
Drobné postrehy významných osobností 
 

Pytagoras:  Najkratšie odpovede – áno a nie – vyžadujú najdlhšie rozmýšľanie. 
Galilei:  Dve pravdy si nikdy nemôžu odporovať. 
Descartes:  Z úvah o príkladoch je možné vytvoriť metódu.  
Kopernik:  Úlohou vedy je vzďaľovať človeka od zla, usmerňovať jeho  myseľ k väčšej dokonalosti. 
Pascal:  Nemožno popierať existenciu všetkého, čo nie je pochopiteľné... Spravodlivosť a moc 
musia byť jedno, aby sa spravodlivosť stala mocou a moc spravodlivosťou. 
Tycho de Brahe:  Radšej byť, ako sa zdať. 
Leonardo da Vinci:  Ako jedenie bez chuti sa mení na obyčajné napchávanie, tak štúdium bez 
túžby po poznaní kazí pamäť, lebo tá si nič neuchová z toho, čo dostane. 
Michelangelo:  Krása je v očistení od každej zbytočnosti. 
Franklin:  Najužitočnejšie zo všetkých umení je umenie byť užitočný. 
Newton:  Istejšie je chváliť vec viac ako si zasluhuje, než odsudzovať ju tak ako si zaslúži. 
Leibniz:  Ak dáte vedľa seba dokonalé a nedokonalé, ľudia hneď spoznajú rozdiel. Ak im dáte len 
nedokonalé, budú spokojní. 
Euler:  Musíme skôr dôverovať algebrickému výpočtu než nášmu úsudku. 
Lagrange:  Skrytá harmónia je mocnejšia ako zjavná. 
Faraday:  Človek, ktorý si je istý tým, že má pravdu, skoro určite sa mýli. Všetky naše teórie sú 
založené na neurčitých údajoch a všetky vyžadujú zmeny a ďalšie dôkazy. 
Kapica:  Dialektika je ako stradivárky (najlepšie husle), ale hrať na nich musí majster... Iba veľmi 
hlúpi ľudia nerozumejú žartom. 
Landau:  Ťažko sa niekto môže stať dobrým odborníkom vo vede alebo dobrým umelcom, ak to nie 
je vec jeho srdca. 
Edison:  Tajomstvo úspechu v živote nie je robiť, čo sa nám páči, ale nachádzať zaľúbenie v tom, 
čo robíme.  
Röntgen:  Proti vnútornému zadosťučineniu zo šťastného rozriešenia problému je každé uznanie 
bezvýznamné. 
Mendelejev:  Veda je vtedy prospešná, keď ju prijímame nielen rozumom, aj srdcom. 
Bernal:  Vedecký a umelecký spôsob rozvíjania ľudských schopností sa vzájomne dopĺňajú, a ani vo 
vede ani v umení nie sú celkom oddelené. 
Thom:  Pravdivé nie je obmedzované nepravdivým, ale tým, čo nič neznamená. 
Wiener:  Samočinný počítač má práve takú hodnotu, akú kvalitu má človek, ktorý ho používa. 
Born:  Ľudstvo sa skôr či neskôr vzchopí, vymaní sa spod nadvlády techniky, prestane sa vystatovať 
svojou všemohúcnosťou a obráti sa ku skutočne cenným, rozumným a potrebným veciam – k mieru, 
láske, miernosti, úcte, vyrovnanosti s vlastným osudom, k veľkému umeniu a skutočnej vede. 
Russell:  Smutné je, že hlupáci sú takí sebaistí a ľudia múdri plní pochybností. 
Whitehead : Rozpor teórií nie je katastrofa, je to príležitosť... Patrí k sebaúcte intelektu, aby 
sledoval každé zauzlenie v myslení až do konečného rozuzlenia... Protirečenie medzi všeobecným 
dobrom a individuálnym záujmom možno odstrániť iba vtedy, keď záujmom indivídua je všeobecné 
dobro. 
Weinberg:  Úsilie pochopiť vesmír je jednou z veľmi mála vecí, ktoré dvíhajú ľudský život trochu 
nad úroveň frašky a dávajú mu niečo z krásy tragédie. 
Einstein:  Známkou skutočného poznávania je vždy prirodzená pokora... Plody duchovného úsilia 
spolu s úsilím samým v spojení s tvorivou činnosťou umelca prepožičiavajú životu obsah i zmysel. 
Bolzano:  Všetky pocty sveta nie sú ničím v porovnaní s láskou a pravú lásku môže dať iba rodina. 

 
Vybral a zostavil Dušan Jedinák. 

 


