představeným přesný, 
v přídělech potřeb lidu blahovolný a v robotách k lidu spravedlivý. 

 
16. Pravil Mistr: Jen Pching Čung8 je dobrým příkladem toho, jaký má být styk s druhy. 

Byť i někoho znal sebelépe, vždy zachovává vůči němu touž úzkostlivou zdvořilost. 
 
17. Pravil Mistr: Cang Wen Čung9 choval želvu z kraje Cchaj v síni, jejíž pilířové hlavice 

znázorňovaly hory a jejíž trámy byly zdobeny okřehkem. Jaké mohly být, prosím, jeho 
znalosti?10 

 
18. Tázal se C’-čang řka: Velký ministr C’-wen11 byl třikráte povolán k tomuto úřadu, ale 

nikdy neprojevil radosti. Třikráte byl sesazen, ale nikdy nedal najevo nejmenšího 
zklamání. Pokaždé podal svému nástupci řádnou zprávu o řízení státu po celou dobu 
svého úřadování. Co bys o něm řekl? Pravil Mistr: Byl jistě věren zájmům svého 
knížete. Pravil C’-čang: A nenazval bys ho dobrým? Pravil Mistr: Pochybuji. Nevidím 
v tom nic, proč by zasluhoval názvu dobrý. 
(Pravil C’-čang): Když Cchuej C’12 zavraždil vládce státu Čchi, Čchen Wen C’-a13, 
který měl léno čítající deset válečných vozů, vzdal se ho a odešel. Doraziv do jiného 
státu pravil : „Vidím, že zde nejsou lepší, než je náš ministr Cchuej C’.“ A odešel. 
Když dorazil do příští země, pravil: „Vidím, že zde nejsou lepší, než je náš ministr 
Cchuej C’.“ A odešel. Co bys o něm řekl? Pravil Mistr: Byl jistě svědomitý. Pravi C’-
čang: Nenazval bys ho dobrým? Pravil Mistr: Pochybuji. Nevisím v tom nic, proč by 
zasluhoval názvu dobrý. 

 
19. Ťi Wen C’14 třikráte myslil, než jednal. Když o tom Mistr uslyšel, pravil: Dvakrát 

stačí. 
 
20.  Pravil Mistr: Ning Wu c’15 byl moudrý, pokud Cesta vládla v jeho zemi. Ale když 

Cesta upadla, stavěl se bláznem. Jeho moudrosti můžeme dosáhnout, ale nikoli toho 
jeho bláznovství! 

 
21. Když byl Mistr ve státě Čchen16, pravil: Vraťme se, vraťme se! Hoši doma jsou 

svéhlaví a bezstarostní. Zdokonalují se ve všech vnějších znacích vzdělání nemajíce 
potuchy, jak jich užít. 

                                                           
6 Ministr státu Wej, jenž zemřel mezi r. 484-480 př. Kr. V kronikách je popisován jako nespolehlivý a sobecký 
muž. 
7 Ministr státu Čeng, zemřel 522 př. Kr. 
8 Ministr státu Čchi, známý pro své moudré rady, zemřel 500 př. Kr. 
9 Ministr státu Lu v VII stol. př. Kr.. 
10 Tj znalosti Řádu, neboť jen císařský palác směl být takto zdoben a želvy chovali vlastně jen vladaři za účelem 
věštění, ovšem nikoli v síni, nýbrž na zvláštní terase. 
11 Ministr státu Čchu v VII stol. př. Kr. 
12 Roku 548 př. Kr. Vládce Čchi svedl jeho ženu. 
13 Jiný ministr státu Čchi. 
14 Ministr ve státě Lu, zemřel r. 568 př. Kr. 
15 Ministr ve státě Wej v VII. Stol. př. Kr. proslulý svou slepou oddaností svému knížeti, jehož nepřátelé uvěznili 
v hlubokém žaláři. Tam se Ningovi podařilo krmit knížete rourkou. 
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22. Pravil Mistr: Na stará bezpráví Po I a Šu Čchi17 nikdy nemyslili a jen nepatrně dali 

průchod starému rozhořčení. 
 
23. Pravil Mistr: Jak můžeme zvát Wej-šeng Kaoa upřímným člověkem? Když ho někdo 

požádal o ocet, šel a vyžebral jej u sousedů a pak jej dal, jako by to byl jeho dar. 
 
24. Pravil Mistr: Chytrá mluva, lichotivé chování a uctivost omezená na šoupání nohou – 

Cuo Čchiou Ming nebyl schopen se k tomu snížit a ani já bych se k tomu nikdy 
nemohl snížit. Musit tajit rozhořčení a chovat se k lidem, na něž se horšíme, přátelsky 
– Cuo Čchiou Ming nebyl schopen se snížit k takovému chování a ani já bych se 
k tomu nikdy nemohl snížit. 

 
25. Mistr, když jednou na něj Jen Chuej a C’-lu čekali, pravil: Co kdybyste mi každý řekl, 

po čem toužíte? C’-lu pravil: Rád bych měl vozy a koně, šaty a kožešinové pokrývky, 
sdílel bych je se svými přáteli a nemrzel bych se, kdyby mi je vraceli opotřebovány. 
Jen Chuej pravil: Přál bych si, aby se nikdy nechlubil svými dobrými vlastnostmi ani 
se nevynášel tím, co všechno dělá pro jiné. C’-lu pravil: Rád bych slyšel také přání 
Mistrovo. Pravil Mistr: Chtěl bych být útěchou starým, vůči přátelům být spolehlivým 
a mladé milovat. 

 
26. Pravil Mistr: Marně jsem hledal jediného muže schopného vidět svoje chyby a 

obviňovat sama sebe. 
 
27. Pravil Mistr: Ve vesnici o desíti domech jistě naleznete někoho stejně poctivého a 

věrného v slově, jako jsem já. Ale pochybuji, že byste nalezli někoho, kdo by toužil 
stejně jako já se zdokonalovat. 

 
 
KNIHA VI 
 
 
1. Pravil Mistr: Vezměte například Junga. Neváhal bych ho postavit tváří k jihu1. Žan 

Jung se pak tázal C’-sang Po-c’a. Pravil Mistr: S tím by to také šlo. Je blahovolný. Žan 
Jung pravil: Chápu, že takový člověk by se hodil za vládce, ovšem kdyby byl 
svědomitý ve svém vlastním chování a blahovolný jen vůči lidu.2 Ale uznáš, že muž, 
který by byl blahovolný stejně ve svém chování jako v řízení země, byl by příliš 
blahovolný. Pravil Mistr: Co Jung praví, je pravda. 

 
2. Vévoda Aj se tázal, který z učedníku miluje učení. Mistr Kchung odpověděl řka: Měl 

jsem Jen Chueje. Velice miloval učení. Nikdy se nehněval na nevinného ani 
nedopustil, aby jiní trpěli za jeho viny. Naneštěstí údobí života vyměřeného mu nebesy 
bylo krátké a zemřel. V této chvíli není tu nikoho nebo alespoň neslyšel jsem o nikom, 
kdo by měl zálibu v učení. 

 

                                                                                                                                                                                     
16 Kol. r.. 492 př. Kr.? 
17 Bratří, kteří podle legendy odpustili poslednímu vládci dynastie Jin jeho bezpráví. 
 
1 Zkusit ho jakožto vládce. 
2 Např. ve vymáhání daní. 
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3. Když byl Kung-si Chua vyslán do Čchi, mistr Žan žádal pro matku Chuaovu za příděl 
obilí. Pravil Mistr: Dejte jí plný kotel. Žan prosil o víc. Pravil Mistr: Dejte jí míru 
obilí. Mistr Žan jí dal pět balíků3. Pravil Mistr: Když Čch’5 odjížděl do Čchi, měl u 
svého vozu štíhlé koně a byl oděn v lehké kožešiny. Jest pořekadlo: Urozený muž 
pomáhá potřebnému a nečiní bohatého ještě bohatším. 
Když byl Jüan S’ jmenován místodržícím, obdržel plat devět set měřic obilí, ale odmítl 
to. Pravil Mistr: Jistě bys našel mezi svými sousedy nebo ve své vesnici lidi, kteří by 
to byli rádi přijali. 

 
4. Pravil Mistr o Žan Jungovi: Je-li potomek strakatého vola červené barvy5 a narostly 

mu rohy, zda jej skutečně odmítnou hory a řeky, třebas lidé sebevíce váhali ho 
obětovat?6 

 
5. Pravil Mistr: Chuej je schopen nemyslit celé tři měsíce na nic jiného než na Dobro. 

Ostatní to dokáží, někteří den, jiní dokonce měsíc. Ale to je vše. 
 
6. Ťi Kchang-c’7 se tázal, hodí-li se C’-lu pro úřad. Pravil Mistr: Jou dovede docílit 

dobrých výsledků. Není pochyby, že se hodí pro úřad. Pavil Ťi Kchang-c’: A co C’-
kung? Lze mu svěřit úřad? Pravil Mistr: Je průbojný. Není pochyby, že se hodí pro 
úřad. Pravil Ťi Kchang-c’: A co Žan Čchiou? Lze mu svěřit úřad? Pravil Mistr: Je 
obratný. Není pochyby, že se hodí pro úřad. 

 
7. Rod Ťi chtěl dosadit Min-C’-čchiena za správce města Pi. Min-C’-čchien pravil: 

Vymyslete pro mne vhodnou výmluvu. Nepřijmou-li jí a pokusí-li se znovu mne 
získat, pak se usadím na opačné straně řeky Wen.8 

 
8. Když byl Žan Keng nemocen, šel se Mistr poptat na jeho stav a oknem ho chopiv za 

ruku pravil: Je s ním konec. Nebesa to tak nařídila -. Ale že takový muž má takovou 
nemoc! Že takový muž má takovou nemoc!9 

 
9. Pravil Mistr: Chuejovi vskutku nebylo rovně! Hrst rýže k jídlu, doušek vody k pití, žil 

v bídné ulici – pro jiné by to bylo nesnesitelně skličující, ale Chuej zůstával stále 
vesel. Opravdu Chuejovi nebylo rovně. 

 
10. Žan Čchiou pravil: Ne že by se mi, Mistře, tvoje Cesta nelíbila, ale moje síly nestačí. 

Pravil Mistr: Ten, jemuž síla selže, klesne cestou; ale ty se úmyslně omezuješ. 
 
11. Pravil Mistr C’-siovi: Musíš pěstovat mírumilovnost (žu)10 mužů urozených, nikoli 

obyčejného lidu. 
                                                           
3 Desetkrát tolik. Žan naprosto nedbá Konfuciovy rady. 
4 Tj. Kung-si Chua. Měl nechat dostatečnou zásobu pro matku. 
5 Strakatého vola nelze obětovat. Jen jednobarevná zvířata lze obětovat. 
6 K oběti horám a řekám. Znamená to, že Žan Jung byl nízkého původu, což ho nemusí, praví Konfucius, 
v naších očích ponížit. 
7 Spravoval stát Lu v r. 492 př. Kr. 
8 Tj. uteku do sousední země, kde mne nebudou moci dosáhnout. Byl věren legitimnímu vládci, vévodovi z Lu. 
9 Pozdější tradice vykládá tuto větu tak, že nemoc Žan Kengova bylo malomocenství. To také vysvětluje, proč 
Konfucius nevstoupil do domu. 
10 Slovo velmi neurčitého smyslu, snad „bojovnost“, „mírumilovnost“. Později se tímto slovem označovali 
stoupenci nauky Konfuciovy. Smysl této věty by byl asi ten, že „mírumilovnost“ mužů urozených značí, že 
spoléhají více na „mravní sílu“ (te), kdežto u obyčejného lidu je to pouhá zbabělost. 
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12. Když byl C’-jou správcem pevnosti Wu, pravil Mistr: Podařilo se ti tam získat 

správného muže? Pravil C’-jou: Je tam jakýsi muž, nazvaný Tchan-tchaj Mie-ming, 
který nekráčí vedlejšími steskami.11 Nepřišel ani jednou do mého domu, leda za 
veřejnými záležitostmi. 

 
13. Pravil Mistr: Meng Č’-fan není vychloubač. Prchal z bitvy12 jako poslední. Ale když 

se blížili k městské bráně, pobídl koně řka: Nezůstal jsem pozadu ze statečnosti. Koně 
mi nechtěli jít. 

 
14. Pravil Mistr: Bez výmluvnosti kněze Tchuoa a krásy prince Čchaoa13 ze Sung těžko 

protlouci se dnešním světem. 
 
15. Pravil Mistr: Kdo čeká, že bude moci vyjít z domu jinak než dveřmi? Jak to, že nikdo 

nejde touto naší Cestou? 
 
16. Pravil Mistr: Tam, kde přirozená podstata převládne nad vzdělaností, máte hrubého 

sedláka. Tam, kde vzdělanost převládne nad přirozenou podstatou, máte 
puntičkářského písaře. Jen když vzdělanost a podstata jsou správně smíšeny, máte 
pravého urozeného muže. 

 
17. Pravil Mistr: Podstata života lidského je počestnost; kdo ji nemá, může být šťasten, 

vyvázne-li životem. 
 
18. Pravil Mistr: Dávat jí14 přednost je lepší než pouze jí znát. Mít v ní zalíbení je lepší 

než jí dávat přednost. 
 
19. Pravil Mistr: S muži, kteří se povznesli nad prostřednost, lze mluvit o věcech ještě 

vyšších. Ale s muži, kteří jsou zcela podprostřední, je zbytečné mluvit o vyšších 
věcech. 

 
20. Fan Čch’ se tázal po moudrosti15. Pravil Mistr: Moudrý budiž zván ten, jenž opatřuje 

svým poddaným to, co jim po právu náleží, kdo uctívá duchy a udržuje je v povzdálí16. 
Tázal se po Dobru. Pravil Mistr: Dobro nelze získat, dokud nebylo řádně provedeno, 
co je nesnadné17. Kdo to vykonal, budiž nazván dobrým.  

 
21. Pravil Mistr: Moudrý muž miluje vodu, dobrý muž miluje hory. Neboť moudrý se 

pohybuje, ale dobrý stojí nehybně. Moudrý je šťasten, ale dobrý bezpečen. 
 
22. Jediná změna by mohla přivést Čchi18 na stejnou výši jako Lu; a jediná změna by 

mohla přivést Lu na Cestu. 

                                                           
11 Tj. přísně sleduje naši Cestu. 
12 Bitva s lidmi Čchi r.484 před branami hlavního státu Lu. 
13 Oba jmenovaní žili kol 500 př. Kr. 
14 Rozumí se dávat přednost Cestě. 
15 Tj. kterým vládcům může být dán titul „moudrý“. 
16 Nedostávají-li duchové hor a řek příslušné oběti, „nezůstávají v povzdálí“, nýbrž vnikají do lidí a způsobují 
šílenství, nemoci, nákazy apod. (Tato věta byla příčinou nekonečných sporů o náboženském stanovisku 
Konfuciově.)  
17 Tj. doku se člověk nezbaví panstvíchtivosti, ješitnosti, nenávisti a hrabivosti. Viz XIV.2. 
18 Vojenský stát na severu od Lu. 
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23. Pravil Mistr: Tykvovitý roh, který není ani roh ani nevypadá jako tykev! Skutečně 

pěkný tykvovitý roh, pěkný tykvovitý roh19! 
 
24. Caj Jü se tázal řka: Myslím, že dobrý muž by se přidružil k druhému dobrému muži, i 

kdyby slyšel, že je na dně studny. Pravil Mistr: Proč se tak domníváš? Urozený muž 
může být zlomen, ale nemůže být ohnut. Může být oklamán, ale nemůže být uveden na 
scestí. 

 
25. Pravil Mistr: Urozený muž, který má obsáhlou znalost písem a zároveň ví, jak podrobit 

svou učenost omezením Řádu, nedostane se pravděpodobně na scestí. 
 
26. Když šel Mistr navštívit Nan-c’20, C’-lu se mrzel. Načež se Mistr zapřísáhl řka: Nechť 

nebesa zatratí, nechť nebesa zatratí chybu, které jsem se dopustil. 
 
27. Pravil Mistr: Jak výborná je mravní síla „střední cesty“! Že se sní zřídka shledáme u 

prostého lidu, je dávno známo. 
 
28. C’-kung pravil: Kdyby některý vádce nejen zahrnul dobrodiním všechen prostý lid, 

nýbrž i zachránil celý stát, co bys o něm řekl? Jistě bys ho nazval dobrým. Pravil 
Mistr: To by nebyla již jen věc Dobra. Byl by to nepochybně Božský mudrc. Ani Jao a 
Šun21 by na něm nenalezli hany. Pokud se týče Dobra, toužíš-li po vyšším postavení, 
pomáhej jiným k postavení. Toužíš-li po uznání, dopomáhej k němu jiným. Schopnost 
dát se vést svými city je vlastnost ležící na cestě vedoucí k Dobru. 

 
 
KNIHA VII 
 
 
1.2.3. Pravil Mistr: Podával jsem dále, čemu jsem se naučil, aniž jsem sám něco vymyslil. 

Byl jsem věren mužům starověku a miloval jsem je. V tom ohledu se domnívám, že 
jsem se vyrovnal i našemu starému Pchengovi1. Pravil Mistr: Mlčky jsem naslouchal a 
zaznamenával jsem si, co bylo řečeno. Nikdy mne neomrzelo se učit ani neunavilo učit 
jiné tomu, čemu jsem se naučil. To jsou alespoň zásluhy, na které si klidně mohu činit 
nárok. Pravil Mistr: Znepokojuje mě myšlenka, že jsem nepěstoval své mravní síly 
(te), nezdokonaloval své učení, že jsem slyšel o spravedlivých mužích, ale nemohl 
k nim jít, že jsem slyšel o zlých mužích, ale nemohl je napravit. 

 
 
4. V hodinách prázdně bylo Mistrovo chování velmi bezstarostné a jeho výraz čilý a 

radostný. 
 
5. Pravil Mistr: Jak jsem upadl! Dávno jsem již neviděl ve snu vévodu z Čou.2 

                                                           
19 Bronzový pohár byl nazván ku, což se píše znakem „roh“ a  „tykev“, ačkoli tato nádoba ani nevypadá jako 
tykev, ani to není roh na pití. Touto metaforou vyjadřuje Konfucius své pohoršení nad stavem Číny, kde 
„vládnou“ bezmocný císař a údělná knížata, jejichž moc urvali ministři. 
20 Špatná žena knížete Ling z Wej. 
21 Dva mytičtí vládci Číny. 
 
1
Čínský Nestor. Ostříhat podání je věcí starců.  

2 Vévoda Čou byl prvním údělným knížetem ve státě Lu a byl Konfuciovi vzorem. 
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6. Pravil Mistr: Zaměřte srdce svá na Cestu, posilujte se její silou, spoléhejte na Dobro, 

hledejte osvěžení v umění. 
 
7. Pravil Mistr: Od nejchudšího vzhůru – počínajíc mužem, který nemohl přinést lepší 

dar než svazeček sušeného masa – nikomu jsem neodepřel poučení. 
 
8. Pravil Mistr: Poučuji jen toho, kdo je pln horlivosti. Osvěcuji jen toho, kdo překypuje 

vzrušením. Zdvihnu-li jeden roh, nevyučuji ho již dále, nemůže-li mi přinést ostatní 
tři3. 

 
9. Jestliže při jídle Mistr shledal, že sedí vedle někoho, kdo je ve smutku, nejedl do 

sytosti. Jestliže naříkal na pohřbu, již po celý den nezpíval. 
 
10. Pravil Mistr Jen Chuejovi: Ty i já můžeme jistě splnit návod: Když je třeba, tak jdi, 

když jsi odstrčen stranou, skryj se. C’-lu pravil: Kdybys měl velení celé armády, koho 
by sis vybral, aby ti pomohl? Pravil Mistr: Muže, který by byl ochoten rozzuřit tygra 
nebo se vrhnout do řeky nedbaje, zda zemře – takového muže bych si nevybral. Vybral 
bych si někoho, kdo přistupuje k věcem ostražitě a kdo raději získává úspěchy 
rozvahou. 

 
11. Pravil Mistr: Kdyby se naskytla nějaká poctivá možnost, jak uniknout chudobě, chopil 

bych se jí, i kdyby mé zaměstnání bylo jen zaměstnání muže urozeného, který drží 
bič4. Ale není-li takové možnosti, budu se dále oddávat věcem, které miluji5. 

 
12. Obřady, kterým Mistr věnoval největší pozornost, byly oběti před válečnou výpravou, 

očista před obětí a oběti pro zapuzení nemoci. 
 
13. Když byl Mistr v Čchi, slyšel „Nástupní tanec“6 a po tři měsíce nerozeznával chuti 

masa7. Pravil: Nepředstavoval jsem si, že může hudba být tak dokonalá. 
 
14. Žan Čchiou pravil: Je náš Mistr na straně prince z Wej?8 C’-kung pravil: Ano, musím 

se ho na to zeptat. Vešel k němu a pravil: Jací lidé byli Po I a Šu Čchi?9 Pravil Mistr: 
Byli to dobří muži staré doby.Pravil C’-kung: Reptali? Pravil Mistr: Hledali Dobro a 
našli Dobro. Proč by byli měli reptat? Když C’-kung vyšel, pravil: Náš Mistr není na 
jeho straně. 

 
15. Pravil Mistr: Kdo je spokojen s prostou stravou k jídlu, vodou k pití a ohnutou paži má 

místo polštáře, ten i v tom nalezne štěstí. Každá myšlenka na bohatství a na hodnosti 
získané nespravedlivě je mi stejně vzdálena jako oblaka, která mi plují nad hlavou. 

 

                                                           
3 Metafora je snad vzata z rozměřování dílců polí. 
4 Tj. nejnižší zaměstnání. 
5 Tj. studium dávnověku. 
6 Srv. III.25. 
7 Nevěděl, co jí. 
8 Když vévoda Ling zemřel v létě r. 493 př. Kr., přešel trůn na jeho vnuka, ježto se jeho syn byl vzdal svého 
nástupnického práva. Záhy však syn zrušil svoje slovo a pokusil se svrhnout vnuka z trůnu. 
9 Jména dvou bratří šerého dávnověku, kteří se vzdali trůnu a na tom setrvali. Jednání jejich je chváleno a tím je 
nepřímo souzena věrolomnost syna Lingova. 
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16. Pravil Mistr: Kdyby mi bylo dopřáno ještě několik let, abych mohl strávit plných 
padesát let studiem, myslím, že bych byl téměř bez chyb. 

 
17. Příležitosti, při kterých Mistr užíval přesné výslovnosti, bylo recitování Zpěvů nebo 

Knih a konání obřadů. Při všech takových příležitostech užíval přesné výslovnosti. 
 
18. „Vévoda z Še“10 se tázal C’-lua na Mistra Kchunga (Konfucia). C’-lu neodpovídal. 

Pravil Mistr: Proč jsi neřekl: Takový je to muž: tolik se snaží povznést dychtivé, že 
zapomíná na hlad, a tak je při tom šťasten, že zapomíná na trpkost svého údělu a 
neuvědomuje si, že se přiblížilo stáří11. Takový je. 

 
19. Pravil Mistr: Pokud mne se týče, nejsem z těch, kdož mají vrozené vědění. Jsem prostě 

muž, jenž miluje minulost a pilně ji zkoumá. 
 
20. Mistr nikdy nemluvil o zázracích, o siláckých kouscích, o nepravidelnostech12 

v přírodním koloběhu nebo o nadpřirozených bytostech. 
 
21. Pravil Mistr: I když jsem je s třemi lidmi, vždy se mohu od nich něčemu přiučit. 

Vyberu si dobré vlastnosti, které budu moci napodobit, a špatné, které mě poučí, co u 
mne vyžaduje nápravu. 

 
22. Pravil Mistr: Nebe zplodilo mravní sílu (te), která je ve mně. Co mi může udělat 

takový Chuan Tchuej13? 
 
23. Pravil Mistr: Přátelé, vím, že se domníváte, že vám něco zatajuji. Naprosto nic vám 

nezatajuji. Nic, přátelé, nepodnikám, o čem bych se s vámi neporadil. Kdyby tomu 
bylo jinak nesměl bych se jmenovat Čchiou14. 

 
24. Mistr učil čtyřem věcem: vzdělání, řízení záležitostí, věrnosti představeným a plnění 

slova. 
 
25. Pravil Mistr: Nikdy mi nebude dopřáno, abych uzřel Božského mudrce, nanejvýš 

mohu jednou uzřít pravého urozeného muže. Nikdy mi nebude dopřáno, abych uzřel 
dokonalého muže, nanejvýš mohu doufat, že potkám muže pevných zásad. Avšak 
vidím-li všude kolem nic vydávající se za něco, prázdnotu vydávající se za plnost, 
nedostatek vydávající se za nadbytek, nebude ani snadné najít muže pevných zásad. 

 
26. Mistr lovil na udici, nikoli však do sítě a na lovu nestřílel nikdy na ptáka hnízdícího. 
 
27. Pravil Mistr: Jsou jistě lidé, kteří se ve svých podnicích obejdou bez vědění; ale já jistě 

nejsem jedním z nich. Mnoho slyšet, sbírat to, co je dobré, a držet se toho, mnoho 
vidět a zapamatovat si to, je nižší z obou druhů vědění15. 

 

                                                           
10 Dobrodruh, původně známý jako Šen Ču-liang, prvně zmíněný r 523 př. Kr. a ještě naživu r. 475. Osoboval si 
titul vévodský. 
11 Podle tradiční chronologie bylo tehdy Konfuciovi 62 let. 
12 O nepravidelnostech v přírodě jako o sněhu v létě, o sovách houkajících za dne apod. 
13 Ministr války ve státě Sung. 
14 Vlastní jméno Konfuciovo. 
15 Vyšší je vrozené vědění, o kterém Konfucius tvrdí, že ho nemá. 
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28. S obyvateli vesnice Chu16 se nedalo hovořit. Ale jakýsi jinoch dosud bez čapky17 chtěl 
navštívit Mistra. Učedníci byli na rozpacích, zda ho mají vpustit. Ale Mistr pravil: 
Jestliže chválím jeho vstup sem, neschvaluji tím nic, co snad udělá, až odejde. 
Nesmíme být příliš úzkostlivými. Jestliže se někdo očistí18, chtěje k nám přijít, 
přijměme jeho očistu. Neodpovídáme za to, co udělá, až odejde. 

 
29. Pravil Mistr: Je Dobro skutečně tak daleko? Kdybychom opravdu toužili po Dobru, 

shledali bychom, že je právě vedle nás. 
 
30. Ministr spravedlnosti ve státě Čchen se tázal, zda vévoda Čao z Lu znal Řád. Mistr 

Kchung pravil: Znal Řád. Když Mistr Kchung odešel, ministr vyzval Wu.ma Čchia19, 
aby předstoupil, a pravil: Slyšel jsem přísloví „Urozený muž není nikdy stranický“. 
Ale zdá se, že někteří muži jsou přece velmi straničtí. Jeho Výsost se oženil 
s princeznou z královské rodiny ve Wu, která náležela k témuž rodu jako on, a nazval 
ji Wu Meng C’20. Zná-li Jeho Výsost Řád, kdo ho potom nezná? Wu-ma Čchi to 
opakoval Mistrovi, jenž pravil: Já jsem šťastný člověk. Jak se dopustím omylu, hned 
se o tom lidé doslechnou. 

 
31. Když někdo v Mistrově přítomnosti zpíval píseň, kterou Mistr miloval, nepřipojil se 

k zpěvu ihned, nýbrž požádal jej opakovat a pak teprve se připojil. 
 
32. Pravil Mistr: V tom, jak se při všem svědomitě namáhám, vyrovnám se asi jiným 

lidem. Ale pokud se týče provádění povinností urozeného muže v praktickém životě, 
neměl jsem dosud nikdy příležitosti, abych dokázal, co dovedu. 

 
33. Pravil Mistr: Jak bych se mohl odvážit pokládat se za Božského mudrce nebo třeba jen 

za dobrého muže! Mohu si však přičíst za zásluhu, že jsem nikdy neumdlel ve své 
snaze učit se a že jsem měl neochvějnou trpělivost poučovat druhé. Kung-si Chua 
pravil: Nesnáz je v tom, že se my žáci nedovedeme učit! 

 
34. Když byl Mistr těžce nemocen, žádal C’-lu za dovolení, aby směl uspořádat smírčí 

oběť. Pravil Mistr: Je něco takového?21 C’-lu odpověděl řka: Je. V jednom 
z Chvalozpěvů se praví: „Uspořádali jsme za vás smírčí oběť, modlíce se k nebezkým 
bohům nahoře a k duchům země dole.“ Pravil Mistr: Moje smírčí oběť začala již 
dávno.22 

 
35. Pravil Mistr: Jako nádhera vede snadno k domýšlivosti23, tak hospodárnost vede 

k lakotě. Ale domýšlivost je daleko vážnější vada než lakota. 
 
36. Pravil Mistr: Pravý urozený muž je klidný a jeho srdce je svobodné. Malý člověk je 

upachtěný a ustaraný. 

                                                           
16 Asi nějaké místo, jímž Konfucius prošel na svých cestách. 
17 To naznačuje, že ještě nebyl mužem. 
18 Jestliže člověk má v úmyslu za něco prosit, ať žádat učitele, aby ho přijal za žáka, nebo nebesa za hojnou žeň, 
očisťuje se postem a zdrženlivostí, aby tím dodal síly své prosbě. 
19 Byl později považován za žáka Konfuciova. 
20 Tento vladař, vévoda  Čao (vládl 541-510 př. Kr.), porušil příkaz exogamie a oženil se s princeznou téhož 
rodu. Aby se lidé domnívali, že je z jiného rodu, nazýval ji Wu Meng C’. 
21 Tj.: Jsou nějaké doklady o takovém obřadu ze staré doby? 
22 Můj život mě ospravedlňuje v očích nebe. 
23 Jako u rodiny Ťi nádhera vedla k domýšlivosti, když si opatřili osm řad tanečníků, což bylo výsadou knížecí. 
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37. Mistr byl vlídný, ale pevný, důstojný, nikoli však drsný, zdvořilý, ale přirozený. 
 
 
KNIHA VIII 
 
1. Pravil Mistr: O Tchaj Poovi1 lze skutečně říci, že dosáhl nejvyššího vrcholu mravní 

síly. Třikrát se vzdal vlády nade vším, co je pod nebem, aniž měl lid příležitost ho za 
to velebit. 

 
2. Pravil Mistr: Není-li laskavost udržována v mezích Řádem, unavuje. Není-li opatrnost 

udržována v mezích Řádem, stává se bojácností, odvaha se stává nevázaností, přímost 
hrubostí. Pravil Mistr: Jestliže urození jsou velkodušní k svým příbuzným, je prostý 
lid nabádán k Dobru. Nejsou-li staří druzi odstrkováni, prostý lid není vrtkavé mysli. 

 
3. Když byl Mistr Ceng nemocen, zavolal učedníky a pravil: Uvolněte2 mi nohy, 

uvolněte mi ruce. Zpěv praví: V strachu a bázni, opatrně a pečlivě, jako na okraji 
propasti, jako když vstupuješ na tenký led. Ale nyní, dětičky, ať mne čeká cokoliv, 
cítím, že jsem z tohohle již vyvázl. 

 
4. Když byl Mistr Ceng nemocen, přišel ho Meng Ťing C’ navštívit. Mistr Ceng k němu 

promluvil řka: Když pták umírá, dojímavá je jeho píseň. Když člověk umírá, dobrá 
jsou jeho slova. Jsou tři věci, které urozený muž sledující Cestu cení nade všechno 
ostatní: v žádném jeho postoji, v žádném jeho posunku nesmí být ani trochu násilí ani 
zpupnosti; každý výraz v jeho tváři musí svědčit o poctivosti; všechna slova i přízvuk 
jeho řeči musí se zbavit vší hrubosti i neslušnosti. Pokud se týče uspořádání obřadných 
nádob a podobně, na to máme odborníky3. 

 
5. Mistr Ceng Pravil: Schopný, ale neostýchající se radit s lidmi méně schopnými; bohatě 

nadaný, ale neostýchající se radit s lidmi méně nadanými; oplývající, ale zdánlivě 
chudý; plný, ale zdánlivě prázdný nikdy se nehádající, byl-li uražen – před dávnou 
dobou jsem měl přítele, jehož chování bylo takové! 

 
6. Pravil Mistr Ceng: Byl by muž, jemuž by člověk mohl s plnou důvěrou svěřit stejně 

sirotka ještě nedospělého jako vládu nad celou zemí, jehož by nedovedla přivést 
z míry žádná neobyčejná událost – byl by takový muž skutečně urozeným mužem? 
Myslím opravdu, že by byl urozeným mužem. 

 
7. Pravil Mistr Ceng: Pravý rytíř musí mít mohutná ramena i silné srdce; jeho břímě je 

těžké a cesta daleká. Neboť Dobro je ono břímě, které vzal na sebe; a zdaž to není 
těžké břímě? Jedině smrtí se končí jeho cesta; zdaž to není daleká cesta? 

 
8. Pravil Mistr: Nechať muž je nejprve povzbuzen Zpěvy, pak dostane pevný základ 

studiem Řádu a konečně se zdokonalí hudbou. 
 

                                                           
1 Tchaj Po byl nejstarší syn krále Tana, mytického zakladatele dynastie Čou. Vzdal se trůnu ve prospěch 
nejmladšího bratra. 
2 Když člověk umíral, čtyři lidé ho drželi za ruce a za nohy, když zemřel, ruce i nohy mohou být uvolněny, Ceng 
míní, že jeho ruce i nohy mohou být uvolněny, když již úspěch jeho mravních zásad je zabezpečen. 
3 Poslední věta chce naznačit, že odborné otázky mají na starosti osoby zvláště k tomu povolané. 
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9. Pravil Mistr: Prostý lid může být přiveden k tomu, aby sledoval Cestu; nemůže být 
přiveden k tomu, aby ji chápal. 

 
10. Pravil Mistr: Muž od přírody srdnatý a trpící hmotnou nouzí záhy se bude bouřit. 

Všichni lidé kromě těch, kteří jsou vpravdě dobří, se vzbouří, je-li jejich utrpení příliš 
velké. 

 
11. Pravil Mistr: I má-li někdo nadání tak skvělé jako vévoda z Čou, ale je-li současně 

zpupný a zištný, pak to ostatní už nestojí za nic. 
 
12. Pravil Mistr: Bude jistě těžko nalézt toho, jenž se chce učit po tři léta a nečeká, že 

bude odměněn. 
 
13. Pravil Mistr: Buďte neochvějně počestní, milujte učení a buďte ochotni zemřít bráníce 

dobrou Cestu. Nevstupujte do státu zapleteného do nebezpečných podniků ani 
nezůstávejte tam, kde se lid vzbouřil. Když Cesta převládá na širé zemi, pak se 
objevte. Skryjte se, když zanikla. Když stát sleduje Cestu, pokládejte chudobu a 
bezvýznamnost za hanbu, když Cesta zanikla ve vaší zemi, pokládejte za hanbu 
bohatství a hodnosti. 

 
14. Pravil Mistr: Kdo nemá ve státě možnosti, nemluví do jeho politiky. 
 
15. Pravil Mistr: Když kapelník Č’ řídil vrcholnou partii Zpěvu racků, jaká záplava zvuků 

plnila naše uši! 
 
16. Pravil Mistr: Prudký, ale neupřímný! Důvtipný, ale nepočetný! Prostoduchý, ale 

věrolomný! O takových lidech nechci slyšet! 
 
17. Pravil Mistr: Učte se, jako byste se hnali za někým, koho nemůžete dohonit, jako by to 

byl někdo, koho byste se báli ztratit! 
 
18. Pravil Mistr: Vznešení byli Šun a Jü! Celá širá země jim náležela, a přece zůstali nad 

to povzneseni. 
 
19. Pravil Mistr: Veliký byl Jao ve svém panování! Jaká vznešenost! „Není velkosti rovné 

velkosti nebe“, ale Jao ji dovedl napodobit! Tak nezměrná byla (jeho morální síla), že 
lidé nenalezli pro něj jména. Vznešená byla jeho díla a oslňující byly projevy jeho 
vzdělání. 

 
20. Šun měl pět ministrů a vše, co bylo pod nebem, bylo dobře spravováno. Pravil král 

Wu4: Mám deset ministrů. Pravil Mistr Kchung: Skutečně pravdivé je rčení, že „je 
těžko nalézt vhodný materiál“. Neboť doba na předělu dynastií Tchang a Jü5 se jen 
proto6 stala nejproslulejší. Mezi desíti ministry (krále Wu7) byla jedna žena, takže ve 
skutečnosti to bylo jen devět mužů. A přec byl pánem dvou třetin celého světa a  
s nimi sloužil oddaně dynastii Jin. Čou byli opravdu nadáni nejvyšší mravní silou (te). 

 

                                                           
4 Král válečník, zakladatel dynastie Čou. 
5 Doba nastoupení Šunova. 
6 Tj. nadbytkem dobrých ministrů. 
7 Tato slova asi v textu vypadla. 
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21. Pravil Mistr: Na Jüovi8 nenalézám nejmenší poskvrny. Byl zdrženlivý v jídle i pití a 
vrcholně pokorný vůči duchům a božstvům. Obvykle se strojil do nejhoršího šatu, ale 
jeho obětní suknice a obřadní pokrývka hlavy musely být nejnádhernější. Jeho 
příbytek byl chudobný a všechno vynakládal na odvodňování a kopání průplavů. Na 
Jüovi nenalézám poskvrny. 

 
KNIHA IX 
 
1. Mistr zřídka mluvil o zisku, osudu a Dobru. 
 
2. Vesničan z Ta-siangu pravil:  Mistr Kchung je bez pochybností velký muž a tuze 

učený. Ale nedělá nic, aby ospravedlnil svou pověst. Když to Mistr slyšel, pravil svým 
učedníkům: Čeho se mám chopit? Mám se snad chopit vozatajství? Či se mám chopit 
lukostřelby? Asi se pustím do vozatajství! 

 
3. Pravil Mistr: Koruna z konopné příze je předepsána Řádem. Za dnešních dnů nosí lidé 

černé hedvábí, což je úsporné; a já se držím obecného zvyku. Bít čelem o zem ještě 
před schůdky trůnu je předepsáno Řádem. Dnes však lidé bijí čelem teprve, když 
vystoupí na schůdky trůnu. To je znamení domýšlivosti, a proto biji čelem o zem, 
dokud ještě stojím dole, ačkoli to odporuje obecnému zvyku. 

 
4. Čtyř věcí se Mistr vystříhal: nic nepokládal za zaručeno, nikdy nebyl příliš naléhavý, 

nikdy nebyl umíněný a nikdy sobecký. 
 
5. Když byl Mistr zadržen v Kchuangu, pravil: Když zemřel král Wen, znamenalo to, že 

zanikla vzdělanost (wen)? Kdyby nebesa byla skutečně zamýšlela, aby tato vzdělanost 
s ním vyhynula, byl by se mohl takový pozdější smrtelník jako já s ním seznámit? A 
nezamýšlejí-li dosud nebesa zničit tuto vzdělanost, co mi mohou udělat lidé z 
Kchuangu? 

 
6. První ministr1 se tázal C’-kunga řka: Je váš Mistr „Božský mudrc“? Je-li tomu tak, jak 

to, že se vyzná v tolika dovednostech? Pravil C’-kung: Nebesa měla jistě v úmyslu, 
aby se stal mudrcem; je také pravda, že se vyzná v mnoha dovednostech. Když o tom 
Mistr slyšel, pravil: První ministr má zcela správný názor na mne. Když jsem byl 
mlád, žil jsem v nízkých poměrech, a proto se tak vyznám v díle prostého lidu. Má se 
urozený vyznat v mnoha dovednostech? Nikoli, naprosto jich nepotřebuje. 

   Lao praví, že Mistr řekl: Stal jsem se tak zručným proto, že mi nebyla dána 
příležitost (vykonávat úřad). 

 
7. Pravil Mistr: Pokládám sám sebe za moudrého? Jistě nikoliv. Ale když třeba prostý 

sedlák přijde ke mně a prostomyslně se mne na něco táže, jsem ochoten probrat to  
důkladně od začátku do konce. 

 
8. Zázračný pták nepřichází; řeka nevydává tajemný obrazec2. Má doba minula. 
 

                                                           
8 Jeden z tří „Božských mudrců“ (druzí dva byli Jao a Šun); Jü byl mytickým zakladatelem dynastie Sia, 
podporoval a chránil zemědělství a dával kopat zavodňovací průplavy. 
 
1Snad Pchi, ministr státu Wu, o němž je zmínka v souvislosti s C’-kungem r.468 př. Kr.  
2 Znamení, která ohlašují příchod velkého vládce. Proto se Konfucius vzdává naděje na úspěch. 
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9. Kdykoli Mistra navštívil někdo oděný ve smuteční šat, nebo v obřadné pokrývce 
hlavy, v plášti a suknici, nebo slepec, i když muž ten byl mladší jeho, Mistr spatřiv ho 
vždy vstal, a byl-li nucen ho předejít, vždy zrychlil krok.3 

 
10. Jen Chuej pravil s hlubokým povzdechem: Čím více k němu (Dobru) upínám zrak, tím 

výše se vznáší. Čím hlouběji se do něho zarývám, tím je tvrdší. Vidím je vpředu; ale 
náhle je vzadu. Krok za krokem Mistr člověka dovedně láká vpřed. Rozšířil mou mysl 
vzděláním, omezil mě Řádem. Nemohu se zastavit, i kdybych chtěl. Právě 
když cítím, že jsem vyčerpal všechny své síly, tu jako by něco vyvstalo ostře a jasně 
přede mnou. Ale třebas se chci za tím dát, nemohu nalézt cestu, jak se k tomu dostat. 

 
11. Když byl Mistr těžce nemocen, C’-lu pohnul některé učedníky, aby konali u Mistra 

službu jako jeho manové. Když se na krátkou chvíli probral k vědomí, pravil Mistr: 
Věru to není nic nového u Joua, dělat takovéhle podvody. Koho bych mohl oklamat 
předstíraje, že mám many, když jich nemám? Oklamu snad nebesa? Nejen že já raději 
zemru v náručí vás učedníků než v náručí manů, ale i když mi nebude poskytnut státní 
pohřeb, umru snad na silnici? 

 
12 Pravil C’-kung: Dejme tomu, že někdo má krásný drahokam, má jej zabalit, dát do 

krabice a uschovat, nebo by se měl pokusit dostat za něj dobrou cenu? Pravil Mistr: 
Prodej jej! Zcela určitě jej prodej! I já čekám na nabídku4. 

 
13. Mistr se chtěl usadit mezi devíti divokými kmeny na východě. Kdosi pravil: Bojím se, 

že si těžko zvykneš na jejich hrubý mrav. Pravil Mistr: Kdyby se mezi nimi usadil 
urozený muž, záhy by zmizel hrubý mrav. 

 
14. Pravil Mistr: Teprve po mém návratu z Wej do Lu byla hudba uspořádána, horské 

zpěvy a hymny opěvající předky byly konečně řádně rozlišeny. 
 
15. Pravil Mistr: Mohu tvrdit, že ve veřejném životě jsem dobře sloužil knížeti a jeho 

hodnostářům, doma svému otci a staršímu bratru. V povinnostech skutečných jsem se 
nedopustil nedbalosti. Nikdy jsem nebyl zmožen vínem. Rozhodně v těchto věcech 
jsem úplně klidný. 

 
16. Když jednou Mistr stál u řeky, pravil: Kdyby se jen člověk mohl brát stále kupředu 

jako ona, neustávaje ani ve dne ani v noci! 
 
17. Pravil Mistr: Nikdy jsem doposud neviděl člověka, jehož láska k mravní síle (te) by 

byla tak silná jako k ženám. 
 
18. Pravil Mistr: Tento případ se podobá případu člověka nasýpajícího kopec. Přestane-li 

pracovat, nezáleží na tom, že snad bylo potřebí již jen jednoho koše hlíny. Zůstanu, 
kde jsem. Než i když nedospěl dále než k urovnání základu, ale dosud pracuje, 
nezáleží na tom, že zatím vysypal jen jeden košík hlíny. Půjdu mu pomoci. 

 
19. Pravil Mistr: Mohl jsem vždy počítat s tím, že Chuej bude pozorně naslouchat všemu, 

co řeknu. 

                                                           
3 Na znamení úcty. 
4 C’-kung se táže, zda talentovaný muž má sloužit. Konfucius odpovídá, že i on by rád užil svého talentu, kdyby 
se naskytla vhodná příležitost. 
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20. Pravil Mistr o Jen Chuejovi: Škoda, viděl jsem ho brát se vpřed, ale neviděl jsem, kam 
by se byl dostal. 

 
21. Pravil Mistr: Některé výhonky vypučí, ale nikdy nepokvetou. Jiné rozkvetou, ale 

nikdy neponesou plodů. 
 
22. Pravil Mistr: Mějte v úctě mladé. Jak víte, že jednoho dne nebudou tím, čím jste nyní 

vy? Ale dosáhl-li muž čtyřicíti nebo padesáti let a nikdo o něm nic neví, toho jistě už 
není třeba mít v úctě. 

 
23. Pravil Mistr: Slova knihy Fa Jü („Vzorné výroky“) vždy nás vzruší; ale důležité je, 

aby nás změnila. Slova sbírky Süan Ťü se nám jistě zalíbí; ale důležité je, abychom je 
prováděli. Pro ty, kdo nalézají zalíbení, ale neprovádějí, kdo jsou vzrušeni, ale 
nezmění se, nemohu pranic udělat. 

 
24. Pravil Mistr: Nejprve a především buďte věrni svým nadřízeným, plňte všechny sliby, 

odmítejte přátelství se všemi těmi, kdož nejsou jako vy. A jestliže jste se zmýlili, 
nebojte se to přiznat a napravit svoje konání. 

 
25. Pravil Mistr: Můžete oloupit tři armády o jejich vrchního velitele, ale nemůžete vzít 

prostému venkovanu jeho názor. 
 
26. Pravil Mistr: „V ošumělé, konopím vycpané suknici stát vedle lidí oblečených do 

liščích a jezevčích kožišin a nestydět se,“ to by se hodilo velmi dobře na Joua, není-liž 
pravda? 

   Kdo nikomu neublížil, nebyl nikomu nepřítelem, neučinil nic, co by nebylo 
správné.5  

 Potom C’-lu (Jou) si stále prozpěvoval tyto dva verše. Pravil Mistr: Tak dost, 
moudrost v nich obsažená nestojí za to, aby byla tak ceněna.6 

 
27. Pravil Mistr: Teprve když přijde zima, pozorujeme, že borovice a cypřiš opadávají 

naposled. 
 
28. Pravil Mistr: Kdo je vpravdě dobrý,nemůže být nikdy nešťasten. Kdo je vpravdě 

moudrý nemůže být nikdy zmaten. Kdo je vpravdě statečný, nemá nikdy strach.7 
 
29. Pravil Mistr: Jsou lidé, s nimiž se může člověk společně učit, ale s nimiž nemůže 

společně postupovat po Cestě. Jsou jiní, s nimiž může člověk společně postupovat po 
Cestě, ale vedle nichž se nemůže postavit.; a pět jiní, vedle nichž se může člověk 
postavit, ale k nimž se nemůže připojit v radě. 

 
30. Kvetoucí větvička plané třešně 
 jak rychle letí zpět!8 
 Ne že bych tě nemiloval, 
 daleko však je tvůj dům. 

                                                           
5 Tyto dva verše cituje Konfucius z „Knihy  zpěvů“. 
6 Konfucius opakuje jen přísloví.  
7 Dobro, moudrost a statečnost jsou tři cesty k pravdě urozeného muže. 
8 Tj. když byl květ utržen. Verše tyto jsou úryvkem z nějakého zpěvu. který není obsažen v naší „Knize zpěvů“. 
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 Pravil Mistr: Opravdu ji nemiloval. Kdyby ji byl miloval, jak by mu bylo záleželo na 
vzdálenosti! 

 
 
KNIHA X 
 
1. Doma v rodné vsi jeho1 chování je prosté a skromné, jako by neuměl promluvit. Ale v 

chrámě předků a u dvora mluví plynně, třebas vždy volí slova pečlivě. 
 
2. Když rozmlouvá s nižšími hodnostáři, jeho chování je přátelské a vlídné. Když 

rozmlouvá s vysokými hodnostáři, je zdrženlivý a obřadný. Je-li přítomen vládce, je 
pln úcty, nikoli však přepjatý. 

 
3. Když ho vládce vyzve, aby přijal hosta, začervená se a jeho nohy zdají se klesat pod 

jeho vahou. Když pozdravuje své druhy, položí pravou ruku na levou stranu, 
ponechávaje šat viset vpředu i vzadu; a jak kráčí vpřed zrychleným krokem, jeho 
vzezření je vznešené a důstojné. 

   Když host odejde, oznámí skončení návštěvy řka: „Host se již neohlíží.“2 
 
4. Když vstupuje bránou paláce, sehne se, jako by nemohl projít. Zastaví-li se, nikdy to 

nesmí být uprostřed brány, a prochází-li dveřmi, nikdy nestoupne na práh3. Když míjí 
knížecí tribunu, začervená se, nohy se zdají pod ním klesat a nedostává se mu slov. 
Když vstupuje do audienční síně, zvedne lem své suknice a zadržuje dech, až by si 
člověk myslil, že vůbec nedýchá. Když vycházeje sestoupí z prvního schodu, jeho tvář 
se uvolní ve výraz uspokojení a úlevy. Na konci schodů zrychlí krok a kráčí vpřed s 
výrazem vznešené důstojnosti. Když se zase vrátí na své místo, nabývá opět svého 
výrazu úcty. 

 
5. Když nese nefritové žezlo4, zdá se, jako by se pod jeho tíhou skláněl k zemi. Drží je 

nejvýše tak, jako by se ukláněl,5 a nejníže tak, jako by nesl dar. Na jeho tváři se objeví 
výraz strachu a zvolňuje krok, jako by se něčemu vyhýbal. Když odevzdává obřadné 
dary, je jeho výraz zjasněný. Při soukromém slyšení je jeho chování veselé a živé. 

 
6. Urozený muž nenosí purpurové nebo fialové výložky a pro domácí šat neužívá barvy 

růžové ani rezavé. Při horkém počasí nosí nepodšitý oděv z jemné příze řídce tkané, 
ale než vyjde z domu, oblékne si svrchní oděv. K černým šatům nosí černou beránčí 
kožešinu, k obleku z nebarveného hedvábí kůži kolouší, k žlutým šatům liščí kožešinu. 
Na domácích šatech jsou kožešinové rukávce dlouhé, ale pravý6 rukáv je kratší než 
levý. Jeho noční oděv musí být o půl delší, než je výška muže. Tlustší druhy liščích a 
jezevčích kožešin jsou pro domácí potřebu. Nemá-li smutek, nosí všechny přívěsky u 
pasu. Kromě jeho dvorního roucha jsou všechny jeho suknice širší dole než v pasu. 
Černá beránčí kožešina a tmavý klobouk se nenosí na soustrastné návštěvy. Na 
„oznamování nového měsíce“ je nutno jít ke dvoru v plném dvorním rouchu. 

                                                           
1 Urozeného muže. V textu bylo to změněno na „Mistr Kchung“. 
2 Když host odchází, musí hostitel podle čínského obřadu čekat tak dlouho u brány, až se host již neohlédne. 
3 Kdyby stoupl na práh, přineslo by to neštěstí. Také u primitivních národů se setkáváme s představou, že práh je 
„tabu“. 
4 Destička, kterou dostával lenní kníže od knížete jako symbol investitury. 
5 Tj. ve výši čela. 
6 Pro volnost pohybu ruky. 
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7.8. V době očisty před obětí musí mít na sobě „jasný oděv“7 z plátna. Musí změnit 
potravu a také místo, kde obyčejně sedí, ale jeho rýže musí být jakosti nejlepší a maso 
jemně sekáno. Nesmí jíst rýži ztuchlou nebo zkaženou, ani rybu, která by nebyla 
čerstvá, ani maso, které by zapáchalo. Nesmí jíst nic, co ztratilo barvu nebo co ošklivě 
páchne. Nesmí jíst nic převařeného ani nedovařeného, ani to, co neodpovídá době. 
Nesmí jíst nic křivě krájeného ani jídlo bez příslušných omáček a koření. Může jíst 
dosti masa, ale ne tolik, aby jeho dech páchl spíše masem než rýží. Ve víně není nijak 
omezen; ale nesmí překročit míru. Nesmí pít víno z výčepů ani jíst sušené maso z trhu. 
Nemusí se zříci zázvoru, ale nesmí ho jíst mnoho8. 

   Po oběti ve vévodském paláci maso nesmí být uloženo přes noc. Žádné obětní 
maso nesmí být schováváno déle tří dnů. Po třech dnech se nesmí již požívati. Když je 
pojídá,9 nesmí přitom mluvit, ani nesmí rozprávět za odpočinku po jídle. S každým 
kouskem potravy, které se užilo k oběti, ať to byla hrubá rýže, zelenina, polévka nebo 
meloun, nutno zacházet s povinnou vážností. 

 
9. Nesmí usednou na rohoži, která není rovná.10 
 
10. Pijí-li muži z jeho vesnice víno, opustí hostinu ihned, jakmile odešli stařešinové. 

Pořádají-li obřad vyhánění zlých mocí,11 oblékne si roucho, které nosí ke dvoru, a 
stane na východních schodech.12 

 
11. Když vysílá posla poptat se po někom v jiné zemi, vrhne se dvakrát na zem, než ho 

vypraví na cestu. Když Kchang-c’13 poslal (Konfuciovi) nějaké léky, vrhl se na zem a 
přijal je; ale pravil: Ježto nejsem obeznámen s jejich účinkem, nemohu se odvážit jich 
okusit.14 

 
12. Když shořely stáje, pravil vraceje se ode dvora: Byl někdo poraněn? Netázal se po 

koních. 
 
13.  Pošle.li mu jeho kníže darem pokrm, musí narovnat svou rohož a první ho ochutnat. 

Když to, co kníže darem poslal, je nevařené maso, musí je uvařit a vykonat oběť. 
Pošle-li mu kníže živé zvíře, musí je pěstovat. Obsluhuje-li svého vládce v době jídla, 
okouší jídla, zatímco kníže obětuje. Když ho v nemoci přijde navštívit jeho kníže, 
lehne si hlavou k východu, maje dvorní roucho přehozeno přes sebe a šerpu 
přetaženou přes lože. Když ho kníže volá k sobě, jde ihned nečekaje, až bude zapřažen 
jeho vůz. 

 
14. Vstupuje-li do chrámu předků, vyptává se na každou podrobnost. 
 
15. Zemře-li přítel a není příbuzných, kterým by to příslušelo, řekne: Postarám se sám o 

pohřeb. Obdrží-li dar od přítele, třeba i kočár a koně, nevrhá se na zem. Učiní to pouze 
tehdy, bylo-li mu posláno obětní maso. 

 
                                                           
7 Oděv, jehož se užívá ve styku s mrtvými. 
8 Všechny tyto předpisy se týkají očisty před obětí. 
9 Rozumí se obětní jídlo. 
10 Když pojídá obětní jídlo. 
11 Na konci roku. 
12 To je místo pro toho, který předsedá oběti. 
13 Hlava mocné rodiny Ťi, vládl v Lu od r. 492 př. Kr. 
14 Urozený muž nepřijme léku od jiného lékaře než od toho, který léčil v rodině otcově a dědečkově. 
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16. Nespí nikdy v poloze mrtvoly.15 Doma se nechová obřadně. Sejde-li se s někým ve 
smutku, třebas ho dobře zná, musí změnit výraz, a navštíví-li někoho oděného v obětní 
šat nebo slepce, i když nejde o obřadnou věc, musí projevit svou úctu chováním. 
Potká-li někoho v hlubokém smutku, ukloní se přes čelo svého vozu; a stejně se ukloní 
lidem nesoucím sčítací tyčinky. Jsou-li mu při hostině předloženy vybrané lahůdky, 
jeho výraz se má změnit a má povstat. Uslyší-li náhle zahřmění nebo prudký závan 
větru, také musí změnit výraz. 

 
17. Když vstupuje do vozu, musí stát tváří přímo k němu a držet se šňůry držátka. Za jízdy 

netěká pohledem, nemluví překotně a neukazuje rukama. 
 
18. (Urozený muž) vstane a odchází na první znamení. „Krouží kolem a pak teprve 

usedne.“16 (Zpěv) praví:  
 Samička bažantí na horském hřbetě 
 ví, jak vyčkat času, jak vyčkat času! 
 Když jí C’-lu obětoval, 
 třikrát to očichala a pak se vznesla.17 
 
KNIHA XI 
 
1. Pravil Mistr: „Jenom prostí lidé čekají, až pokročí v hudbě (než přijmou úřad). 

Urozený muž si může dovolit poznávat obřady a hudbu později.“ I kdybych uznal toto 
rčení, přece bych se přidržel těch, kdož nejprve studují. 

 
2.A Pravil Mistr: Nikdo z mých žáků ve státech Čchen a Cchaj nebyl ve veřejných 

službách. 
 
2.B Jen Chuej, Min C’-čchien, Žan Keng a Žan Jung působili mravní silou (te). Caj Jü a 

C’-kung dobře mluvili. Žan Čchiou a C’-lu vynikli v řízení veřejných záležitostí. C’-
jou a C’-sia ve vzdělanosti a učení. 

 
3. Pravil Mistr: Chuej mi nebyl žádnou oporou: Přijímal všechno, co jsem řekl. 
 
4. Pravil Mistr: Min C’-čchien je skutečně velmi dobrý syn. Nikdo nemůže říci nic 

jiného, než co o něm říkají jeho rodiče a bratří. 
 
5. Nan Žung (zpívaje zpěv I) opakoval verš o žezle z bílého nefritu třikrát.1 Proto ho 

Mistr Kchung oženil s dcerou svého staršího bratra. 
 
6. Kchang-c’ z rodiny Ťi se tázal, který z učedníků miluje učení. Mistr Kchung 

odpověděl: Byl tu Jen Chuej. Měl rád učení, ale naneštěstí čas vyměřený mu osudem 
byl krátký a zemřel. Nyní tu není nikdo. 

 

                                                           
15 Tj. s tváří k severu, kde je země mrtvých. 
16 Obezřele jako pták prohlíží si novou zemi, kde se chce usadit. 
17 Záhadný verš, který se podobá veršům, jimiž lid komentoval politické události. Zdá se, že je tu uveden jako 
narážka na obezřelé chování Konfuciovo, když byl povolán zpět do vlasti. 
 
1„Kaz na bílém žezle z nefritu možno vyhladit. Kaz ve slovech však nenapravíš.“  
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7. Když Jen Chuej zemřel, jeho otec Jen Lu poprosil Mistra o jeho vůz, aby ho směl užít 
jako stříšky nad rakví. Pravil Mistr: Nadaný nebo nenadaný, mluvil jsi o svém synu; i 
já nyní budu mluvit o synovi. Když (můj syn) Li zemřel, měl rakev, ale neměl stříšky, 
neboť jsem v hodnosti hned za vysokými hodnostáři a nesluší se na mne chodit pěšky. 

 
8. Když Jen Chuej zemřel, Mistr pravil: „Běda, nebesa mě oloupila, nebesa mě oloupila.“ 
 
9. Když Jen Chuej zemřel, hořekoval Mistr zoufale. Jeho druhové pravili: Mistře, 

hořekuješ zoufale. Mistr pravil: Skutečně? Nuže, nemá-li se zoufale hořekovat pro 
tohoto muže, tak pro koho? 

 
10. Když Jne Chuej zemřel, chtěli mu učedníci vypravit velký pohřeb. Mistr pravil, že by 

to bylo nesprávné; přesto mu vypravili velký pohřeb. Mistr pravil: Chuej se na mne 
díval jako na otce, ale nezachoval jsem se k němu, jako by byl mým synem.2 Není to 
však moje vina. Je to, přátelé, vaše vina. 

 
11. C’-lu se tázal, jak má člověk sloužit duchům. Pravil Mistr: Jak můžeš sloužit duchům, 

když dosud neumíš sloužit lidem? C’-lu se potom odvážil otázky o smrti. Jak se můžeš 
něco dovědět o smrti, dokud nic nevíš o životě? 

 
12.A Když Min C’-čchien obsluhoval Mistra, jeho chování bylo zdvořile zdženlivé. 

Chování C’-luovo bylo netrpělivě energické; Chování Žan Čchiouovo a C’-kungovo 
bylo přívětivé a vlídné. Mistr byl potěšen. 

 
12.B (Pravil Mistr): Muž jako Jou nikdy nezemře na lůžku.3 
 
13. Když se mužové z Lu radili o „dlouhé pokladnici“, Min C’- čchien pravil: Což 

kdybychom ji obnovili tak, jak byla dříve, nač ji zcela přestavovat? Pravil Mistr: Tento 
muž není řečníkem, ale když něco řekne, vždy zasáhne pravý cíl. 

 
14. Pravil Mistr: Jouova citera nemá být v mém domě.4 Načeš učedníci si již nevážili C’-

lua. Pravil Mistr: Jou vstoupil do návštěvní síně, ale nedostal se dosud do vnitřních 
komnat.5 

 
15. C’-kung se tázal, kdo je lepší, Š’ či Šang. Pravil Mistr: Š’ přestřeluje a Šang 

nedostřeluje. C’-kung pravil: To tedy Š’ je lepší. Pravil Mistr: Přestřelovat je stejně 
špatné jako nedotřelovat. 

 
16. Hlava rodu Ťi byl bohatší než vévoda z Čou. Čchiou vybíraje pro něho daně, ještě je 

zvětšil a zvýšil jejich výtěžek. Pravil Mistr: Není mým žákem. Děti, smíte tlouci na 
buben a pustit se do něho. Dovoluji vám to. 

 
17. (Pravil Mistr): Čchaj je hloupý, Šen tupý, Š’ ztrnulý a Jou nevázaný. 
 

                                                           
2 Neuplatňoval jsem otcovského práva pohřbít ho tak, jak jsem pokládal za správné. 
3 C’-lu zahynul roku 480 v boji o nástupnictví ve Wej. Tato slova mohl Konfucius zřetelně říci teprve, když 
slyšel o jeho smrti. 
4 Tj. nemá práva zvát se mým žákem. 
5 C’-lu měl dosti odvahy, jež je první z tří vlastností urozeného muže, ale nedostávalo se mu druhých dvou: 
moudrosti a dobroty. 
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18. Pravil Mistr: Chuej bývá blízko.6 Je často prázdný.7 S’ (C’-kung) nebyl spokojen se 
svým osudem a rozmnožil svůj majetek. Ve svých výpočtech často měl zdar. 

 
19. C’-čang se tázal na Cestu dobrého člověka. Pravil Mistr: Kdo nejde v starých stopách, 

nevejde do vnitřní síně. 
 
20. Pravil Mistr (o komsi): Jistě, jeho řeč je rozumná; je však skutečně urozeným mužem, 

nebo se jen důstojně tváří? 
 
21. C’-lu se tázal: Slyší-li člověk nějaké naučení, má je ihned uplatnit? Pravil Mistr: Tvůj 

otec a starší bratr jsou naživu. Kterak tedy můžeš ihned uplatňovat naučení, sotva je 
slyšíš? Žan Čchiou se tázal: Slyší-li člověk nějaké naučení, má je ihned uplatnit? 
Pravil Mistr: Slyší-li je člověk, má je ihned uplatnit. 

Kung-si Chua pravil: Když se Jou tázal: „Slyší-li člověk nějaké naučení, má je  
ihned uplatnit,“ řekl jsi „Tvůj otec a starší bratr jsou ještě naživu.“ Ale když se Čchiou 
tázal „Slyší-li člověk nějaké naučení, má je hned uplatnit,“ řekl jsi „Slyší-li je, má je 
ihned uplatnit.“ Jsem zmaten a odvažuji se tázat, jak tomu je. Pravil Mistr: Čchiou se 
opožďuje; proto jsem ho podněcoval. Jou je příliš horlivý, pokud se týče Dobra; proto 
jsem ho zdržoval. 

 
22. Když byl Mistr zaskočen v městě Kchuang, Jen Chuej zůstal vzadu. Pravil Mistr: 

Myslil jsem, že jsi mrtev. Chuej pravil: Dokud ty žiješ, jak bych si mohl troufat 
zemřít? 

 
23. Ťi C’-žan se tázal, možno-li C’-lua a Žan Čchioua nazvat velkými ministry. Pravil 

Mistr: Myslil jsem, že se otážeš na něco skutečně zajímavého, a ty se tážeš pouze na 
Joua a Čchioua! Velkým ministrem je ten, kdo slouží svému vladaři ve shodě 
s Cestou, ale odchází, jakmile to není možno. Joua a Čchioua bych nazval pouhými 
vykonavateli. C’-žan pravil: Myslíš tedy, že by pouze konali to, co jim bylo nařízeno? 
Pravil Mistr: Kdyby měli zabít svého otce nebo svého knížete, ani oni by neposlechli. 

 
24. C’-lu ustanovil Kao Čchaje správcem města Pi. Pravil Mistr: Olupuješ syny prostých 

lidí. C’-lu pravil: V Pi se bude starat jen o sedláky, o Svaté místo a o Boha prosa. 
„Učený není přece jen ten, kdo četl knihu!“8 Pravil Mistr: Pro takovéto poznámky 
nenávidím výřečné lidi. 

 
25. Když jednou C’-lu, Ceng Si, Žan Čchiou a Kung-si Chua sloužíce Mistrovi seděli 

kolem něho, pravil: Máte mě za poněkud staršího, než jste sami. Zapomeňte na 
okamžik, že je tomu tak. V této chvíli nemáte úřadu a cítíte se zneuznanými. 
Předpokládejme, že by někdo ocenil vaše schopnosti, jaké zaměstnání byste si 
vyvolili? C’-lu ihned sebevědomě odpověděl: Dej mi zemi s tisícem válečných vozů, 
tísněnou mocnými státy, třeba napadenou nepřátelskými vojsky, kde ještě k tomu je 
neúroda a hlad; do tří let bych mohl vštípit lidu odvahu a naučit jej, co má dělat. 
Náš Mistr se usmál a pravil: Co ty, Čchioue? Čchiou odpovědděl: Dej mi kraj 
v rozloze šedesáti až sedmdesáti nebo řekněme padesáti až šedesáti mil a za tři léta 
docílím, že se lidu nebude ničeho nedostávat. Ale pokud se týče obřadů a hudby, to 
bych musel přenechat pravému urozenému muži. 

                                                           
6 Tj Dobru. Ostatek odstavce se zdá být porušen. 
7 Bez peněz? 
8 C’-lu tu užívá proti Mistrovi oblíbené zásady konfuciánského učení. Viz I.14 a I.7. 
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 A co ty, Čch’? (Kung-si Chua) odpověděl řka: Neříkám, že bych to dokázal, 
ale přece bych se rád tomu naučil. Při obřadech v chrámu předků nebo při schůzce při 
valném shromáždění údělných knížat rád bych hrál úlohu menšího pomocníkaa, 
oblečen v rovný, tmavý šat a na hlavě čapku zdobenou odznaky. 

  Tiene,9 co ty? 
      Tóny loutny, kterou tiše probíral prsty, odumřely; odložil ji, vstal a odpověděl 

řka: Odlišný by byl můj cíl od těchto tří! Pravil Mistr: Co je na tom zlého? Jen ať 
každý řekne, po čem touží! Ceng Si pravil: Koncem jara, když šití jarních šatů bylo 
skončeno, jít s pětkrát šesti jinochy, kteří obdrželi nově čapku, a se šestkrát sedmi 
hochy bez čapky omýt se v řece I, vystavit tělo vánku u (oltářů), kde se tancem prosí o 
déšť, a pak se vrátit se zpěvem domů. Mistr hluboce vzdychl a pravil: Souhlasím 
s Tienem.   

Když ostatní tři odešli, Ceng Si zůstal a pravil: Co soudíš o výrocích oněch tří? 
Pravil Mistr: Každý prostě řekl, po čem touží. 

Ceng pravil: Proč ses usmál na Joua? 
Pravil Mistr: Protože se stát drží jen Řádem a v jeho slovech nebylo ústunosti. 

Proto jsem se naň usál. 
Aj Čchiou, ten přece nežádal o stát? 
Viděl jsi někdy kraj v rozloze šedesáti až sedmdesáti nebo padesáti až šedesáti 

mil, který by nebyl samostatným státem? 
Ale Čch’, ten jistě nežádal o stát? 
Obřady v chrámu předků a schůzky a valná shromáždění mohou pořádat jedině 

údělná knížata. Ale kdyby Čch’ při tom hrál menší úlohu, které kníže by pak mohlo 
hrát úlohu větší?10 

 
 
KNIHA XII 
 
1. Jen Chuej se tázal na Dobro. Pravil Mistr: „Kdo se přemáhá a podrobuje Řádu, je 

dobrý.“ Kdyby se (vládce) dovedl jen na jeden den přemoci a podrobit Řádu, celý svět 
by se obrátil k jeho Dobru, neboť Dobro je něco, co musí pramenit v knížeti 
samotném; nelze je dostat od jiných lidí. 

Jen Chuej pravil: Dovoluji si tě žádat, abys mi jmenoval více jednotlivých 
dokladů (podrobení se Řádu). Pravil Mistr: Nedívat se na nic, co odporuje Řádu, 
nemluvit o ničem, co odporuje Řádu, nedělat nic, co odporuje Řádu. Jen Chuej pravil: 
Ač nejsem chytrý, prosím, abych tato slova směl vtělit v činy. 

 
2. Žan Jung se tázal na Dobro. Pravil Mistr: Jednej mimo dům,1 jako by byl přítomen 

vzácný host. Jednej s prostým lidem, jako bys konal důležitou oběť. Co nechceš, aby ti 
jiní činili, nečiň ty jim. Pak nebude vůči tobě nenávisti, ať řídíš stát nebo rodinu. 

Žan Jung pravil: Ač nejsem chytrý, prosím, abych tato slova směl vtělit v činy. 
 
3. S’-ma Niou se tázal na Dobro. Pravil Mistr: Dobrý (žen) muž šetří (žen) slovem.  

S’-ma Niou pravil: Dobrem tedy je míněno být šetrným v řeči? Pravil Mistr: Konat 
Dobro je tak obtížné, že nelze jinak než být v řeči o něm šetrný. 

                                                           
9 Tj. Ceng Si; byl otcem Mistra Cenga. 
10 Nelze si představit Kung-si Chuu při takové příležitosti než jako knížete, takže vlastně všichni tři žádali si pro 
sebe samostatného státu. 
 
1Tj. v životě veřejném.  
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4. S’-ma Niou se tázal na význam výrazu urozený muž. Pravil Mistr: Urozený muž se ani 
nermoutí, ani nebojí. S’-ma Niou pravil: To tedy být urozeným mužem znamená ani se 
nermoutit ani se nebát? Pravil Mistr: Zkoušeje své nitro nenalézá vady; proč by se tedy 
rmoutil nebo bál? 

 
5. S’-ma Niou se rmoutil řka: Všichni ostatní mají bratry; jen já jsem je ztratil.2 C’-sia 

pravil: Slyšel jsem, že život a smrt jsou určeny osudem; bohatství a hojnosti jsou 
závislé na vůli nebes. Je-li urozený muž přesný a nepromarňuje čas, je-li zdvořilý 
k druhým a neporušuje Řád, pak všichni mezi čtyřmi moři3 jsou jeho bratři. Kterak se 
může pravý urozený muž rmoutit, že nemá bratří? 

 
6. C’-čang se tázal na význam výrazu „osvícený“. Pravil Mistr: Kdo nepodléhá ani 

našeptávání klepařů ani dorážení udavačů, může být skutečně nazván „osvíceným“. 
Kdo nepodléhá ani našeptávání klepařů ani dorážení udavačů, může být skutečně 
nazván „vznešeným“. 

 
7. C’-kung se tázal na vládu. Pravil Mistr: Dostatek potravy, dostatek zbraní a důvěra 

prostého lidu. C’-kung pravil: Dejme tomu, že by nebylo zbytí a že bys musel upustit 
od jedné z těchto tří věcí, kterou bys nejspíš obětoval? Pravil Mistr: Zbraně. C’-kung 
pravil: Dejme tomu, že by nebylo zbytí a že bys musel upustit od jedné ze zbývajících 
dvou, kterou bys nejspíš obětoval? Pravil Mistr: Potravu, protože od starodávna smrt 
je údělem všech. Ale bez důvěry lid obstát nemůže. 

 
8. Ťi C’-čcheng4 pravil: Urozený muž je urozený svou podstatou. Jak by se jím někdo 

mohl stát vzděláním? C’-kung pravil: Lituji, pane, žes to řekl. Neboť se říká: 
„Čtverospřeží nepředhoní slova urozeného muže.“5 

Vzdělání je stejně důležité jako podstata a podstata stejně důležitá jako 
vzdělání. Odstraň chlupy z kůže tygří nebo pardálí, a co zbude, vypadá stejně jako 
kůže psí nebo kůže ovčí bez chlupů. 

 
9. Kníže Aj se tázal Mistra Joua řka: Byl hladový rok a mám nedostatek. Co mám dělat? 

Mistr Jou odpověděl: Nedostal jsi svého desátku? Kníže pravil: Ani dvojí desátek by 
mi nestačil. Jaký to má smysl, mluvit o desátku? Mistr Jou pravil: Má-li lid dostatek, 
má samozřejmě také kníže dostatek. Trpí-li lid nedostatkem, jak může kníže čekat, že 
bude mít dostatek? 

 
10. C’-čang se tázal, co znamená „hromadit mravní sílu“ a „rozhodnout se, když jsme na 

rozpacích“. Pravil Mistr: „Hromaděním mravní síly“ je míněno cenit si nade všechno 
věrnost a důvěryhodnost a stěhovat se do míst, kde platí právo. Milovat nějakou věc 
znamená přát si jejího života, nenávidět nějakou věc znamená přát si jejího konce. Ale 
dejme tomu, že si přeji, aby něco žilo, a zároveň si přeji, aby to zahynulo; to znamená 
„býti na rozpacích“.6 

  Ne pro její bohatství, ach ne! 

                                                           
2 Tento výrok se může vykládat jen tak, že svého bratra, jenž byl nepřítelem Konfuciovým, nemohl považovat za 
bratra. Když Niou roku 481 př. Kr. zemřel, zůstali po něm nejméně tři bratři. 
3 Čtyři moře, která ohraničují svět. 
4 Státník státu Wej. 
5 Jeho slova se rozlétnou rychleji. 
6 Věty v uvozovkách se rýmují a je nepochybné, že se C’čang táže na smysl nějakého místa starého textu. 
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  Ale jenom pro změnu.7 
 
 
11. Kníže Ťing z Čchi se tázal Mistra Kchunga na vládu. Mistr Kchung odpověděl řka: 

Nech kníže knížetem, ministra ministrem, otce otcem a syna synem. Kníže pravil: 
Výborně! Vždyť opravdu, když kníže není knížetem, ministr ministrem, otec otcem a 
syn synem, člověk by mohl mít před sebou mísu prosa, a přece nevědět, bude-li živ, 
aby je snědl. 

 
12. Pravil Mistr: Mluvíme-li o „rozhodnutí pře jedním slovem“ – Jou je muž, který to 

dovede. 
C’-lu se nikdy nevyspal na slib.8 

 
13. Pravil Mistr: Mohl bych rozhodnout spor stejně jako kdo jiný. Ale bylo by třeba 

docílit, aby nebylo vůbec sporů. 
 
14. C’-čang se tázal na veřejné záležitosti. Pravil Mistr: Doma o nich uvažuj neúnavně a 

prováděj je věrně. 
 
15. Pravil Mistr: Urozený muž, který má obsáhlou znalost písem a zároveň ví, jak podrobit 

svou učenost omezením Řádu, nedostane se pravděpodobně na scestí. 
 
16. Pravil Mistr: Urozený muž upozorňuje na dobré stránky druhých; neupozorňuje nikdy 

na jejich chyby. Malý muž dělá pravý opak. 
 
17. Ťi Kchang-c’ se tázal Mistra Kchunga na vladařské umění. Mistr Kchung pravil: 

Vládnutí (čeng) je příjmení (čeng). Vedeš-li přímou cestou, kdo si bude troufat kráčet 
cestou křivou? 

 
18. Ťi Kchang-c’ byl trápen lupiči. Tázal se Mistra Kchunga, co si má počít. Mistr Kchung 

odpověděl řka: Kdybys nebyl žádostivý, nekradli by, ani kdybys jim platil. 
 
19. Ťi Kchang-c’ se tázal Mistra Kchunga na vládu řka: Dejme tomu, že bych měl zabít ty, 

kdo porušují Cestu, abych pomohl těm, kdo jdou Cestou, co bys tomu řekl? Mistr 
Kchung odpověděl řka: Jsi zde, abys vládl, nikoli abys zabíjel. Toužíš-li po Dobru, lid 
bude dobrý. Podstata urozeného muže je podstata větru. Podstata malého je podstata 
trávy. A když vítr vane nad travou, tráva se musí ohnout. 

 
20. C’-čang se tázal, jaký musí být rytíř, má-li být nazván „vlivným“. Pravil Mistr: To 

závisí na tom, co míníš slovem „vlivný“. C’-čang odpověděl řka: Vlivný je ten, kdo 
spravuje stát, získá slávu, a spravuje rodinu, také získá slávu. Pravil Mistr: To je 
slavný člověk, nikoli vlivný. Aby byl vlivný, musí být svou podstatou přímý a 
milovník práva. Musí zkoumat slova mužů a pozorovat jejich výraz a být k lidem 
ústupný. Ať takový člověk spravuje stát nebo svou rodinu, jistě bude „vlivný“, kdežto 
slavný muž může předstíráním nabýt pověsti, že je dobrý, kterouž pověst jeho chování 
kárá ze lži. Kdokoli se uplatňuje s dostatečným sebevědomím, jistě získá slávu ve 
světě a jistě získá slávu v rodině. 

                                                           
7 Dvojverší toto je vzato z písně „Knihy zpěvů“, kde si dívka stěžuje, že si muž oblíbil jinou ženu, snad pro 
peníze, snad jen pro změnu. Konfucius zřetelně užívá tohoto textu jako příkladu „muže na rozpacích“. 
8 Nikdy neslíbil něco, co mohlo být uděláno až příštího dne, a nikdy neodkládal provedení slibu na zítřek. 
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21. Jednou, když se Fan Čch’ procházel s Mistrem pod stromy u oltářů, kde se tancem 

prosí o déšť, pravil: Smím se tě otázat na „hromadění mravní síly“, „napravování 
chyb“a „rozhodování v rozpacích“? Pravil Mistr: Znamenitá otázka! „Nejprve dílo; 
potom odměna.“ Není to „hromadění mravní síly“? „Napadej zlo, které je v tobě; 
napadej zlo, které je v druhých.“ Není to „napravování chyb“?9 

„Pro vztek jednoho rána 
zapomenout na vlastní bezpečnost 
a dokonce uvést v nebezpečí přátele a příbuzné“10 

 není to případ „rozpaků“? 
 
22. Fan Čch’ se tázal na dobrého vládce. Pravil Mistr: Miluje lidi. Tázal se na modrého 

vládce: Pravil Mistr: Zná lidi. Fan Čch’ dobře nechápal. Pravil Mistr: Tím, že pozvedá 
rovné a staví je nad pokřivené, může narovnat pokřivené. Fan Čch’ odešel a potkav 
C’-sia pravil mu: Právě jsem byl u Mistra, tázal jsem se ho na moudrého vládce. 
Pravil: Tím, že pozvedá rovné a staví je nad pokřivené, může narovnat pokřivené. Co 
tím mínil? 

  C’-sia pravil: Ach, jaké bohatství je v těchto slovech! Když Šun vládl vším, co je pod 
nebem, pozvedl, vyvoliv si mezi zástupy, Kao Jaoa a špatnost ihned zmizela. Když 
Tchang vládl vším, co je pod nebem, pozvedl, vyvoliv si mezi zástupy, I Jina a 
špatnost ihned zmizela. 

 
 
23. C’-kchung se tázal na přátele. Pravil Mistr: Říkej jim všechno upřímně a šetrně je veď. 

Nejde-li to, pak toho nech. Nepokořuj se. 
 
24. Mistr Ceng pravil: Urozený muž shromažďuje svým vzděláním kolem sebe přátele a 

prostřednictvím těchto přátel podporuje Dobro. 
 
 
KNIHA XIII 
 
1. C’-lu se tázal na umění vladařské. Pravil Mistr: Veď je; povzbuzuj je! C’-lu si žádal 

dalšího návodu. Pravil Mistr: Neúnavně. 
 
2. Když se Žan Jung stal správcem rodu Ťi, tázal se na umění vladařské. Pravil Mistr: 

Svěřuj nejprve co nejvíce věcí svým podřízeným. Odpouštěj malá provinění. Povašuj 
muže nadané. Žan Jung pravil: Jak poznám lidi nadané, abych je povýšil? Pravil Mistr: 
Povyš ty, které znáš, a těch, které neznáš, jiní lidé jistě nepominou. 

 
3. C’-lu pravil: Kdyby kníže z Wej čekal, že přijdeš a budeš mu spravovat jeho zemi, 

jaké by bylo tvoje první opatření? Pravil Mistr: Jistě by to byla oprava řeči. C’-lu 
pravil: Slyšel jsem správně? Co říkáš, nemá přece s tou věcí nic společného. Proč by 
měla být řeč opravována. Pravil Mistr: Joue, jak jsi pošetilý! Urozený muž by měl být 
zdrženlivým, jde-li o věci, kterých nechápe. Je-li řeč nesprávná, pak se to, co se říká, 
neshoduje s tím, co je míněno; a neshoduje-li se to, co je řečeno, s tím, co je míněno, 
nemůže být provedeno to, co má být vykonáno, pak nebudou obřady ani hudba 

                                                           
9 Věty v uvozovkách se rýmují. Také věty Konfuciem pronášené se rýmují a celek je patrně z nějaké poučné 
básně. 
10 Verše se rýmují, a poněvadž není znám kontext, nelze se nadít, že bychom přesně porozuměli smyslu. 
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vzkvétat. Nebudou-li obřady ani hudba vzkvétat., pak mrzačení a menší tresty 
nepostihnou pravé viníky. Když zmrzačení a menší tresty nepostihnou pravé viníky, 
pak nebude mít lid kam složit ruce a nohy. 

Proto užívá urozený muž jen takové řeči, jako se hodí proslovit, a mluví jen o 
tom, co se hodí vykonat. Urozený muž neponechává nic z toho, co říká, náhodě. 

 
4. Fan Čch’ prosil Mistra, aby ho naučil zemědělství. Pravil Mistr: Udělal bys lépe, 

kdyby ses poradil s nějakým starým sedlákem. Žádal ho, aby ho naučil zahradnictví. 
Pravil Mistr: Udělal bys mnohem lépe, kdybys šel k některému starému zahradníkovi. 
Když Fan Čch’ odešel, pravil Mistr: Fan je malý člověk! Jestliže ti, kteří jsou nahoře, 
milují Řád, nikdo z prostého lidu se neodváží být neuctivým. Jestliže ti, kteří jsou 
nahoře, milují spravedlnost, nikdo z prostého lidu se neodváží býti neposlušným. 
Jestliže ti, kteří jsou nahoře, milují dobrou víru, nikdo z prostého lidu si nebude troufat 
odchýlit se od skutečnosti.1 Je-li urozený muž takový, prostý lid bude spěchat k němu 
ze všech stran maje děti přivázány na zádech. K čemu potřebuje provozovat 
zemědělství? 

 
5. Pravil Mistr: Někdo může umět přednášet tři sta Zpěvů; ale obdrží-li místo při vládě a 

nedovede se uplatnit, nebo jde-li jako vyslanec do cizích krajů a nedovede odpovědět 
na zvláštní otázky, co je mu to platné, přes to, že zná mnoho? 

 
6. Pravil Mistr: Je-li vládce osobně poctivý, vše jde dobře, i když neporoučí. Ale není-li 

sám poctivý, i když poroučí, nebude rozkazů poslechnuto. 
 
7. Pravil Mistr: Ve své politice státy Lu a Wej jsou stále bratři2. 
 
8. Pravil Mistr o Ťingovi, šlechtici z Wej: Dobře uměl žít ve svém domově! Když se mu 

začínalo vést lépe, pravil: „Nyní začnou (obřady) být poněkud přiměřenější.“ Když se 
mu vedlo ještě lépe, pravil: „Nyní budou hnedle úplné.“ Když byl skutečně bohat, 
pravil: „Nyní je učiní krásnými.“ 

 
9. Když se Mistr odebíral do Wej, Žan Čchiou řídil vůz. Pravil Mistr: Jak početné je 

obyvatelstvo! Žan Čchiou pravil: Když obyvatelstvo je početné, co by se pak mělo pro 
ně udělat? Pravil Mistr: Obohať je! Žan Čchiou pravil: Když by bylo obohaceno, co by 
se potom pro ně mělo udělat? Pravil Mistr: Poučuj je. 

 
10. Pravil Mistr: Kdyby jen někdo chtěl mne užít, třebas jen na jediný rok, dovedl bych 

vykonat mnoho; a za tři léta bych mohl dokončit celé dílo. 
 
11. Pravil Mistr: Jen kdyby dobří lidé vládli zemi po sto let, bylo by možno zastavit 

krutost a odstranit zabíjení. – Jak pravdivá jsou tato slova! 
 
12. Pravil Mistr: Kdyby vyvstal Královský muž,3 za jedinou generaci by převládlo dobro. 
 
13. Pravil Mistr: Jakmile muž napraví sebe, nemá potíží ve svém úřadě. Ale nedovede-li 

se napravit, jak může napravovat druhé?4  

                                                           
1 Křivě svědčit u soudu. 
2 Na začátku dynastie Čou státy Lu a Wej byly dány v léno dvěma bratřím. 
3 V „Hovorech Konfuciových“ i v pozdější literatuře setkáváme se s ideou mesiánskou; král „Spasitel“, 
„Královský muž“ je zaníceně očekáván. 
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14. Když se jednou Mistr Žan vracel ode dvora, pravil Mistr: Proč přicházíš tak pozdě? 

Odpověděl řka: Zdržely mě státní záležitosti. Pravil Mistr: Míníš asi soukromé 
záležitosti. Kdyby to byly bývaly státní záležitosti, nutně bych byl o nich také slyšel, 
třebas nesloužím. 

 
15. Kníže Ťing5 se tázal, zda je nějaká věta, která by stačila spasit zemi. Mistr Kchung 

odpověděl řka: Nemůže být takové věty, ale věta, která se jí blíží. Koluje rčení: „Je 
těžko být vladařem a není snadno být ministrem.“ Kníže, který skutečně pochopil, že 
je „těžko být vladařem“, byl by velmi blízek spasit svou zemi jedinou větou. 

Kníže Ťiing pravil: Je na světě věta, která by mohla zemi zničit? Mistr Kchung 
Pravil: Nemůže být takové věta. Ale je věta, která se jí blíží. Koluje rčení: „Nebavilo 
by mne být knížetem, kdybych nesměl říkat, co chci, aniž by si někdo troufal mi 
odporovat.“ Dokud, to co říká, je dobré, je samozřejmě také dobré to, že mu nikdo 
neodporuje. Ale je-li to, co říká, špatné, nebude to velmi blízko zkáze země jedinou 
větou? 

 
16. „Vévoda“ z Še se tázal na umění vladařské. Pravil Mistr: Jestliže blízcí chválí a 

vzdálení přicházejí. 
 
17. Když C’-sia byl správcem města Ťü fu,6 tázal se na umění vladařské. Pravil Mistr: 

Nechtěj nic dělat překotně! Nekoukej po nepatrných výhodách. Budeš-li dělat věci 
překotně, neuplatníš se řádně. Budeš-li koukat po malých výhodách, nedokážeš nic 
velikého. 

 
18. „Vévoda“ z Še rozmlouval s Mistrem Kchungem řka: U nás doma byl muž zvaný 

„Spravedlivý Kung“. Jeho otec ukradl ovci a Kung svědčil proti němu. Mistr Kchung 
pravil: U nás doma spravedliví lidé jsou zcela jiného druhu. Otec bude krýt syna a syn 
otce – v čemž náhodou je také spravedlnost. 

 
19. Fan Čch’ se tázal na Dobro. Pravil Mistr: V soukromém životě být zdvořilý, v úřadě 

pilný, ve styku s lidmi pilný. Tomu se nesmíš nikdy zpronevěřit, ani když jdeš mezi 
východní nebo severní barbary. 

 
20. C’-kung se tázal: „Jaký musí být muž, aby byl nazván pravým rytířem?“ Pravil Mistr: 

Ten,  
kdo v hájení svých zájmů 

  je zdržován studem, 
  kdo jsa vyslán do dalekých zemí  
  neudělá hanbu knížecímu rozkazu, 
  může být nazván pravým rytířem. 

C’-kung pravil: Smím si dovolit otázku, kdo by potom přišel na řadu? Pravil Mistr: 
Ten, koho příbuzní chválí pro synovskou úctu, sousedé pro uctivost k starším. C’-kung 
pravil: Smím si dovolit otázku, kdo by potom přišel na řadu? Pravil Mistr: Ten, kdo 
vždy plní své slovo, kdo nepodniká nic, co by nedokončil. Takový člověk může být 
třeba v nejnuznějších poměrech, ale přesto mu musíme dát příští místo. 

                                                                                                                                                                                     
4 Slovo čeng znamená „napřimovat“, „napravovat“, ale též „ovládat“, z kteréhož důvodu je nemožno čínský text 
vystihnou přesně. 
5 Zemřel 495 př. Kr. 
6 Ve státě Lu. 
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C’-kung pravil: Co bys řekl o lidech, kteří nyní řídí vládu? Pravil Mistr: Ach, řada 
nádeníků, kteří nestojí za zmínku. 

 
21. Pravil Mistr: Nemohu-li mít za společníky muže střední cesty, daleko raději bych chtěl 

mít muže prudké a ukvapené. Neboť prudcí se v každém případě uplatní; o 
ukvapených lze alespoň říci, že se některých věcí nedopustí. 

 
22. Pravil Mistr: Muži z jihu mají pořekadlo: „Bez stálosti člověk nebude ani dobrým 

čarodějem.“ Správně řečeno! O zásadě „neustálíš-li svou morální sílu (te), nezejde ti 
z ní dobro“ pravil Mistr: Prostě nečtou znamení.7 

 
23. Pravil Mistr: Urozený muž je smířlivý, nikoli však přizpůsobivý. Obyčejný člověk je 

přizpůsobivý, nikoli však smířlivý. 
 
24. C’-kung se tázal řka: Za jakého bys považoval muže, který byl milován všemi 

spoluobčany? Pravil Mistr: To nestačí. 
Za jakého bys považoval muže, který byl nenáviděn všemi spoluobčany? Pravil  

Mistr: To nestačí. Nejlepší ze všeho by bylo, kdyby ho dobří lidé z jeho vsi milovali a 
zlí nenáviděli. 

 
25. Pravil Mistr: Pravému urozenému muži je snadno sloužit, ale těžko je se mu zalíbit. 

Neboť, když se ho snažíš uspokojit způsobem nesouhlasícím s Cestou, nenalezne 
v tom zalíbení; ale užívaje služeb druhých, očekává od nich pouze to, co jsou schopni 
vykonat. Malému člověku je těžko sloužit, ale snadno se zalíbit. I když se pokusíš 
zalíbit se mu způsobem nesouhlasícím s Cestou, bude se mu to líbit, ale užívá-li služeb 
druhých, očekává, že budou konat každou práci, která se naskytne. 

 
26. Pravil Mistr: Urozený muž je důstojný, ale nikdy nadutý. Malý člověk je nadutý, ale 

nikdy důstojný . 
 
27. Pravil Mistr: Pevný, rozhodný, prostý, málomluvný – takový člověk je blízký Dobru. 
 
28. C’-lu se tázal: Jaký musí být muž, aby mohl být nazván pravým rytířem? Pravil Mistr: 

Musí být ostrý a přísný, ale zároveň laskavý. Pak může být nazván pravým rytířem. Je 
ostrý a přísný k svým přátelům, laskavý k svým bratřím. 

 
29.30. Pravil Mistr: Teprve, když by dobří lidé poučovali národ sedm let, bylo by možno  

pustit se do války. Pravil Mistr: Vést do boje lid, který nebyl předem poučen, znamená 
jej zrazovat. 

 
KNIHA XIV 
 
1. Jüan S’ se tázal na stud1. Pravil Mistr: Je-li země spravována podle Cesty, přijímáme 

svou odměnu; pakli země není spravována podle Cesty, je stydno brát odměnu. 

                                                           
7 Čínský text si zde pohrává s dvojím významem slova cheng, které znamená jednak „obřad ustalování moci 
příznivých znamení“, ale též „býti stálým (v mravním smyslu)“. Smysl konečné věty je ten, že nestačí Cestu 
nastoupit, nýbrž je nutno v ní setrvat; „číst znamení“ pak je prvním krokem každého šťastného podnikání. 
 
1Srv. VI.3, kde je Jüan S’ kárán, že odmítl odměnu.  
 



 37

2. O rčení „Tne, koho se netkne ani panovačnost ani ješitnost, ani hněv ani hrabivost, 
může být nazván dobrým“ Pravil Mistr: Takový člověk vykonal, co je těžké; ale 
nevím, zda by měl být nazván dobrým. 

 
3. Pravil Mistr: Rytíř, jenž myslí jen na to, aby klidně seděl doma, nezasluhuje být 

nazýván rytířem.2 
 
4. Pravil Mistr: Převládá-li Cesta v zemi, buď smělý v řeči a smělý v jednání; pakli Cesta 

nepřevládá, buď smělý v jednání, ale smířlivý v řeči. 
 
5. Pravil Mistr: Kdo má mravní sílu, jistě bude mít také výmluvnost. Ale kdo má 

výmluvnost, nemusí ještě mít mravní sílu. Dobrý muž jistě bude mít též odvahu; ale 
statečný muž nemusí být také dobrým. 

 
6. Nan-kung Kuo se tázal Mistra Kchunga řka: I3 byl znamenitý lukostřelec a Ao 

převrátil člun4. A přece nezemřeli přirozenou smrtí.5 Zato Jü6 a Ťi7, kteří se věnovali 
zemědělství, získali vše, co je pod nebesy. 

Náš Mistr neodpověděl. Když Nan-kung odešel, pravil: Je to pravý urozený 
Muž! Ten dovede správně ocenit mravní sílu (te). 

 
7. Pravil Mistr: Je možno být opravdovým urozeným mužem, a přece být bez Dobra. Ale 

nebylo dosud dobrého muže, který by nebyl urozeným mužem. 
 
8. Pravil Mistr: Můžeš opravdu někoho milovat a nepožadovat od něho, aby se namáhal? 

Můžeš být někomu opravdu věren a nepoučovat ho? 
 
9. Pravil Mistr: Když byl připravován státní výnos,8 Pchi Čchen nejprve vyhotovil hrubý 

náčrtek, Š’Šu jej prohlédl a propracoval, C’-Jü, hostitel vyslanců, jej opravil a zkrášlil; 
C’-čchang z Tung-li mu dodal švihu a barvitosti.9 

 
10.11. Kdosi se tázal na C’-čchana.10 Pravil Mistr: Je to dobrák. Tázán na C’-sia pravil: 

Copak ten! Copak ten!11 Tázán na Kuan Čunga pravil: To byl člověk, který dovedl 
uchvátit léno pienské s jeho třemi sty vesnicemi od jeho majitele, hlavy rodu Po; avšak 
ten, ačkoliv se „živil hrubou stravou“12 až do konce života, nikdy nepronesl hněvivého 
slova. Pravil Mistr: Být chudý a nereptat je daleko těžší než být bohatý a ne 
domýšlivým.13 

 
 
                                                           
2 Myslí se v první řadě na rytíře (š’), jehož povinností je táhnout do boje, ale slovem tímto je v přeneseném 
smyslu míněn apoštol Konfuciovy nauky. 
3 Mytický rek. Slovem i označuje se též duha. 
4 Vytřásl z něho své nepřátele. 
5 I byl zavražděn svým ministrem Šuem, jehož syn Ao byl zase zabit Šao Kchangem. 
6 Jü byl zakladatelem dynastie Sia. Dle legendy prý vysušil zemi a učinil ji obdělavatelnou. 
7 Ťi nebo Chou Ťi byl bohem zemědělství. Od něho odvozovala svůj původ dynastie Čou. 
8 Ve státě Čeng. 
9 Chce se naznačit jaká péče byla věnována služebním spisům. Všichni státníci tuto zmínění žili kolem r. 500 př. 
Kr.  
10 Ministr ve státě Čeng, zemřel r. 522 př. Kr. 
11 Jistě se tím chce naznačit, že si ho Konfucius nevážil. 
12 Žil v nuzných poměrech. 
13 Taková byla vážnost a povaha Kuan Čungova, že mu lidé vše odpouštěli. 
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12. Pravil Mistr: Meng Kung Čchuo by se byl dobře hodil za správce rodu Čao nebo rodu 
Wej; ale nehodil se za ministra byť i jen v Tchnegu nebo Süe.14 

 
13. C’-lu se tázal, co znamená „dokonalý muž“. Pravil Mistr: Kdyby někdo měl moudrost 

Cang Wu Čungovu15 a byl tak prost hrabivosti jako Meng Kung Čchuo, měl statečnost 
Čuang C’a z Pchienu a obratnost Žan Čchiouovu a kdyby zušlechtil tyto ctnosti 
pěstováním Řádu a hudby, pak skutečně myslím, že bychom ho mohli nazvat 
„dokonalým mužem“. 

Pravil: Ale snad dnes nemusíme od dokonalého muže všeho toho žádat. 
Myslím, že bychom mohli nazvat dokonalým mužem toho, jenž vidí-li možnost zisku, 
přemítá, zda by bylo správní jí užít; vidí-li, že (jeho vladař) je v nebezpečí, je ochoten 
položit za něj život; vyžaduje-li se splnění starého slibu, trvá na tom, co řekl, třebas 
před dávnou dobou. 

 
14. Mistr se tázal Kung-ming Ťiy na Kung-šu Wenc’a řka: Je pravda, že tvůj Mistr ani 

nemluvil, ani se nesmál, ani nic nebral? Kung-ming Ťia odpověděl řka: Lidé, kteří ti to 
říkali, přeháněli. Můj Mistr mluvil, jen když k tomu byla vhodná doba, a proto lidé 
nikdy nebyli znuděni jeho slovy; smál se, jen když měl radost, a proto se lidem nikdy 
neznudil jeho smích; bral jen to, nač měl právo, a proto lidé nikdy nebyli znuděni jeho 
hrabivostí. Pravil Mistr: Je to možné? Je to opravdu možné?! 

 
15. Pravil Mistr: Cang Wu Čung žádal od (vévody) z Lu, aby směl postoupit léno Fnag 

(svému bratru) Wejovi. Nenaléhal prý na svého vladaře; ale já tomu nevěřím.16 
 
16. Pravil Mistr: Vévoda Wen ze státu Ťin byl chytrý, ale nejednal vždy správně. Vévoda 

Chuan z Čchi jednal správně, ale nebyl chytrý. 
 
17. Cj-lu pravil: Když vévoda Chuan usmrtil (svého bratra) prince Ťioua, Šao Chu 

zahynul s ním; ale Kuan Čung nikoli.17 Nedostávalo se mu snad Dobra? 
Mistr pravil: Že vévoda Chuan mohl devětkráte shromáždit všechna knížata, aniž užil 
válečných vozů, to byla zásluha Kuan Čungova. Ale jak to bylo s jeho Dobrem? Ale 
jak to bylo s jeho Dobrem? 

 
18. C’-kung pravil: Myslím, že Kuan Čung nebyl dobrý. Když vévoda Chuan usmrtil 

(svého bratra) prince Ťioua, Kuan Čung nejen že za něho nezemřel, ale stal se dokonce 
prvním ministrem vévody Chuana. Pravil Mistr: Tím, že měl Kuan Čunga prvním 
ministrem, stal se vévoda Chuan hlavou údělných knížat a sjednotil i uspořádal říši, 
takže ještě dnes má z toho lid prospěch. Kdyby nebylo Kuan Čunga, nosili bychom 
snad nyní vlasy rozpuštěny a spínali bychom šat na levé straně.18 Nesmíme od něho 
očekávat to, co nějaký sedlák nebo selka pokládají za „charakter“ – aby šel a oběsil se 
někde v příkopě a nikdo o tom ani nezvěděl. 

 

                                                           
14 Neřku-li v tak velkém státě, jako bylo Lu; Meng Kung Čchuo byl kolem r. 548 politikem v Lu; Čao a Wej 
byly vznešené rody ve státě Ťin. 
15 Vnuk Cang Wen Čungův (srv. V.17.); žil v polovině VI.století. 
16 V roce 550 Cang Wu Čung musel odejít do vyhnanství, byv obviněn ze spiknutí. Cestou se zmocnil léna Fang 
a vzkázal vévodovi, že je ochoten odebrat se do vyhnanství, bude-li mu dovoleno odevzdat léno svému bratrovi. 
Vévoda mu to dovolil. 
17 Kuan Čung i Šao Chu podporovali prince Ťioua v jeho nárocích na trůn. Ale princ Siao Po (potomní vévoda 
Chuan) zavraždil svého bratra, prince Ťioua, a zmocnil se vévodského trůnu. Kuan Čung se přidal k bratrovi. 
18 Jako to činí barbaři; vévoda Chuan odrazil vpád severních barbarských kmenů do Číny 
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19. Čuan, vazal Kung-šu Wen-c’ův, nastoupil současně se svým pánem na jeho 
doporučení úřad u vévody (z Wej). Když o tom Mistr uslyšel, pravil: Důvodně obdržel 
(Wen-c’) titul Wen.19 

 
20. Mistr pravil o vévodovi Lingovi z Wej, že nekráčel pravou Cestou. Kchang-c’ pravil: 

Jak to tedy, že se mu nic nestane? Mistr Kchung pravil: Má přec Čunh-šu Jüa, aby se 
staral o cizí vyslance a hosty, kněze Tchoua, aby řídil obřady v jeho chrámě předků, a 
Wang-sun Ťioua, aby velel jeho vojsku. Jak se mu tedy může něco stát? 

 
21. Pravil Mistr: Kdo o něm20 mluví příliš sebevědomě, nebude asi mít sílu konat je. 
 
22. Když Čchen Cheng zavraždil vévodu Ťiena z Čchi, Mistr Kchung si umyl hlavu a 

údy21 a šel ke dvoru oznámit vévodovi Ajovi, že Čchen Cheng zavraždil svého 
vladaře, a žádat ho, aby byl potrestán. Vévoda pravil: Raději podej zprávu třem třem 
pánům.22 Mistr Kchung pravil: Ježto jsem v hodnosti hned za nejvyššími hodnostáři, 
nemohl jsem učinit nic jiného než tě o tom zpravit. (A nyní Tvoje Výsost praví) 
„Podej zprávu třem pánům?“ Odebral se potom k třem a podal jim zprávu. Ti odmítli 
jeho žádost. Mistr Kchung pravil: Ježto jsem v hodnosti hned za nejvyššími 
hodnostáři, nemohl jsem učinit nic jiného než vás o tom zpravit. 

 
23. C’-lu se ho tázal, jak je třeba sloužit vladaři. Pravil Mistr: Nikdy mu neodporuj 

potají.23 
 
24. Pravil Mistr: Urozený muž může mít vliv na ty, kdo jsou nad ním; malý muž může mít 

vliv pouze na ty, kdo jsou pod ním. 
 
25. Pravil Mistr: Za starých časů muži studovali sami pro sebe; dnes muži studují, aby 

učinili dojem na jiné lidi. 
 
26. Čchü Po Jü poslal posla k Mistru Kchungovi. Mistr Kchung vyzval muže, aby usedl a 

tázal se ho řka: Co dělá tvůj pán? Odpověděl řka: Můj pán se snaží zmenšit počet 
svých chyb, ale dosud neměl v tom úspěchu. Když posel odešel, pravil Mistr: Jaký to 
posel, jaký to posel! 

 
27.28. Když Mistr pravil, že ten, jenž nemá ve státě hodnosti, nehovoří o státních 

záležitostech, pravil Mistr Ceng: „Pravý urozený muž se nikdy ani ve svých 
myšlenkách nestaví výše, než je jeho posatvení.“ 

 
29. Pravil Mistr: Urozený muž se stydí, aby jeho slova nepředběhla jeho činů. 
 
30. Pravil Mistr: Cesty pravého urozeného muže jsou tři. Sám jsem neměl úspěchu na 

žádné z nich. Neboť kdo je skutečně dobrý, není nikdy nešťasten, kdo je skutečně 
moudrý, není nikdy zmaten, kdo je skutečně statečný, není nikdy ustrašen. C’-kung 
pravil: To je, Mistře, tvoje vlastní Cesta! 

 

                                                           
19 V I Čou Šu 54 s. 1 čteme: „Kdo dopomáhá obyčejnému člověku k význačnému postavení nazývá se Wen“ 
20 Tj. o Dobru. 
21 Tak činili prosebníci. Stalo se tak r. 481 př. Kr. 
22 Tj. hlavám tří rodů: Ťi Šu a Meng. 
23 Ale musíš-li mu odporovat, čiň tak veřejně. 
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31. C’-kung vždy posuzoval jiné lidi. Pravil Mistr: Štěstí, že S’ je už tak dokonalý. Já sám 
tolik času nemám. 

 
32. Pravil Mistr: (Urozený muž) se nermoutí, že ho lidé neznají; rmoutí se nad svými 

nedostatky. 
 
33. Pravil Mistr: Je pravým mudrcem muž, který „nepočítá předem s falší druhých ani 

s neplněním slibů“, či je pravým mudrcem ten, jenž předem počítá s falší? 
 
34. Wej-šeng Mou pravil Mistru Kchungovi: Čchi-oue, proč vlastně chodíš a sídlíš hned 

zde, hned onde? Není to prostě proto, abys dokázal, že jsi chytrý řečník? Mistr Kchung 
pravil: Netoužím být pokládán za chytrého řečníka, ale neschvaluji umíněnost.24 

 
35. Pravil Mistr: Kůň Ťi nebyl slavný pro svou sílu, nýbrž pro svou zdatnost (te). 
 
36. Kdosi pravil: Co je se rčením „Na nenávist odpovídej morální silou“ (te)? Pravil Mistr: 

Nač odpovídat morální silou? Na nenávist odpovídej přímostí a na vnitřní sílu vnitřní 
silou.   

 
37. Pravil Mistr: Pravda je, že mne nikdo nezná! C’-kung pravil: Proč tě nikdo nezná? 

Pravil Mistr: Nereptám proti nebesům ani neviním lidí!  
Ale studium zde dole má ohlas tam na hoře a snad alespoň nebesa mne znají! 

 
38. Kung-po Liao osočoval C’-lua u rodu Ťi. C’-fu Ťing-po to oznámil Mistrovi řka: 

Obávám se, že můj pán byl tím velice vzušen. Ale co se týká Kung-po Liaoa, myslím, 
že můj vliv je dosud tak velký, abych dal jeho mrtvolu vystavit na tržišti. Pravil Mistr: 
Je-li vůle nebes, aby Cesta převládala, pak bude Cesta převládat. Ale je-li vůle nebs, 
aby Cesta zanikla, pak nutně musí zaniknout. Co zmůže Kung-po Liao proti vůli 
nebes? 

 
39. Pravil Mistr: Nejlépe ze všeho je odloučit se od svých vrstevníků, za druhé uchýlit se 

do jiné země., za třetí odejít, když pohled knížete je zlý, a za čtvrté, když i jeho slova 
jsou zlá. 

 
40. Pravil Mistr: Tvůrců bylo sedm.25  
 
41. C’-lu strávil noc u Kamenných vrat.26 Vrátný pravil: Odkud jsi? C’-lu pravil. Od 

Mistra Kchunga. Onen muž pravil: To je ten muž, který „ví, že je to zbytečné, ale 
přece to stále dělá“, není-liž tomu tak? 

 
42. Když byl Mistr ve Wej, hrál na kamenný cymbál. Jakýsi muž nesoucí košík šel mimo 

Konfuciův dům a pravil: Jak vášnivě tluče do kamenů! Když se melodie skončila, 
pravil: Jak je to malicherné a úzkoprsé! Muž, jehož nikdo neuznává, má se starat o své 

                                                           
24 Nemá smyslu neustále se snažit získat svého knížete. Po čase je lépe toho nechat a zkusit to u jiného. 
25 Tj. vynálezců a „héroů kultury“ k nimž byl počítán vynálezce zemědělství, lodi, vozu, hrnčířského kola, 
tkalcovského stavu a zpracování železa. Jejich jména nejsou uváděna shodně. Kompilátoři „Hovorů 
Konfuciových “ nesouhlasí patrně se jmény, jež uváděl Konfucius, a proto nechali tento odstavec nedokončen. 
26 Snad na hranicích státu Lu a Čchi. Odstavec tento náleží s odstavcem následujícím spíše prostonárodnímu 
vypravování o životě Konfuciově než tradici školy. 
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věci a dost. „Je-li voda hluboká, jdi po kamenech, je-li mělká, nadzvedni suknici!“ 
Pravil Mistr: To je skutečně snadné východisko! 

 
43. Tázal se C’-čang: Kniha praví: „Když Kao Cung byl ve Stanu stálosti,27 nepromluvil 

po tři léta.“ Co to znamená? Pravil Mistr: Nejenom Kao Cung. To činili všichni muži 
za starých časů. Kdykoli vladař zemřel, všichni ministři zůstali po tři léta v úřadě 
přijímajíce rozkazy od prvního ministra. 

 
44. Pravil Mistr: Když vládce miluje Řád, je snadno zacházet s lidem. 
 
45. C’-lu se tázal na vlastnosti pravého urozeného muže. Pravil Mistr: Cvičí se v pilnosti. 

C’-lu pravil: Nic víc? Pravil Mistr: Cvičí se, aby mohl přinést pokoj jiným. C’-lu 
pravil: Nic víc? Pravil Mistr: Cvičí se, aby mohl přinést pokoj všemu lidu. Vycvičí-li 
se, aby mohl přinést pokoj všemu lidu, ani Jao nebo Šun by mu neměli co vytýkat. 

 
46. Jüan Žang seděl na bobku čekaje na Mistra.28 Pravil Mistr: Kdo v mládí neprokazuje 

úctu k starším, nedokáže, až dospěje, nic pořadného. A bude pouze žít a stárnout jsa 
všem na obtíž. 

A udeřil ho přes lýtka holí. 
 
47. Chlapec z vesnice Čchüe přinášíval vzkazy. Kdosi se naň tázal, řka: Zdokonaluje se? 

Pravil Mistr: Soudě podle způsobu, jak sedí v přítomnosti dospělých, jak chodí po 
boku starších, řekl bych, že se spíše stará o rychlý úspěch než o zdokonalování. 

 
 
KNIHA XV 
 
1. Vévoda Ling z Wej se tázal Mistra Kchunga na strategii. Mistr Kchung odpověděl řka: 

Něco vím o pořádání obětních nádob; ale nikdy jsem nestudoval vojenství. Druhého 
dne se vydal opět na cestu. V Čchenu jim došly zásoby a jeho průvodci tak zeslábli, že 
se ani nemohli postavit na nohy. C’-lu přišel k Mistrovi a pravil rozhořčeně: Má 
urozený muž trpět takovou bídu? Pravil Mistr: Urozený muž dovede snášet bídu; 
jenom malý člověk je smeten k zemi, když v bídu upadne. 

 
2. Pravil Mistr: S’e, myslím, že na mne pohlížíš jako na člověka, jehož cílem je prostě se 

učit a zapamatovat si pokud možno nejvíce věcí. Odpověděl: Ano. A není tomu tak? 
Pravil Mistr. Nikoli, mám jednu (niť), kterou to všechno spojuji.1 

 
3. Pravil Mistr: Joue, je málo těch, kteří chápou mravní sílu (te). 
 
4. Pravil Mistr: K těm, kdož „vládli nečinností“2, jistě náležel Šun. Neboť co dělal? Jen 

se posadil slavnostně tváří přímo k jihu;3 a to bylo vše. 
 
                                                           
27 Tj. když truchlil za svého otce. „Stan stálosti“ je stříška zbudovaná  pro truchlícího u zdi hrobu. Kao Cung žil 
podle tradice 1324-1266 př. Kr. 
28 Měl uctivě stát. 
 
1srov. IV.15.  
2 Wu-wej, ideál taoistické vlády, aby panovník pouze svou „mravní silou“ řídil svět, aniž potřeboval jednat. 
3 To je postoj vladařský. Šun byl Božský mudrc, jehož mravní síla byla tak velká, že stačila ovládat a přetvořovat 
lidi. 
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5. C’-čang se tázal na jednání s lidmi. Pravil Mistr: Buď věrný a splň každičké slovo, 
buď pevný a pečlivý ve všem, co konáš. Ale jsi-li nevěrný a nespolehlivý v slově, 
bezstarostný a nedbalý v činech, jak můžeš doufat, i kdybys byl mezi svými sousedy, 
že s nimi dobře vyjdeš? Stojíš-li4, měj tyto tři zásady na očích před sebou; ve svém 
voze měj je na očích na oji. Pak si můžeš být jist, že se ti vše bude dařit. C’-čang si 
napsal tuto zásadu na svou šerpu. 

 
6. Pravil Mistr: Přímý a poctivý byl skutečně dějepisec Jü.5 Když Cesta v zemi 

převládala, byl (přímý) jako šíp, když Cesta zanikla, byl (přímý) jako šíp. Skutečně 
urozeným mužem je Čchü Po Jü. Když Cesta převládala v jeho zemi, sloužil státu, ale 
když Cesta zanikla, věděl, jak „zahalit je a ukrýt v záhybech svého šatu.“6 

 
7. Pravil Mistr: Nemluvit s tím, s nímž lze mluvit, znamená ztratit muže. Mluvit s lidmi, 

s nimiž nelze mluvit, znamená promarnit slova. Ten, jenž je skutečně moudrý, nikdy 
neztratí muže; ale stejně také nepromarní slov. 

 
8. Pravil Mistr: Ani rytíř, který má vpravdě rytířské srdce, ani muž dobrého rodu, který 

má vlastnosti dobrého rodu, nebude nikdy chtít žít na útraty Dobra; a může se stát, že 
bude nucen položit život, konaje Dobro. 

 
9. C’-kung se tázal, jak se lze stát dobrým. Pravil Mistr: Chce-li dělník vykonat dobrou 

práci, musí si nejprve nabrousit nářadí. Ať prodléváš v kterémkoli státě, 
služ takovým hodnostářům, kteří jsou toho hodni, přátel se s takovými z jeho 
rytířů, kteří jsou dobří. 

 
10. Jen Chuej se tázal na řízení státu. Pravil Mistr: Bylo by se třeba řídit v rozdělení 

ročních počasí dynastií Sia;7 za státní povoz pro vládce by se mělo užít vozu dynastie 
Jin8 a za pokrývku hlavy při obřadech nosit klobouk dynastie Čou. Pokud jde o hudbu, 
měl by být vzorem „Nástupní tanec“9 a dobře by bylo zcela odstranit melodie státu 
Čeng; také by bylo třeba udržet chytré řečníky v povzdálí, neboť melodie státu Čeng 
jsou bezuzdné a chytří řečníci jsou nebezpeční. 

 
11. Pravil Mistr: Kdo se nebude starat o věci vzdálené, záhy bude naříkat pro to, co je mu 

blízko. 
 
12. Ke konci se chýlí mé dni a dosud jsem neviděl nikoho, kdo miloval mravní sílu (te) tak 

jako krásu žen. 
 
13. Pravil Mistr: Cang Wen Čung opravdu obíral jiné o jejich hodnosti! Věděl, že Liou-sia 

Chuej je nejlepší muž pro ono místo, a přece nechtěl s ním sloužit. 
 
14. Pravil Mistr: Žádat mnoho od sebe sama a málo od druhých, tím se lze vyhnout 

nespokojenosti. 
                                                           
4 Tj. na svém místě u dvora. 
5 Když se mu nepodařilo přemluvit knížete Linga, aby vzal do svých služeb Čchü Po Jüa, umíraje přikázal 
svému synu, aby byl pohřben bez poct náležejícímu ministru a aby důvod toho oznámil knížeti, až se dostaví 
k pohřebním slavnostem. Tichá tato demonstrace knížete tak dojala, že si Čchü Po Jüa skutečně za ministra vzal. 
6 Svoje nadání. 
7 Za dynastie Sia se rok počínal jarem. 
8 Podle komentátorů byl vůz této dynastie prostší než vůz dynastie Čou. 
9 Viz III.25. a VII.13. 
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15. Pravil Mistr: Netáže-li se muž neustále sám sebe: „Co si mám počít v tomto případě, 

co si mám počít,“ tu nevím, co bych si s ním počal. 
 
16. Pravil Mistr: Kdož dovedou strávit celý den spolu, aniž se dotkli otázky, co je správné 

a co nikoli, a spokojí se prokazováním si dobrých laskavostí, s těmi je opravdu potíž. 
 
17. Pravil Mistr: Urozený muž, který béře právo za základ a ve svém chování se řídí 

Řádem, který je skromný ve svých plánech a věrně je uskutečňuje, to je opravdový 
urozený muž. 

 
18. Pravil Mistr: Urozený muž se rmoutí nad svými nedostatky; ale nermoutí ho, že ho jiní 

zneuznávají. 
 
19. Pravil Mistr: Urozený muž se rmoutí, odchází-li ze světa, aniž se jeho jméno stalo 

známým.10 
 
20. Pravil Mistr: „Urozený muž má požadavky na sebe sama; malý muž má požadavky na 

jiné.“ 
 
21. Pravil Mistr: Urozený muž je hrdý, ne však svárlivý. Je společenský, nikoli však 

stranický. 
 
22. Pravil Mistr: Urozený muž 

nevolí si muže podle jejich slov, 
nezavrhuje slova pro lidi, kteří je vyřkli. 

 
23. C’-kung se tázal řka: Je nějaké rčení, podle něhož by bylo možno jednat až do konce 

života? Pravil Mistr: Snad rčení o ohleduplnosti:11 „Co nechceš, aby ti jiné činili, nečiň 
ty jim.“ 

 
24. Pravil Mistr: Mluvě o současných mužích, vždy jsem se zdržoval jak chvály, tak hany. 

Ale chválil-li jsem někoho, mám prostředek, jak ho vyzkoušet. Neboť prostý lid zde 
kolem nás je tentýž, s jakým pracovaly tři12 dynastie, když ještě kráčely po přímé 
Cestě. 

 
25. Pravil Mistr: Dosud se pamatuji na doby, kdy písař nechával v textu prázdná místa13 a 

kdy lidé opatřivše si koně (poprvé)14 najímali si muže, aby jim ho ojezdil. Ale to již 
nyní minulo! 

 
26. Pravil Mistr: Chytrá slova mohou zmařit účinky mravní síly (te), stejně jako malé 

netrpělivosti mohou zkazit velké plány. 
 

                                                           
10 Tento výrok odporuje výroku předchozímu, ale protože ani u jednoho z nich neznáme souvislost, bylo by 
zbytečné pokoušet se uvést nějak oba výroky v soulad. 
11 Srov. IV.15 a IX.26. 
12 Tj. dynastie Sia, Jin a Čou. 
13 Jsa na pochybách a nedůvěřuje svým dohadům. 
14 Slovapodobného smyslu v textu asi vypadla. Pao Sienův komentář z I. Století po Kr. dosvědčuje, že tehdy 
ještě v textu byla. 
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27. Pravil Mistr: Jestliže všichni někoho nenávidí, je to třeba vyšetřit, stejně jako když 
všichni někoho milují. 

 
28. Pravil Mistr: Muž může rozšířit svou Cestu, ale nikoli Cesta muže.15 
 
29. Pravil Mistr: Mít chyby a nesnažit se je napravit, to je opravdová chyba. 
 
30. Pravil Mistr: Jednou jsem strávil celý den bez pokrmu a celou noc beze spánku, aby 

přemítal. Bylo to zbytečné. Je lépe se učit. 
 
31. Pravil Mistr: Urozený muž ve svých plánech myslí na Cestu: nemyslí na to, jak si 

vydělá na živobytí. I v zemědělství jsou doby nedostatku a též za učení bývá někdy 
dobrá odměna. Ale urozený muž se bojí o bytí Cesty; a nebojí se chudoby. 

 
32. Pravil Mistr: Muž, kterého jeho moudrost přivede k moci, potřebuje Dobra, aby si tuto 

moc zajistil. Jinak, třebas ji získal, jistě ji ztratí. Muž, kterého jeho moudrost přivede 
k moci a který má Dobro, jímž by si zajistil tuto moc, nemá-li však důstojnosti, 
s kterou by jednal s prostým lidem, není v úctě. Muž, kterého jeho moudrost přivede 
k moci, který má Dobro, jímž si zajistil tuto moc a důstojnost, s kterou jedná s prostým 
lidem, ale užívá-li lidu proti předpisům Řádu, je přece jen špatným vládcem.16 

 
33. Pravil Mistr: Urozený muž nemusí znát všelijaké drobnosti, ale dovede nést velikou 

odpovědnost. Malý muž nemůže nést velikou odpovědnost, ale může znát všelijaké 
drobnosti. 

 
34. Pravil Mistr: Dobro je pro lid důležitější než voda a oheň. Viděl jsem muže přijít o 

život, když „vkročili“ na vodu neb oheň; ale nikdy jsem neviděl, že by někdo přišel o 
život tím, že „vkročí“ na cestu Dobra.17 

 
35. Pravil Mistr: Když jde o Dobro, nemusíme se vyhýbat soutěžení se svým učitelem. 
 
36. Od urozeného muže se očekává stálost, nikoli však slepá věrnost. 
 
37. Pravil Mistr: Slouže svému knížeti má muž: 

vidět své úkoly 
 a zapomínat na mzdu. 
 
38. Pravil Mistr: Jsou rozdíly18 ve vzdělání, nikoli však v povaze. 
 
39. Pravil Mistr: Je zbytečno se radit s těmi, kteří kráčejí po jiné Cestě. 
 
40. Pravil Mistr: Ve výmluvách záleží jen na výsledku. 
 
                                                           
15 Bez úsilí z jeho strany. Věta počítá s dvojím smyslem slova cesta, a filozofickým pojmem toho slova, jaký má 
v učení Konfuciově (Cesta), a s obyčejným obsahem (cesta). 
16 Tento odstavec s pracným, poněkud prázdným řetězcem a s tvrzením, že Řád stojí vysoko nad Dobrem, je 
patrně pozdější přídavek. 
17 Symbolické „cesty ohněm“ se dosud užívá v Číně jako obřadu očisty. Konfucius chce říci, že Dobro je větší a 
jistější očistný prostředek než voda nebo oheň. 
18 Tj. mezi námi a mudrci. Každý z nás by mohl být Jao nebo Šun, kdybychom se mohli vzdělávat jako oni. Srv. 
XVII.2. 
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41. Kapelník Mien přišel ho navštívit. Když přišel ke schodům, pravil Mistr: Zde jsou 
schody.19 Když došel k rohožce, pravil Mistr: Zde je rohožka. Když všichni usedli, 
Mistr mu podal zprávu řka: Ten a ten je zde, ten a ten je tam. Když kapelník Mien 
odešel, tázal se C’-čang řka: „Je tohle způsob, jak mluvit s kapelníkem?“ Pravil Mistr: 
Ano, to je řádný způsob, jak pomáhat kapelníkovi. 

 
KNIHA XVI 
 
1. Přední z rodu Ťi se rozhodl napadnout Čuan-jü.1 Žan Čchiou a C’-lu2 přišli navštívit 

Mistra Kchunga a pravili mu: Přední z rodu Ťi se rozhodl zakročit proti Čuan-jü. Mistr 
Kchung pravil: Čchioue, myslím, že ty jsi odpověden za tento zločin. V starých 
dobách dřívější králové3 určili Čuan-jü, aby předsedalo obětem hoře Tung-meng. 
Kromě toho je položeno uvnitř hranic našeho státu a jeho vládce je služebníkem naší 
Svaté půdy a Prosa. Kterak může být takový útok ospravedlněn? 

   Žan Čchiou pravil: Přeje si to náš pán. Nikdo z nás dvou ministrů si to nepřeje. 
Mistr Kchung pravil: Čchioue, mezi rčeními Čou Ženovými4 jest jedno, které zní: 
„Kdo dovede uplatnit svou sílu, vstupuje do prvních řad; kdo toho nedovede, zůstává 
vzadu.“5 K jakému užitku jsou takoví ministři jako vy, kteří vidíte, že je váš pán nad 
propastí, ale vy mu nepodáte ruky, že padá, ale vy ho nepodepřete? Kromě toho vaše 
výmluva je falešná. Neboť když tygr nebo divoký býk unikne z klece nebo když se 
drahocenná ozdoba z želvoviny nebo z nefritu rozbije ve schránce, čí je to vina?6 

   Žan Čchiou pravil: Přítomný stav je tento: Čuan-jü je silně opevněno a je 
blízko Pi.7 Nedobude-li ho nyní, v budoucnosti jistě způsobí nesnáze jeho synům a 
vnukům. Mistr Kchung pravil: Čchioue, pravý urozený muž nenávidí výmluvu, že 
jedná z donucení, když byl již jednou popřel, že si to přeje. O hlavě státu nebo rodiny 
slyšel jsem toto rčení:  

   Nevadí mu, že jeho lid je chud, 
   nýbrž jenom to, že je špatně rozděleno to, co má. 
   Nevadí mu, že je jich málo, 
   nýbrž jenom to, že nežijí spolu ve shodě.8 
 A skutečně, bude-li všechno správně rozděleno, nebude chudoby; budou-li spolu žít ve 

shodě, nebude jich málo. Je-li tomu tak, a jestliže se mu lidé ze vzdálených zemí přece 
nepodrobí, pak je musí vládce přilákat zvyšováním hodnoty (te) svého vzdělání; a až 
pak skutečně přijdou, uspokojí je. A kde je spokojenost, tam nebude povstání. 

   Dnes, když vy dva Jou a Čchiou , jste rádci svého pána, lidé z dalekých zemí se 
mu nepodrobují a on není schopen je přilákat. Stát sám je rozštěpen a před zkázou, je 
rozvrácen a je nejednotný, on však jej nedovede zachránit a nyní se ještě chystá 
zdvihnout štít a sekyru uvnitř hranic své země. Obávám se, že nesnáze rodu Ťi netkví 
v státě Čuan-jü, nýbrž v tom, co se děje za ochrannou stěnou vlastní brány.9 

 

                                                           
19 Kapelníci bývali slepí. 
 
1 Malý nezávislý stát uvnitř hranic státu Lu.  
2 Oba dva byli v službách rodu Ťi. 
3 Králové z dynastie Čou. 
4 Starý mudrc. 
5 Přísloví týkající se vojenství je zde užito o politice. 
6 Tj. je to vina osoby, která na to dozírá. 
7 Hlavní hrad rodu Ťi. 
8 Text této krátké básně je velmi porušen, překlad je podle pravděpodobné rekonstrukce textu. 
9 V nedostatku mravní síly (te) a dobrých rádců. 



 46

2. Mistr Kchung pravil: Když Cesta převládá pod nebem, všechny příkazy týkající se 
Řádu, hudby a trestných výprav jsou vydávány samotným synem nebes. Když Cesta 
zanikla, takové příkazy jsou vydávány údělnými knížaty; a když se to stane, tu 
uvidíme, že zřídka přejde deset generací, než dynastie padne. Jsou-li takové příkazy 
vydávány státními ministry, pět generací zřídka mine, než ztratí svou moc. Když se 
služebníci velkých domů zmocní správy země, tři generace zřídka minou, než ztratí 
svou moc. Když Cesta převládá pod nebem, politiku neurčují ministři. Když Cesta 
převládá pod nebem, prostí lidé nerozbírají veřejných záležitostí. 

 
3. Pravil Mistr Kchung: Moc nad pokladnicí byla vévodským dvorem ztracena před pěti 

generacemi a po čtyři generace byla vláda v rukou ministrů.10 Není divu, že potomci 
tří Chuanů11 rychle ztrácejí moc! 

 
4. Pravil Mistr Kchung: Trojí druh přátel je užitečný a trojí druh je škodlivý. Přátelství 

s lidmi přímými, s lidmi až k smrti věrnými a s lidmi, kteří mnoho slyšeli, je užitečné. 
Přátelství s lidmi povolnými, s lidmi, kteří lehce přizpůsobují své zásady, a s lidmi, 
kteří chytře mluví, je škodlivé. 

 
5. Pravil Mistr Kchung: Trojí druh potěšení je užitečný a trojí druh je škodlivý. Potěšení 

získané ze správného uspořádání Řádu a hudby, potěšení získané z rozhovoru o 
dobrých stránkách chování druhých a potěšení z toho, že máme mnoho moudrých 
přátel, je užitečné. Ale potěšení z nevázaných zábav, potěšení z nečinného potulování 
a potěšení z pohodlí a rozkoše je škodlivé. 

 
6. Pravil Mistr Kchung: Je několik omylů, kterých se lze dopustit ve službě urozeného 

muže. Mluvit dříve, než jsme byli k tomu vyzváni; tomu se říká ukvapenost. Nemluvit, 
když jsem byli k tomu vyzváni; tomu se říká tajnůstkářství. Mluvit, aniž jsme si dříve 
všimli výrazu jeho tváře; tomu se říká „slepota“. 

 
7. Pravil Mistr Kchung: Jsou tři věci, před nimiž se má urozený muž na pozoru. V mládí, 

než se jeho krev a životní šťávy12 usadily, má se na pozoru před rozkoší. Když dosáhl 
mužného věku, když se jeho krev a životní šťávy konečně utvrdily, má se na pozoru 
před spory. Když dosáhl stáří, kdy krev a životní šťávy již ochabují, má se na pozoru 
před lakotou. 

 
8. Pravil Mistr Kchung: Jsou tři věci, kterých se urozený muž bojí: bojí se vůle nebes, 

bojí se velkých13 mužů, bojí se slov Božských mudrců. Malý člověk nezná vůli nebes, 
a proto se jí ani nebojí. Zachází s velkými muži pohrdavě a posmívá se slovům 
Božských mudrců. 

 
9. Pravil Mistr Kchung: Nejvyšší jsou ti, kdož se narosili moudří. Potom přijdou ti, kdož 

zmoudřeli učením. Po nich přijdou ti, kdož se musí namáhat, aby nabili učenosti. 
Konečně k nejnižší  třídě obecného lidu náležejí ti, kdož se namáhají, aniž se kdy 
svedli učit. 

 

                                                           
10 Z rodu Ťi. Zdá se, že první tři odstavce této knihy tvoří celek. 
11 Tři rodiny Ťi, Meng a Šu. 
12 Fyziologické úvahy tohoto odstavce jsou značně pozdější Konfuciovy doby. 
13 Míněna je patrně mravní velkost jako např. Konfuciova. 
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10. Pravil Mistr Kchung: Urozený muž má devět starostí: Dívaje se, stará se, aby viděl 
jasně, naslouchaje, stará se, aby slyšel zřetelně, ve svém výraze se stará být laskavým;  
v chování se stará být uctivým, v slovech upřímným, v práci pilným. Je-li 
v pochybnostech, stará se, aby se poptal na podrobnosti; zlobí-li se, stará se o 
následky, a vidí-li příležitost zisku, stará se, zda by to bylo v souhlase s právem. 

 
11.12. Pravil Mistr Kchung: „Když vidí, co je dobré, chopí se toho, jako by se báli, že jim to 

unikne. Když vidí, co není dobré, zkoušejí to opatrně, jako by strkali prst do horké 
vody.“ Slyšel jsem toto rčení; také jsem viděl takového muže. „Prodléváním 
v odloučenosti hledají splnění svých cílů; konáním spravedlnosti rozšiřují vliv své 
Cesty.“ Slyšel jsem toto rčení. Ale nikdy jsem neviděl takových mužů. „Vévoda Ťing 
z Čchi měl tisíc koňských spřežení; ale v den jeho smrti lidé nemohli vzpomenout 
žádného dobrého skutku, pro který by ho chválili. Po I a Šu Čchi zemřeli hlady na 
úpatí hory Šou-jang; a přece lid pěje jejich chválu ještě dnes.“ Neobjasňuje toto rčení 
ono druhé. 

 
13. C’-čchin14 se vyptával na Po Jüa15 řka: Jakožto jeho syn jsi jistě slyšel něco jiného než 

my ostatní. Po Jü oodpověděl řka: Ne. Jednou, když stál samoten a já spěchal mimo 
něj přes dvůr, pravil: Studoval jsi Zpěvy? Odpověděl jsem řka: Ne. (Pravil): Nebudeš-
li studovat Zpěvy, nebudeš umět rozprávět. Tak jsem odešel a studoval jsem Zpěvy. 
Jiného dne opět stál samoten, a když jsem spěchal přes dvůr, pravil: Studoval jsi Řád? 
Odpověděl jsem řka: Ne. (Pravil): Nebudeš-li studovat Řád, shledáš, že nebudeš vědět, 
jak se počínat na svém místě. I odešel jsem a studoval jsem Řád. Tyto dvě věci jsem 
od něho slyšel. 

    C’-čchin odešel rozradostněn řka: Tázal jsem se na jednu věc, ale uslyšel jsem 
o třech. Poučil jsem se o Zpěvech, o Řádu a také jsem zvěděl, že urozený muž udržuje 
svého syna v povzdálí. 

 
14. O manželce vládce státu mluví vládce jako o „té osobě“. Ona sama mluví o sobě 

jakožto o „malém chlapci“. Lid v zemi ji nazývá „ta knížecí osoba“. Když o ní vládce 
mluví s lidmi z jiného státu, nazývá ji „knížátko mé siroby“. Ale lidé z jiného státu ji 
stejně nazývají „ta knížecí osoba“. 

 
KNIHA XVII 
 
1. Jang Chuo1 chtěl mluvit s Mistrem Kchungem; ale Mistr Kchung ho nechtěl přijmout. 

Poslal Mistru Kchungovi podsvinče. Mistr Kchung šel se mu poděkovat zvoliv chvíli, 
kdy věděl, že Jang Chuo nebude doma. Ale potkal ho na ulici. Jang Chuo řekl Mistru 
Kchungovi: „Pojď sem, musím ti něco říci.“ A promluvil k němu: „Může být dobrým 
nazván člověk, který skrývá klenot na své hrudi a nechá svou zemi na scestí? Zajisté 
nikoli. Může být nazván moudrým člověk, který usiluje účastnit se státních záležitostí, 
a přece pokaždé ztratí příležitost to učinit? Zajisté nikoli. Dny a měsíce plynou a léta 
na nás nečekají.“ Pravil Mistr Kchung: Dobrá; budu sloužit. 

 
2. Pravil Mistr:  Přirozeností jsme si blízcí, návyky se od sebe vzdalujeme.2 

                                                           
14 Konfuciův žák. 
15 Konfuciův syn. 
 
1 Jang Chuo uchvátil vládu v Lu r. 505 př. Kr.  
2 Jsou různé možnosti výkladu této věty. Snad znamenala, že Dobro není vrozeno, nýbrž že je věcí vícviku. 
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3. Pravil Mistr: Jen nejmoudřejší a nejhloupější se nemůže změnit. 
 
4. Když se Mistr ubíral do opevněného města Wu3, slyšel znít strunné nástroje a zpěv. 

Náš Mistr pravil s laskavým úsměvem: Na zabití kuřete neužívám nože na voly.4 C’-
jou odvětil řka: Pamatuji se, že jsem tě kdysi slyšel říci: „Urozený muž, který studoval 
Cestu, bude mít rád své bližní; malého člověka, který studoval Cestu, dá se snáze 
použít.“ Pravil Mistr: Učedníci, co říká, je pravda. Co jsem právě řekl, bylo míněno 
jen žertem. 

 
5. Když se Kung-šan Fu-žao5 vzbouřil a zmocnil hradu Pi, poslal pro Mistra, který by rád 

k němu šel; ale C’-lu toho neschvaloval a pravil Mistrovi: Když jsi v tolika případech 
odmítl, proč bys šel právě ke Kung-šanovi? Pravil Mistr: Neposlal pro mne jistě jen 
tak pro nic za nic.6  Kdyby mne někdo chtěl užít, myslím, že bych dovedl zřídit 
„Východní Čou“.7 

 
6. C’-čang se tázal Mistra Kchunga na Dobro. Mistr Kchung pravil: Kdo by dovedl 

provádět pět věcí všude pod nebem, byl by dobrý. C’-čang prosil o vysvětlení. Pravil 
Mistr: Zdvořilost, velkodušnost, poctivost, horlivost a laskavost. „Kdo je zdvořilý, 
k tomu se nikdo nebude chovat opovržlivě, kdo je velkodušný, získává dav, kdo je 
poctivý, tomu lidé důvěřují, kdo je horlivý, má úspěch ve všem podnikání, kdo je 
laskavý, může snadno užívat lidí.“ 

 
7. Pi Si8 pozval Mistra a Mistr by byl rád šel. Ale C’-lu pravil: Pamatuji se, že jsi jednou 

řekl: „Urozený muž nevstoupí do domu člověka, jenž koná přímo něco zlého.“ Pi Si 
drží Čung-mou9 jako odbojník. Jak tedy můžeš chtít jít k němu? Pravil Mistr: Je 
pravda, že je takové rčení, ale což není také řečeno, že jsou věci „tak bílé, že žádným 
barvením nezčernají?“ Mám být věčně jako hořká tykev, která se hodí jen k tomu, aby 
vyschla, ne však aby byla snědena?10 

 
8. Pravil Mistr: Joue, slyšel jsi kdy o šesti rčeních týkajících se šesti zvráceností? C’-lu 

odvětil: Ne, nikdy. (Pravil Mistr:) Tak poslouchej, povím ti to. Láska k Dobru bez 
lásky k učení11 se zvrhne v hloupost. Láska k moudrosti bez lásky k učení se zvrhne 
v úplný nedostatek zásad. Láska k dodržování slibů  bez lásky k učení se zvrhne 
v zločinnost. Láska k upřímnosti bez lásky k učení se zvrhne v drsnost. Láska 
k odvaze bez lásky k učení se zvrhne v dobrodružnost. Láska k mužnosti bez lásky 
k učení se zvrhne v pouhou bezohlednost. 

 
9. Pravil Mistr: Děti, čím to, že nikdo z vás nestuduje Zpěvy? Vždyť Zpěvy vám 

pomohou působit na lidský cit, pozorovat lidskou povahu, udržet společnost 

                                                           
3 Velel v něm C’-jou. 
4 Přísloví, jímž Mistr chce říci, že bylo zbytečné učit hudbě obyvatele takového zapadlého městečka. 
5 Správce Pi, hlavní tvrze rodu Ťi. Vzbouřil se r. 502 př. Kr. a později uprchl do státu Čchi a potom do Wu, 
odkud strojil úklady proti svému rodnému státu Lu. 
6 Konfucius se domníval, že Kung-šan chce obnovit starý právní stav a dopomoci vévodovi k trůnu. 
7 Přivodit druhý zlatý věk, jaký byl za prvních dnů dynastie Čou. 
8 Úředník státu Ťin. 
9 Město ve Wej, jehož dobyl stát Ťin asi r. 490. 
10 Konfucius si pohrává dvojím smyslem slova š’, jež znamená 1) jíst a 2) dostávat plat. 
11 Učení se Cestě starých. 
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pohromadě, vyjádřit váš zármutek. Je možno jich užít doma při službě otci, v cizině při 
službě knížeti. Kromě toho rozšíří vaši znalost jmen ptáků, zvířat, rostlin a stromů. 

 
10. Mistr Oslovil Po Jüa12 řka: Probral jsi již Čou Nan a Šao Nan?13 Kdo ještě neprobral 

ani Čou Nan ani Šao Nan, ten jako by stál přímo tváří ke zdi. 
 
11. Pravil Mistr: Řád, Řád! Což to není víc než jen dary nefritu a hedvábí? Hudba, hudba! 

Což to není víc než pouhé zvony a bubny? 
 
12. Pravil Mistr: Tvářit se hrozivě, když se v nitru třeseme – abych užil přirovnání 

z počínání malého člověka – je, jako když se zloděj vkrádá do domu děrou nebo 
trhlinou. 

 
13. Pravil Mistr: Vesnice pravé ctnosti (te) zloděj.14  
 
14. Opakovat hned v uličce, co jsi slyšel na silnici, znamená zahazovat svou urozenost 

(te). 
 
15. Pravil Mistr: Což by mohl člověk sloužit knížeti vedle takových nízkých stvoření? Než 

dostanou úřad, nemyslí na nic, než jak by jej dostali. A když jej dostanou, je jejich 
jedinou starostí, aby jej neztratili. A jakmile vidí, že jsou v nejmenším nebezpečenství 
ztratit jej, není nic, čeho by nebyli schopni. 

 
16. Za starých časů prostý lid měl tři chyby, z nichž část nyní ztratil.15 Za starých časů 

divokost znamenala jen jakousi drzost, ale dnes je to holá nevázanost. Za starých časů 
pýcha znamenala strnulost a obřadnost, dnes je to nedůtklivost a hádavost. Za starých 
časů hlupáci byli alespoň upřímní; ale nyní „prostomyslnost“ je pouhý podvod. 

 
17. Pravil Mistr: Hladká řeč a vtíravé chování jsou zřídka znakem Dobra.16 
 
18. Pravil Mistr: Nenávidím, jak rez pohlcuje červeň, nenávidím, jak melodie státu Čeng 

kazí dvorskou hudbu, nenávidím, jak ostré jazyky převracejí království a rody. 
 
19. Pravil Mistr: Přál bych si, abych jednou nemusel mluvit.. C’-kung pravil: Kdyby náš 

Mistr nemluvil, co bychom my, maličcí, mohli o něm v budoucnosti vyprávět? Pravil 
Mistr: Nebesa nemluví; a přece čtyři roční počasí jdou svou cestou a steré druhy tvorů 
se rodí. A přece nebesa nemluví! 

 
20. Žu Pej17 chtěl spatřit Mistra Kchunga. Mistr Kchung se omluvil nemocí. Ale když 

muž, který nesl tento vzkaz, vycházel ze dveří, Mistr vzal svoji citeru a zpíval, pečuje 
o to, aby to posel slyšel. 

 

                                                           
12 Konfuciův syn. 
13 První dvě knihy „Zpěvů“. 
14 Myslím, že tu je přičteno Konfuciovi přísloví, jež naznačovalo, že jediným vhodným prostředím pro šlechtice 
je život městský, dvorský. Jinak jeho ctnost, nadání, šlechtická přirozenost (te), jak my bychom řekli, „zrezaví“. 
Odchyluji se tu značně od výkladu Waleyova (Průšek). 
15 Co následuje, je paradox, neboť čekáme, že se lidstvo zlepšilo. 
16 Totožné s I.3. 
17 Nic není o něm známo. Nebyl zřetelně ctěn. 
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21. Caj Jü se tázal na tříletý smutek18 řka, že podle jeho názoru jeden rok by stačil: 
„Přestanou-li urození konat obřady po tři léta, obřady jistě upadnou. Když po tři léta 
nebudou provozovat hudbu, hudba jistě zanikne.“ (Za rok) staré zrní již zmizelo, nová 
žeň vzešla. Třecí hole vznítily nový oheň.19 Rok by přece postačil! 

Pravil Mistr: Nevadilo by ti potom (po roce) jíst dobrou rýži a odívat se v těžké  
hedvábí? Caj Jü pravil: Naprosto nevadilo. (Mistr pravil:) Kdyby ti to opravdu 
nevadilo, pak to učiň. Ale jestliže pravý urozený muž jí lahůdky, když má smutek, 
nechutnají mu; slyší-li hudbu, nelíbí se mu; má-li na sobě své obvyklé šaty, není mu 
volno. Proto se těchto věcí zdržuje. Ale kdyby ti to opravdu nevadilo, není třeba, aby 
ses zdržoval. Když Caj Jü vyšel, pravil Mistr: Jak nelidský je Jü! Teprve když jsou 
dítěti tři léta, opouští náruč rodičů. Tři léta smutku jsou všeobecným smutkem všude 
pod nebem. Což nebyl Jü miláčkem svého otce a matky po tři léta? 

 
22. Pravil Mistr: Ti, kteří nedělají celý den nic jiného, než že se cpou potravou, a nikdy 

neužívají mysli, jsou nesnesitelní. Což není her jako šachy? Hrát by bylo jistě lepší než 
nedělat vůbec nic. 

 
23. C’-lu pravil: Má si urozený muž cenit nejvýš odvahu? Pravil Mistr: Urozený muž staví 

na první místo právo. Má-li urozený muž odvahu a zanedbává právo, stává se 
dobrodruhem. Má-li malý člověk odvahu, ale zanedbává právo, stává se zlodějem. 

 
24. C’-kung pravil: Jsou jistě věci, kterých urozený muž nenávidí. Pravil Mistr: Jistě jsou 

věci, jichž nenávidí. Nenávidí těch, kdož upozorňují na to, co je hodné nenávisti na 
jiných. Nenávidí podřízených, kteří pomlouvají ty, kdož jsou nad nimi. Nenávidí těch, 
kdož mají odvahu, ale zanedbávají Řád. Nenávidí těch, kteří jsou činorodí a podnikaví, 
ale jsou násilné povahy. Myslím, že i ty máš některé věci v nenávisti? C’-kung pravil: 
Nenávidím těch, kteří zaměňují lstivost s moudrostí. Nenávidím těch, kteří zaměňují 
vzpurnost s odvahou. Nenávidím těch, kteří zaměňují klepy s upřímností. 

 
25. Pravil Mistr: S ženami a lidmi nízkého rodu je těžko jednat. Jsi-li k nim laskavý, jsou 

vzpurní, a udržuješ-li je v povzdálí, hněvají se na to. 
 
26. Pravil Mistr: Kdo dosáhl věku čtyřiceti let a dosud je neoblíben, zůstane tak až do 

konce.  
 
KNIHA XVIII 
 
1. „Pán z Wej před ním1 uprchl, pán z Ťi se stal jeho otrokem, Pi Kan ho pokáral a byl 

zavražděn.“ Pravil Mistr Kchung: V nich měla dynastie Jin tři dobré muže. 
 
2. Když by Liou-sia Chuej2 hlavou rytířů3, byl třikráte propuštěn. Lidé mu říkali: Jistě 

bys udělal dobře, kdybys hledal službu jinde! Pravil: Budu-li i nadále sloužit lidem 

                                                           
18 Tj. za rodiče. 
19 Dle obřadních knih byl prý na počátku každé roční doby vzněcován nový oheň, a to vždy třením jiného dřeva, 
které se měnilo podle roční doby. Pravděpodobně však byl vzněcován nový oheň jen na počátku nového roku, tj. 
počátkem jara.  
 
1 Tj. před tyranem Čouem, posledním panovníkem dynastie Jin. Kníže z Wej byl jeho nevlastní bratr. Kníže z Ťi 
a Pi Kan byli jeho strýcové.  
2 Viz. XV.13. 
3 Poměrně nízký úředník, jenž měl na starosti hlavně soudnictví. 
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poctivě, kam mohu jít a nebýt třikrát propuštěn? Budu-li však ochoten sloužit lidem 
křivým způsobem, proč bych měl opouštět zemi svého otce a matky? 

 
3. Vévoda Ťing z Čchi přijímaje Mistra Kchunga řekl: Jednat s ním jako s hlavou rodu Ťi 

je nemožno. Přijmu ho, jako by patřil svou hodností mezi náčelníka rodu Ťi a 
náčelníka rodu Meng. Pravil: Jsem stár a nemohu tě již užít. Načeš Mistr Kchung 
opustil (zemi Čchi). 

 
4. Lid země Čchi poslal do Lu darem hudebnice4 a Ťi Chuan-c’5 je přijal. Po tři dny se 

nekonala slyšení u dvora, načeš Mistr Kchung opustil Lu. 
 
5. Ťie Jü, blázen z Čchu, míjel Mistra Kchunga zpívaje si cestou: 

Ó fénixi, ó fénixi, 
jak zeslábla tvoje moc. 
Marné je kárat minulost, 
ale budoucnost by bylo možno ještě napravit. 
Nech toho, nech toho! 
Velké je v těchto dnech nebezpečí těch, kdož mají úřad. 

Mistr Kchung slezl z vozu, ježto si přál s ním mluvit; ale blázen zrychlil krok a odešel, 
takže se Mistru Kchungovi nepodařilo sním promluvit. 
 

6. Čchang-ťü a Ťie-ni pracovali spolu u pluhu. Mistr Kchung, který šel náhodou mimo, 
řekl C’-luovi, aby se jich otázal, kde lze přebrodit řeku. Čchang-ťü pravil: Kdo je ten 
muž, jehož vůz řídíš? C’-lu pravil: Kchung Čchiou. Pravil: Cože, Kchung Čchiou 
z Lu? C’-lu pravil: Ano, ten. Čchang-ťü pravil: Tak už bude vědět, kde je brod. C’-lu 
se pak tázal Ťie-nia. Ťie-ni pravil: Kdo jsi? Pravil: Jsem C’-lu. Ťie-ni pravil: Jsi žákem 
Kchung Čchioua z Lu, není-liž pravda? Pravil: Ano. Ťie-ni pravil: Všichni pod nebem 
jsou unášeni týmž proudem. Takový je svět a kdo jej může změnit? A ty bys učinil 
lépe, kdybys místo abys následoval člověka, jenž prchá před tím a tím mužem, 
následoval člověka, jenž se straní celé této generace. A pak dále zasýpal osev. 

C’-lu šel a pověděl to Mistrovi, jenž pravil smutně: Člověk nemůže pobývat 
pohromadě s ptáky a zvířaty. Nemám-li být mužem mezi ostatními muži, čím tedy 
mám být? Kdyby Cesta pod nebem převládala, nesnažil bych se měnit stav věcí. 

 
7. Když jednou C’-lu provázel (Mistra), zůstal pozadu a potkal starého muže nesoucího 

košík navlečený na holi. C’-lu se ho tázal: Pane, neviděl jsi mého Mistra? Starý muž 
pravil: 

Ty, jenž svými čtyřmi údy nepracuješ, 
jenž nerozeznáváš patero zrní, 
kdo je tvůj Mistr? 

 A s těmito slovy zarazil hůl do země a začal plít, zatímco C’-lu stál vedle, ruce pevně 
sepjaty.6 

   Muž zdržel C’-lua přes noc, zabil kuře, připravil mísu prosa kvečeři a 
představil ho svým dvěma synům. C’-lu pravil: Není správné odmítat sloužit zemi. 
Zákony stáří a mládí nesmějí být zanedbávány. A kterak může být správné, aby muž 
nedbal povinnosti poutající ministry k vladaři nebo aby z touhy po vlastní čistotě zničil 

                                                           
4 Účel byl ten, aby byla oslabena moc panovníka. Častá látka čínského folklóru. 
5 Otec Ťi Kchang-c’ův; zemřel r. 492. 
6 Ve zdvořilém postoji. 
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„Velký vztah“?7 Služba urozeného muže jeho zemi pozůstává v tom, že koná tolik 
správného, co může. Že Cesta nepřevládá, ví velmi dobře předem. 

   Příštího dne pokračoval C’-lu v cestě a pověděl Mistrovi, co se stalo. Pravil 
Mistr: Je to poustevník. A řekl C’-luovi, aby se vrátil a opět ho navštívil. Když však 
tam přišel, shledal, že starý muž již odešel. 

 
8. Poddaní, jejichž služby byly pro stát ztraceny: Po I, Šu Čchi8, Jü Čung9, I I, Ču 

Čang,10 Liou-sia Chuej,11 Šao Lien.12 Pravil Mistr: Ti z nich, kteří nechtěli ani snížit 
svůj vysoký cíl, ani se dát potupit, byli, myslím, Po I a Šu Čchi. To znamená,13 Liou-
sia Chuej a Šao Lien snížili svůj vysoký cíl a dali se potupit. „Jejich slova byla 
v souhlase se vztahem, jejich skutky byly v souhlase s opatrností; to a ne více;“ 
znamená, že Jü Čung a I I zase žili v ústraní a zdržovali se kritiky. Zachovali si osobní 
bezúhonnost, a když byli odstraněni, udrželi si správnou rovnováhu. Já se liším od 
mnoha těchto mužů. Nemám žádného „smíš“ ani „nesmíš“.14 

 
9. Veliký kapelník Č’ se odebral do Čchi; Kan, kapelník při druhém jídle, se odebral do 

Čchu, Liao (kapelník při třetím jídle) šel do Chaj a Čchüe (kapelní při čtvrtém jídle) 
šel do Čchin. Velký bubeník Fang Šu šel za Žlutou řeku, bubeník na kotel Wu šel za 
řeku Chan, menší bubeník Jang a Siang, bubeník na kamenné destičky, šel za moře.15 

 
10. Vévoda z Čou oslovil vévodu z Lu řka: Urozený muž nikdy nezavrhne svých 

příbuzných ani nedá nikdy příležitost svým hlavním vazalům zlobit se, že jich není 
užito. Nikoho, kdo byl dlouho v jeho službách, nepropouští bez vážné příčiny. 
Neočekává, že jeden muž bude schopen všeho.16 

 
11. Dynastie Čou měla svých osm rytířů; byli to: 

Starší bratr Ta   (d’at) 
Starší bratr Kua  (g’uat) 
Prostřední bratr Tchu  (t’ut) 
Prostřední bratr Chu  (hut) 
Mladší bratr Jie  (zia) 
Mladší bratr Sia  (g’a) 
Nejmladší bratr Suej  (d’ua) 
Nejmladší bratr Kua  (kua)17 

 
KNIHA XIX 
 

                                                           
7 Toto je jediná kapitola v Hovorech Konfuciových, kde se toto slovo (lun = vztah), které má v pozdějším 
konfucianismu tak vynikající úlohu, vyskytuje. 
8 Viz V.22. 
9 Bratr Tchaj Poův. Viz VIII.1. 
10 Nejsou blíže známi. 
11 Viz XV.13. 
12 Šao Lien prý byl barbar z východu. 
13 Zdá se, že Konfucius tu vykládá nějaký nám neznámý text. 
14 Celý tento odstavec je zřejmě velmi porušen.  
15 Tj. na nějaký ostrov. Tento odstavec jakož i dva odstavce následující jsou nesouvislé zlomky připojené bez 
úvahy na konec knihy. 
16 Viz VIII.25. 
17 Je znamením, že země dosáhla maxima svého blahobytu a úrodnosti, jestliže jedna žena mohla porodit 
čtyřikráte dvojčata. Jména dvojčat se rýmují, a proto je naznačena i stará výslovnost jmen. 
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1. C’-čang pravil: Rytíř, který kráčí tváří v tvář nebezpečí a dovede nasadit svůj život, 
který vida příležitost k zisku myslí nejprve na právo, který posuzuje oběť podle stupně 
projevené úcty a smutek podle stupně zármutku1 – takový rytíř je vše, čeho si možno 
přát. 

 
2. Pravil C’-čang: Kdo je přívržencem mravní síly (te), ale jen v omezené míře, kdo věří 

v Cestu, ale bez přesvědčení – jak by mohl být pokládán za jednoho z nás, jak by mohl 
být pokládán za jednoho z nás? 

 
3. Učeníci C’-siaovi se tázali C’-čanga na styk s druhými. Pravil C’-čang: Co vám říká 

C’-sia? Odpověděli řkouce: C’-sia praví:  
Jdi s těmi, s nimiž je správné jít; 
Udržuj v povzdálí ty, jež je správné udržovat v povzdálí. 

 Pravil C’-čang: To je jiné, než co mně bylo řečeno:  
   Urozený muž ctí ty, kteří vynikají, ale má místo pro všechny;2 
   chválí dobré a lituje neschopných. 
 Zda vynikám tuze nad ostatní? Proč bych pak „neměl místo“ pro každého? Jse-li horší 

než druzí? To by mě pak druzí měli udržovat v povzdálí? Tím otázka udržovat 
v povzdálí druhé nepřichází v úvahu. 

 
4. Pravil C’-sia: I menší cesty3 (vědění) mají svoji důležitost. Ale kráčíme-li po nich 

příliš daleko, stávají se překážkou; proto jich urozený muž nepěstuje. 
 
5. Pravil C’-sia: Kdo si denně uvědomuje své nedostatky a od měsíce k měsíci 

nezapomíná, čemu se již naučil, může být vskutku nazván pravým milovníkem učení. 
 
6. Pravil C’-sia: 

Kdo získá široké vědomosti a má pevný cíl, 
kdo se vyptává přesně a pak sám přemýšlí o tom, co slyšel –  
takový muž dosáhne příležitostně Dobra.4 

 
7. Pravil C’-sia: jako sta učedníků musí žít v dílnách, aby se zdokonalili v řemesle, tak 

urozený muž studuje, aby se zdokonalil v Cestě. 
 
8. Pravil C’-sia: Když malý člověk chybuje, ho to vždy v přeceňování vnější dokonalosti. 
 
9. Pravil C’-sia: Urozený muž má trojí různé vzezření: viděn z dáli vypadá přísně, 

přiblížíme-li se k němu, shledáme, že je mírný, slyšíme-li ho mluvit, ukáže se, že je 
řízný. 

 
10. Pravil C’-sia: Urozený muž si získá důvěru lidu dříve, než naň uvalí břemena. 

Nedůvěřují-li mu, zdá se jim, že jsou vykořisťováni. Také si nejprve hledí získat jejich 
důvěru a pak teprve je kárá. Jinak se jim zdá, že jsou tupeni. 

 
11. Pravil C’-sia: Ve věcech velké mravní důležitosti nesmíme „překročit závory“, ve 

věcech menší mravní důležitosti můžeme „vycházet a vcházet“.5 

                                                           
1 Pro první část odstavce lze srovnat XIV.13. 
2 Je snášenlivý.  
3 Jako např. zemědělství, lékařství apod. 
4 Viz.II.18., VII.15., XIII.18. a XV.21: 
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12. Pravil C’-jou: C’-siovi učedníci a žáci jsou dobří, pokud jde o stříkání a metení 

podlahy, poslouchání rozkazů, odpovídání na otázky, předstupování a odcházení. Ale 
to jsou drobnosti. Ulož jim něco důležitého, a nebudou si vůbec vědět rady. 

Když to C’-sia slyšel, pravil: Běda, Jen Jou se naprosto mýlí.O Cestě pravého 
urozeného muže se praví: 

Je-li mu sdělena, pokud není zralý, omrzí ho, 
když dozraje. 

 Učedníci se podobají rostlinám a stromům, jež také nutno různě pěstovat podle jejich 
druhu. 

   V Cestě urozeného muže nemůže být podvodu. Jedině Božský mudrc obsáhne 
její počátek i konec. 

 
13. Pravil C’-sia: Sílu, která nám zbude po službě státu, máme dát učení; sílu, která nám 

zbude po učení, měli bychom dát službě státu.6 
 
14. Pravil C’-jou: Smuteční obřady mají jít až po mez, kterou si vynucuje zármutek, a 

nikoli nad ni.  
 
15. Pravil C’-jou: Můj přítel Čang „koná to, čeho je těžko dosílit“; ale není ještě dobrý.7 
 
16. Pravil Mistr Ceng: Čang je tolik přesvědčen o své důležitosti! Je těžko se stát dobrým, 

když člověk pracuje vedle takového muže. 
 
17. Pravil Mistr Ceng: Slyšel jsem kdysi Mistra říci: Třebas nějaký muž nikdy dříve 

neprojevil všechno, co je v něm, jistě to učiní, když truchlí za své rodiče. 
 
18. Pravil Mistr Ceng: Slyšel jsem kdysi Mistra říci: Synovskou úctu, jakou měl kdysi 

Meng Čuang C’8, by bylo snad možno napodobit v jiných ohledech; ale se způsobem, 
jak nezměnil ani služebníky otcovy9 ani vedené jeho domácnosti, bylo by jistě těžko 
soutěžit. 

 
19. Když první z rodu Meng10 ustanovil Jang Fua vedoucím rytířů

11, přišel Jang Fu na 
poradu k Mistru Cengovi. Mistr Ceng pravil: Je tomu dávno, co ti, kteří jsou nahoře, 
ztratili Cestu vladařskou a prostý lid ztratil svou pospolitost. Nalezneš-li projevy toho, 
buď raději smutný a měj s nimi soucit, než aby ses radoval ze své obratnosti. 

 
20. Pravil C’-kung: Tyran Čou12 nebyl přece jistě tak ničemný, jak se zdá! Proto právě 

urozený muž nerad „dlí na nízkém místě“. Ví, že se tam potom nachází všechna špína 
pod nebem. 

 

                                                                                                                                                                                     
5 Ve věcech takových, jako je věrnost, plnění daného slova nebo poslušnost rodičů, zákony řídící lidské chování 
jsou bezvýjimečné. V menších věcech je dovolena jakási volnost. Mnoho starších spisovatelů přičítá toto rčení 
samotnému Konfuciovi. 
6 Srv. I.6. 
7 Srv. XIV.2. 
8 Zemřel 550. př. Kr. 
9 Meng Sin C’ zemřel r. 554 př. Kr. 
10 Meng Wu Po, jenž se stal hlavou rodu r. 481. př. Kr. 
11 Vedoucí rytířů měl na starosti věci soudní a policejní. 
12 Viz XVIII.1. 
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21. Pravil C’-kung: Chyby urozeného muže jsou jako zatmění slunce nebo měsíce. Jedná-
li špatně, každý to vidí, a když napraví svoji chybu, každé oko je na něho obráceno. 

 
22. Kung-sun Čchao z Wej se tázal C’-kunga: Od koho získal Čung-ni13 svoji učenost? 

Pravil C’-kung: Cesta králů Wena a Wua nezanikla dosud úplně. Muži velké 
moudrosti zachovali její hlavní zásady a muži menší moudrosti zachovali její menší 
zásady. Není tedy nikoho, kdo by neměl přístupu k Cestě králů Wena a Wua. Od toho 
se věru náš Mistr neučil? Alle proč by byl potřeboval určitého stálého učitele? 

 
23. Šu-sun Wu-šu14 pravil, mluvě na dvoře s několika vysokými hodnostáři: C’-kung je 

lepší muž než Čung-ni. C’-fu Ťing-po to opakoval C’-kungovi. Pravil C’-kung: 
Přirovnejme to ke zdi kolem budovy. Moje zeď sahá pouze do výše ramene muže a je 
velmi snadno přes ni nahlédnout a vidět krásu domu za ní. Ale zeď našeho Mistra se 
tyčí do výše přesahující mnohokráte výšku muže a nikdo, kdo není vpuštěn branou, 
nemůže znát krásu a bohatství paláce, který se svým chrámem předků a se svými sty 
služebníků se tají za ní. Ale nutno uznat, že těch, kteří jsou vpuštěni branou, je málo; 
není tedy divu, že Jeho Milost tak mluvila. 

 
24. Když Šu-sun Wu-šu mluvil potupně o Čung-niovi, pravil C’-kung: Není to nic platné; 

Čung-nia nelze potupit. Jsou možná ještě jiní dobří muži; ale jsou jen jako pahorky 
nebo kopečky, na něž lze snadno vylézt. Čung-ni je slunce a měsíc, na které se nelze 
vyšplhat. Kdyby se někdo pokusil odvrátit od slunce a měsíce, co by jim to ublížilo? 
Jen by to ukázalo, že takový muž neznal své míry. 

 
25. C-čchin15 pravil C’-kungovi: Ty předstíráš skromnost. Čung-ni nemohl být lepší než 

ty. Pravil C’-kung: Měl bys volit pečlivěji svá slova. Urozený muž může pro jedno 
slovo být považován za moudrého a pro jedno slovo může být považován za blázna. 
Bylo by stejně těžké vyrovnat se našemu Mistrovi jako vylézt po žebříku do oblak. 
Kdyby byl kdy náš Mistr dostal správu státu nebo velkého rodu, bylo by to bývalo, jak 
se praví: „Pozdvihl je a oni stáli, vedl je a oni šli. Dal jim mír a oni přišli. Podnítil je a 
oni kráčeli v souladu. Jeho život byl slavný a jeho smrt oplakávána.“16 Kterak by se 
bylo možno vyrovnat takovému muži? 

 
KNIHA XX 
 
1. Jao pravil: Šune! 

Na tobě jediném nyní spočívá nebeská posloupnost. 
Věrně ji uchop ve středu. 
Čtyři moře by mohla vyschnout;  
ale tento nebeský dar potrvá navěky. 

 Rovněž Šun, když odevzdával své místo Jüovi… 
 (Tchang) pravil: Já jsem tvůj synáček Li,1 dovoluji si obětovat černého vola a pravím 

ti, ó nejvznešenější svrchovaný Bože, že si netroufám ušetřit těch,2 kdo jsou vinni; ale 
služebníkův božích nechci zahubit. Rozhodnutí, Bože, je v tvém srdci. 

                                                           
13 Tj. Konfucius. 
14 Žil kolem r. 500 př. Kr. 
15 Viz. I.10. a XVI.13. 
16 Patrně citace z pohřební řeči. 
 
1 Zakladatel dynastie Jin, jehož osobní jméno bylo Li, podává zakladateli rodu zprávu o svém nastoupení. 
2 Rod Sia, který Tchang přemohl. 
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 Jestliže se sám něčím proviním, nechť pomsta nepadne na desetitisíce zemí. Ale 
proviní-li se některá z těchto desetitisíců zemí, nechť pomsta padne na mou osobu. 

   Když rod Čou štědře rozděloval odměny, 
   dobří mužové byli obohaceni; 
   ačkoli mám svoje příbuzné Čou, 
   neznamenají pro mne tolik jako dobří mužové. 
   Jestliže jeden ze sta rodů se nějak proviní, nechť pomsta padne na mou osobu. 

(Král Wu)3přísně dozíral na války míry, přezkoumal zákony a nařízení, obnovil 
zaniklé úřady a vláda nad čtyřmi stranami světa pracovala bezvadně. Znova zřídil 
státy, které byly zničeny, obnovil porušené posloupnosti, povolal uprchlíky na jejich 
místa a všechen prostý lid pod nebem mu věnoval své srdce. Nejvíce mu záleželo na 
tom, aby lid měl potravu a aby byly plněny smuteční a obětní obřady. 

   Kdo je velkodušný,4 získává dav, kdo plní slovo, tomu lid důvěřuje, kdo je 
pilný, má úspěch ve všem podnikání, kdo je spravedlivý, je radostí (lidu). 

 
2. C’-čang se tázal Mistra Kchunga řka: Co musí muž dělat, aby se tak hodil pro správu 

země? Pravil Mistr: Musí dbát pěti krásných vlastností a vystříhat se čtyř špatných 
vlastností. C’-čang pravil: Co je to, co nazýváš pěti krásnými vlastnostmi? Pravil 
Mistr: Urozený muž dovede být „dobročinný bez rozhazování, dovede přimět lid 
k práci, aniž vzbudil jeho nenávist, má tužby, ale není nikdy hltavý, je hrdý, ale nikdy 
domýšlivý, budí úctu, ale nikdy není násilný.“5 

Pravil C’-čang: Co je míněno slovy „dobročinný bez rozhazování“? Pravil 
Mistr: Zdaž není ten, jenž poskytuje lidu jen takové výhody, které jsou mu skutečně 
prospěšné, dobročinný bez rozhazování? Ukládá-li jim jen takové úkoly, jaké mohou 
zmoci, kdo by ho nenáviděl? Je-li to, po čem touží a co získává, Dobro, kdo může říci, 
že je hrabivý? Jestliže urozený muž, ať jedná s mnoha lidmi ne s málo, s malým nebo 
s velkým, nikdy nikoho nepřezírá, zdaž to není být skutečně „hrdý bez domýšlivosti“? 
Urozený muž má vždy své šaty a klobouk v pořádku a vkládá do svého pohledu 
takovou důstojnost, že vzbuzuje hluboký dojem. Sotva ho zdáli spatří, pociťují před 
ním zbožnou úctu. Není to skutečně „vzbuzovat úctu bez násilnosti“? 
  Pravil C’-čang: Co nazýváš čtyřmi špatnými vlastnostmi? Pravil Mistr: 
Usmrcovat muže, aniž byli poučeni o právu, tomu se říká surovost. Očekávat plnění 
úkolů, aniž jsme dali výstrahu, tomu se říká útlak. Být nedbalý v dávání rozkazů, ale 
očekávat naprostou přesnost, tomu se říká tyranství. Když chceme někomu něco dát, 
mrzet se, že to jde z naší kapsy, znamená chovat se jako malý písař. 

 
3. Pravil Mistr: Kdo nechápe vůli nebes, toho nelze považovat za urozeného muže. Kdo 

nezná obřadů, je neschopen zaujmout svoje místo.6 Kdo nerozumí slovům, nemůže 
rozumět lidu.7 

 
 
 
 

 
 

                                                           
3 Bylo by možné též doplnit: vévoda z Čou. 
4 Srv. XVII.6. 
5 Jsou vypočítány XVI.4.-8. 
6 Srv. XVI.13. 
7 Tj. pochopit náladu, jejímž projevem jsou slova. 


