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Z odkazu  
L. N. Tolstoj (9. 9. 1828 – 20. 11. 1910; v starom kalendári 28. 8. 1828 – 7. 11. 1910) 

 

• Veda je veda a nič výchovného v sebe nemá. Výchovný 
vplyv však záleží na vyučovaní vedám, na učiteľovej 
láske k svojej vede, na jeho láskyplnom výklade a na 
pomere učiteľa k žiakovi. Ak chceš žiaka vychovať 
vedou, miluj ju, znej ňou, a žiaci si potom zamilujú 
teba i vedu, a ty ich vychováš, ak však sám svoju vedu 
nemiluješ, potom i keď budeš žiakov sebeviac nútiť, 
aby sa ju učili, nebude mať veda výchovný vplyv. 

 

• Výchovný prvok, dajme tomu v dejepise a v ma-
tematike, pôsobí iba vtedy, ak učiteľ vášnivo miluje a 
pozná svoj predmet, iba vtedy sa prenáša táto láska na 
žiakov a pôsobí na nich výchovne. 

 

• Najvyššia ľudská múdrosť bola vždy v tom, aby sa našlo usmernenie, podľa 
ktorého sa majú usporiadať ľudské vedomosti, ktoré z nich sú dôležitejšie a ktoré 
sú menej dôležité. 

 

• Zo všetkých vied, ktoré človek môže a má poznať, najzákladnejšie je poznanie, ako 
žiť, aby sme konali pokiaľ možno čo najmenej zla a čo možno najviac dobra a 
medzi prvé zo všetkých umení patrí umenie vystríhať sa zla a konať dobro s 
najmenším úsilím. 

 
• Veličina lásky je veličinou zlomku, kde čitateľ −  moje zvláštne 

náklonnosti a sympatie k ostatným −  nie je v mojej moci. 
Menovateľa −  svoju lásku k sebe, môžem zväčšovať alebo 
zmenšovať do nekonečna, podľa toho, aký význam prikladám 
svojej telesnej osobnosti. Úvahy nášho sveta o láske a jej 
stupňoch sú úsudky o veľkosti zlomku iba podľa čitateľov bez 
ohľadu na menovateľa. 

 
• Láska je len vtedy skutočnou láskou, ak človek obetuje 

pre druhého nielen svoj čas, svoje sily, ale až keď 
nasadí všetko, aj svoj život. Iba tým, že existuje takáto 
láska v ľuďoch, sa udržuje tento svet. 

 
• Rob iba to, čo ťa morálne povznáša a buď si istý, že tým 

budeš spoločnosti najviac prospešný. 
• Iba čestný nepokoj, zápas a práca, založené na láske, je 

to, čo sa dá nazvať šťastím. 
• Najviac urobíš pre život vtedy, keď budeš zápasiť o svoje 

ideály.                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                (dmj) 



Lev Davidovič LANDAU  
(22. 1. 1908 – 1. 4. 1968) 
 

Ruský fyzik, syn inžiniera na ropných poliach v Baku, vyštudoval 
v Leningrade, na študijných pobytoch bol (1929−1934) v Nemecku, 
Švajčiarsku, Anglicku, Dánsku (navštívil Heisenberga, Diraca, Pauliho, 
Bohra i Borna), pracoval v Moskve (od 1937). Po nezmyselnom udaní, že 
je nemecký špión, strávil asi rok (1938−39) vo väzení. Z väzenia sa dostal 
na zásah. P. Kapicu. Stal sa  profesorom moskovskej univerzity (1943) 
a členom AV ZSSR (1946). Skúmal teóriu pevných látok. Vysvetlil 
vlastnosti tekutého hélia a vypracoval teóriu jeho 
supratekutosti. Rozpracoval termodynamickú teóriu 
fázových prechodov v pevných látkach. Študoval aj 
javy supravodivosti, zaoberal sa jadrovou fyzikou 
a kozmickým žiarením. Dau, tak ho prezývali jeho 

kolegovia, hovoril veľmi dobre nemecky aj francúzsky. Pri skúškach ho 
pokladali za krutého a neústupného. Spolu s E.M. Lifšicom napísali veľmi 
úspešnú monografiu Teoretická fyzika. Bol členom Kráľovskej spoločnosti 
v Londýne (1960) aj Americkej akadémie vied (1960). Za priekopnícke teórie 
v oblasti nízkych teplôt získal Nobelovu cenu (1962). Po autonehode (1961) 
utrpel ťažké zranenia, bol niekoľkokrát v stave klinickej smrti. Podľa jeho 
posledného názoru neprežil svoj život zbytočne, veľa sa mu podarilo. 
 
Z myšlienok 
 

• Hlavné v živote je pravda. V mene pravdy musí byť človek neúprosný sám k sebe. 
Pravda a práca... Vzhľadom ku krátkosti života si nemôžeme dovoliť strácať život 
na úlohy, ktoré nevedú k novým výsledkom... Vo vede si pravda nájde vždy cestu. 

• Teoretická fyzika je zložitá veda a nie každý je schopný ju pochopiť... V článkoch 
Heisenberga a Schrödingera som jasne pocítil silu ľudského génia... Metóda je 
dôležitejšia ako objav, lebo správna metóda vedie k novým, ešte cennejším 
objavom... Najlepším sudcom každej teórie je pokus... Vedci majú spolu hovoriť 
a nie sa pred sebou schovávať... Ťažko sa niekto môže stať dobrým odborníkom vo 
vede alebo dobrým umelcom, ak to nie je vec jeho srdca. 

• Nútiť deti, aby robili veci, ktoré považujú za zbytočné a pre nikoho potrebné, 
znamená učiť ich zvyknúť si na to, že idiotská činnosť neznižuje ľudskú dôstojnosť. 

 
• Existenciu mysliacich strojov možno vysvetliť iba existenciou 
ľudí, ktorí nevedia myslieť. Je úplne zrejmé: stroje nemôžu 
dokázať iba jedno – myslieť. 

 

• Človek musí vedieť využiť každú možnosť, aby bol jeho život 
výraznejší a zaujímavejší. 

 

• Hlavne robte všetko s vášňou a zaujatím, život je potom veľmi 
pekný. 

 
                                                                                                                                         
                                                                                                                                (dmj) 



Karl JASPERS 
(23.2.1883−26.2.1969) 

 

Nemecký psychológ a filozof sa stal predstaviteľom existencionálneho 
hľadania a osvetľovania „bytia v situácii“ (človek spoznáva bytie, 
filozoficky sa orientuje vo svete) hlavne v hraničných situáciách (smrť, 
vina, utrpenie, náhoda, nespoľahlivosť sveta), keď ako človek stroskotáva a 
zisťuje, že danú situáciu zvládnuť nevie. Avšak otrasenosť mu môže ukázať 
cestu k pravej realizácii existencie, k vlastnej autenticite, t. j. k tomu, aby 
bol sám sebou samým, jedinečným, svojským, možno nenapodobiteľným. 
Filozofia hľadá otáznosti faktickej orientácie človeka vo 
svete. Napísal diela, napr. Psychológia svetonázorov, 

Filozofia, Rozum a existencia, O pravde, Pôvod a zmysel dejín, Otázka viny, 
Filozofická viera so zreteľom na zjavenie. Filozofovaním chceme prekonať 
horizont, aj vlastnú ohraničenosť, aby sme spoznali čo je to bytie a čo sme 
vlastne mi sami. Ľudské bádanie prekračuje (transcenduje) každú objektivitu až 
za hranicu predmetna. Transcendovanie je možnosťou úžasnej slobody; môžeme 
hľadať Boha. 
 

Z myšlienok 
 

♣ Ak sa náš život nemá rozplynúť a stratiť, musí byť v nejakom poriadku. Vo svojej každodennosti 
musí byť nesený nejakým všetko objímajúcim, musí dosiahnuť súlad práce, naplnenia a 
výnimočných okamihov, aby sa tak v opakovaní prehlboval. Potom bude totiž život, odvíjajúci sa 
v činnosti stále rovnakého konania, preniknutý istým naladením, vďaka ktorému bude vedieť, že 
má zmysel. Vo vedomí sveta i seba samých sme akoby chránení, nachádzame svoju pôdu v 
dejinách, do ktorých patríme, sme chránení vo svojom vlastnom živote spomienkami a 
vernosťou... Taký poriadok môže jednotlivec nájsť vo svete, v ktorom je skrytý, v cirkvi, ktorá 
formuje a oduševňuje veľké kroky od narodenia až po smrť i každodenné maličkosti. 

♣ Pád z výšky istôt, ktoré boli aj tak klamné, stáva sa schopnosťou vznášať sa − to, 
čo sa zdalo priepasťou, stáva sa priestorom slobody a zdanlivá ničota sa 
premieňa na to, z čoho sa nám prihovára autentické bytie. 

♣ Smrteľní sme tam, kde nemilujeme; nesmrteľní, kde milujeme. 
♣ Človek je vždycky a principiálne oveľa viac, než o sebe dokáže vedieť. 
♣ Sme „duch“, ktorý tvorí obrazy a tvary. V tvorivých predstavách našej 

subjektívnej fantázie sa prejavuje duchovná objektivita.  
♣ Naša existencia je v našej láske, ona hovorí ako svedomie, ona spája ako rozum. 
♣ Človek, ani nijaký jednotlivec nevie, kto v skutočnosti je, keď sa nazdáva, že je 

nesený nejakým základom, nad ktorým nemá nijakú moc. Všetko vedenie o tom, 
čím je, sa týka javov, ktorých predpoklady a možnosti sú v ňom. Nie je s nimi 
identický, no preberá ich na ceste, ktorou speje sám k sebe... Až vo svojom 
vnútornom a vonkajšom konaní, vo svojom uskutočňovaní sa si 
uvedomí sám seba ako seba. Premáhajúc život − prekonáva sám 
seba. Deje sa tak v dvoch smeroch: bezhraničným pokrokom vo 
svete a nekonečnosťou, prítomnosťou vo vzťahu k transcendencii. 

♣ Na otázku, kto je človek, nikdy nedostaneme dostatočnú 
odpoveď. To, čím by človek mohol byť, ostáva totiž,   

     pokiaľ je človekom, skryté v jeho slobode.                                                                
     (dmj) 



Nikolaj A. BERĎAJEV 
(8. 3. 1874 − 24. 3. 1948) 

 
Ruský mysliteľ, bytostne spojený s buričstvom aj romantizmom, patrí medzi najvýznamnejších svetových 
mysliteľov 20. storočia, ktorí sa zaslúžil o rozvinutie nábožensko-filozofického myslenia. Napísal viac než 25 
kníh, napr. aj diela Filozofia slobody (1911), Zmysel tvorby (1916), Zmysel dejín (1923), Pokus o filozofiu 
samoty a komunikácie (1934), Duch a realita (1937), O otroctve a slobode človeka (1939), Ruská idea (1946), 
Pokus o eschatologickú metafyziku (1947), Samopoznanie− Pokus o filozofickú autobiografiu (1948) a Ríša 
ducha a ríša Cisárova (posmrtne, 1949). Najvyššou hodnotou pre neho bola ľudská sloboda. Človeka vnímal 
ako odraz Božieho obrazu, ako osobu s nekonečnou povahou a upriamením na Absolútno. Boh bol pre neho nie 
bytie, ale Duch, nie esencia, ale existencia. Možno o ňom hovoriť len symbolicky, duchovnou skúsenosťou 

v slobode, spravodlivosti a láske. Duch je objektívny, univerzálny zdroj všeobecne záväznej znalosti univerzálií. Dejiny ľudstva sú 
zduchovnievaním všetkých sfér života. Vytrvalo hľadal celistvú ľudskosť: milosť, slobodu a lásku. 
 

Z myšlienok 
 

∗∗∗∗ Svet má ideálne základy, ktoré majú univerzálnu povahu.... Boh je láska prenikajúca do 
človeka... Život sa stáva plochým, maličkým, ak niet Boha a vyššieho sveta. 

∗∗∗∗ Duch je akoby závanom Božím, ktorý preniká do ľudskej bytosti a udeľuje jej vyššiu 
dôstojnosť, vyššiu kvalitu existencie, vnútornú nezávislosť a jednotu. 

∗∗∗∗ Náboženstvo znamená spätosť človeka a sveta s nepodmieneným princípom a stredobodom 
všetkého, čo jestvuje... Týmto svetom sa realita nevyčerpáva, jestvuje aj iný svet, metafyzická 
realita, tajomstvo. 

∗∗∗∗ Človek je hádanka a dosť možné i najväčšia hádanka sveta. Nie ako živočích, ani ako bytosť spoločenská, ako časť 
prírody a spoločnosti, ale ako osobnosť, ba práve ako osobnosť. Celý svet je ničím v porovnaní s ľudskou 
osobnosťou, s jedinečnou ľudskou osobou, s ojedinelým ľudským osudom. 

∗∗∗∗ Existencia osobnosti predpokladá slobodu. Tajomstvo slobody je tajomstvo osobnosti. 
∗∗∗∗ Filozofické myslenie je zložitým útvarom a dokonca aj v najlogickejších a najuhladenejších filozofických systémoch 

možno nájsť vzájomne protikladné prvky... Ani vypracovaný filozofický systém však nikdy nemôže byť dovedený do 
dôsledkov a uzavretý. 

∗∗∗∗ Prejavom slobody je láska a dôraz na vlastné svedomie. Slobodný človek je ten, ktorý dáva, pomáha, oslobodzuje 
a miluje. 

∗∗∗∗ Život dostáva hĺbku a význam len vtedy, ak sa chápe v duchu symbolického realizmu. Viditeľný svet je symbolom 
sveta neviditeľného. Neviditeľný svet nie je realitou, ktorá by sa nám vnucovala a ktorá by nás k niečomu 
donucovala, lebo oslovuje slobodu ducha. Pritom to, čo tvorí slobodný duch, je najreálnejšie. 

∗∗∗∗ Duchovné hodnoty sa utvrdzujú predovšetkým aktom vlastnej slobody. Najpotrebnejšie ešte nie je najhodnotnejšie. 
Aj tie najvyššie duchovné hodnoty zmiznú, ak sa sloboda neupriamuje na ich utvrdzovanie. 

∗∗∗∗ Svet speje cez tmu k novej duchovnosti a novej mystike. V nej nemôže byť asketický svetonázor, odvracanie sa od 
mnohosti a individuality sveta. Askéza v nej bude iba metódou a prostriedkom očistenia. 

∗∗∗∗ Žijeme v chaotickom svete, v ktorom je sloboda neprípustným luxusom. Problém spravodlivosti a slobody sa vôbec 
nestavia v jeho rýdzosti, je pohrúžený do kalnej atmosféry. Boj za elementárne statky, za samu možnosť žiť vytláča 
otázku hodnôt. 

∗∗∗∗ V kapitalistických demokraciách peniaze a úplatná tlač môžu ovládať spoločnosť a zbaviť ju reálnej slobody, zatiaľ 
čo deklarácia práv človeka a občana mala náboženské korene, zrodila sa za reformácie, ktorá proklamovala 
slobodu svedomia. 

∗∗∗∗ Nový človek sa klania ideálu alebo idolu produktivity, ktorá z človeka robí funkciu výroby, klania sa sile a úspechu, 
je nemilosrdný k slabým, jeho hybnou silou je súťaženie v boji, a čo je najdôležitejšie, prebieha v ňom oslabenie a 
takmer zničenie duchovnosti. Nový človek chce v sebe zatvoriť prístup k nekonečnu a skryť sa v konečnosti. 

∗∗∗∗ Štát si v kresťanskom svete už nemôže robiť nárok na celého človeka. Jeho moc sa netýka hĺbky ľudskej podstaty, 
ľudského duchovného života. Ľudská hĺbka patrí cirkvi, a nie štátu. Štát má čo robiť len s vonkajšou ľudskou 
stránkou. Reguluje iba vonkajšie ľudské vzťahy. 

∗∗∗∗ Práve kresťanstvo učí, že ľudská duša je drahocennejšia než všetky kráľovstvá zeme, 
kresťanstvo je nesmierne vnímavé voči každému jednotlivému človeku, voči jeho 
individuálnemu osudu. 

∗∗∗∗ Verím v pravý aristokratizmus osobnosti, v existenciu géniov a velikánov, ktorí sú si vždy 
vedomí povinnosti služby, cítia ju nielen smerom hore, ale aj dole. Neverím však v 
aristokratizmus skupinový, založený na spoločenskej vyvolenosti. 

∗∗∗∗ Žijeme v dobe, keď ľudia nemajú radi pravdu a nehľadajú ju. 
∗∗∗∗ Lživá propaganda sa dopúšťa násilia na masách. 
∗∗∗∗ Spoločnosť bude taká, akí budú ľudia, ktorí ju tvoria.                           (dmj)  



Ferdinand PEROUTKA 
(6. 2. 1895 – 20. 4. 1978) 

 

Český žurnalista, spisovateľ a komentátor bol obdarený melancholickou 
intuíciou k javom politiky i všedného života. V osobných výpovediach 
ponúkal zovšeobecňujúce filozofické úvahy v aktuálnych dobových 
komentároch. Vyštudoval gymnázium v Prahe, bol redaktorom Lidových 
novin i šéfredaktorom časopisu Přítomnost. Po zatknutí bol (1939) odvezený 
do koncentračného tábora. V rokoch 1945 – 1946 
bol poslancom Národného zhromaždenia. Po 
roku 1948 odišiel do Nemecka a USA. Pôsobil aj 
ako riaditeľ čs. oddelenia rozhlasovej stanice 

Slobodná Európa. Zomrel v New Yorku, urna s popolom je uložená na 
pražskom Vyšehrade.   
 

Z myšlienok 
• Člověk se nikdy nerozvine, nevybojoval-li nikdy ve svém nitru mučivý boj 

s pravdou... Prví věc, která je národu třeba, je duchovní pořádek a uznání, že zlo 
je zlem... Neodhalené, neobjasněné, omlouvané zlo je schopno plodit další zla. 

 

• Lid je anonymní a mlčky nese na sobě pořádek světa a udržuje souvislost věcí tam, 
kde by hlasití filozofové svět roznesli. 

 

• Pravda je asi jako koule, to je průsečík všech možných vlivů... vidíme jenom 
stranu té koule. 

 

• Nevyplenitelným českým ideálem je chytrost a rozumnost, a naše humanita souvisí 
se zdravým rozumem, který se zdá být jedinou naší spolehlivou tradicí. 

 

• Co učiní moudry muž, zabloudí-li v lese? Vrátí se, odkud vyšel, a počne hledati 
znovu. Co učiní moudry muž, zabloudí-li ve světě idejí?Vráti se k pozorování 
skutečnosti. 

 

• Podstatou mužného ideálu není hrubost, tvrdost nebo něco podobného, nýbrž 
práceschopnost udržet v harmonické rovnováze všechny mohutnosti lidské povahy. 

 

• Lží ovšem může člověk někdy oklamat svět, ale pomsta je ta, že vnitřně oslábne, 
uče se vyhýbat překážkám a obcházet je slovy. 

 

• Historie je stálá tvorba a pobídka ke stále činnosti... Vždy je nutno zastupovat 
princip v nových podmínkách. 

 

• Politika pozůstává mezi jiným i v umění lákat různými úskoky lid k činům. 
• Národ kupodivu není nikdy spasen ani zatracen vítězstvím nebo porážkou jedné 

strany, je-li v něm rozumnost rovnoměrně rozložena. 
• Pouze ten křičí, kdo není ujištěn o pravdě svých slov. Pravdě pak 

sluší klidná pevnost a chladná prostota. 
 

• On (K. Čapek) ze všeho, co vzal do ruky, něco udělal. 
 

• Ale rád bych dožil, jak jsem žil – po svém.                           (dmj) 



Mikuláš SCHNEIDER −−−− TRNAVSKÝ 
(24. 5. 1881 − 28. 5. 1958) 
 

Pražské konzervatórium absolvoval roku 1905. V Prahe sa dôkladne 
oboznámil s českou hudbou, so Smetanovou a Dvořákovou tvorbou, 
ktorá mala na jeho kompozičný sloh základný vplyv. Vrátil sa do 
rodnej Trnavy, kde sa definitívne usadil a prijal miesto regenschoriho 
pri chráme Sv. Mikuláša. Bol vtipný rozprávač, skúsený pedagóg, 
organista, huslista, klavirista a cimbalista, no predovšetkým dobrý 
hudobný skladateľ. Vybral viac než 500 slovenských duchovných 
piesní do Jednotného katolíckeho spevníka (1937). Z nich je 226 jeho 
vlastných melódií, ku ktorým sám napísal texty i jednoduchý 
organový sprievod. Majstrovské harmonizácie, ktoré vystihujú 
vrúcnosť sŕdc a duší veriacich Slovákov (napr. Ó, Mária, bolestivá; 
Klaniam sa ti vrúcne; Ježišu Kráľu; Bože, čos´ ráčil  a mnohé iné), 
hoci pomerne náročné na zvládnutie organového sprievodu, sa stali 
najčastejšie interpretovanými skladbami. Napísal aj niekoľko 

melodrám, z cirkevnej hudby 11 omší (napr. Vianočná omša), 4 requiem a takmer 30 chrámových 
skladieb na latinský i slovenský text. Z väčšieho počtu inštrumentálnych a komorných skladieb je 
najvýznamnejšia Husľová sonáta g mol, populárna inštruktívna 
Slovenská sonatína pre klavír. V nespočetnej orchestrálnej hudbe 
okrem Dumky a tanca a staršej symfonickej básne Pribinov sľub 
vyniká jeho posledné veľké dielo Spomienková symfónia e mol.  
Centrom jeho tvorby je umelá piesňová tvorba, zastúpená 
niekoľkými zbierkami zverejnenými vo viacerých vydaniach: 
Drobné kvety (1907), Slzy a úsmevy (1909), Zo srdca (1920), 
Piesne o matke (1940). Za celoživotné umelecké dielo mu pápež 
Pius X. udelil (1933) ocenenie – Rytier rádu sv. Gregora. 
 
Z myšlienok 
 

♣ Vznešene krásna, ale aj zodpovedná úloha, ktorou poverený 
som bol Spolkom sv. Vojtecha zostaviť Jednotný katolícky 
spevník, stala sa mi poctou mimoriadnou, jednou 
z najväčších môjho života 

 

♣ Cesta k "spáse" vedie muzikanta cez lúky posvätnej hudby, 
bez ktorej je každé hudobné vzdelanie neúplné, torzo. Dnes 
to ide s tou musicou sacrou akosi kopcom dole! 

 
                                                                                           

 

                                                                                                       (dmj) 



Willard V.O. QUINE 
(25. 6. 1908 – 25.12.2000) 
 

Americký filozof, logik a matematik, predstaviteľ analytickej filozofie a 
filozofie vedy. Zoznámil sa s najvyspelejšími formami empirizmu   
a formálnej logiky. Zajímal sa aj o ontológiu, epistemológiu a jazyk. 
Napísal okolo 20 kníh a asi 200 odborných pojednaní ( napr. 
Matematická logika (1940), O tom, čo je (1948), Dve dogmy empirizmu, 
Z logického hľadiska (1953), Slovo a predmet, Cesty paradoxu (1960), 
Ontologická relativita a iné eseje (1969), Hľadanie pravdy (1990). 
Jazykovú komunikáciu vnímal celostne, lebo 
nemožno vyvrátiť alebo potvrdiť jednotlivý 
výrok, ale vždy len v hre celej teórie (ontologická 
relativita). Filozofiu vnímal ako možnosť vyjasniť 

ako človek poznáva svet a ako sa k svetu vzťahujú teórie, ktoré  si o ňom vo 
svojich jazykoch vytvárame. Domnieval sa, že všetko, čo dokážeme vyjadriť 
v prirodzenom jazyku, dokážeme vyjadriť i v rámci jazyka štandardnej 
logiky. Svet do podoby sveta predmetov utvárame vždy až prostriedkami 
nášho jazyka a našej pojmovej sústavy. 
 
Z myšlienok 
 

♠ Nežijeme v pravde, ale pravda, ak ideme za ňou, žije v nás, hovorí 

našimi ústami. Vtedy, ju hľadáme tak usilovne, že ju nachádzame. 

♠ Celé naše poznanie alebo viera, od najformálnejších záležitostí 

zemepisu a histórie po najhlbšie zákony atómovej fyziky či 

dokonca čistej matematiky a logiky, je dielom človeka, ktorý sa 

dotýka skúsenosti len na okrajoch. 

♠ Celá veda je ako silové pole, ktorého okrajovými podmienkami je 

skúsenosť. 

♠ Veda nadväzuje na zdravý rozum a nasleduje ho v tom, že 

rozširuje ontológiu, aby zjednodušila teóriu. 

♠ Vo vede ide vždy  o zaoberanie sa jedným problémom s pomocou 

našich odpovedí na problémy iné. 

♠ Jednotkou empirickej skúsenosti je celá veda. 

♠ Každému človeku je dané dedičstvo vedy aj neutíchajúci príval 

zmyslovej stimulácie. 

♠ Byť znamená byť hodnotou premennej... Kvantifikácia je 

všeobecným nástrojom hovorenia o objektoch.                      (dmj) 



Jean-Jacques Rousseau  
(28. 6. 1712 – 2. 7. 1778) 

 

Patril k najradikálnejším a najrevolučnejším mysliteľom 18. storočia, svojim 
životom i dielom predstavil syntézu osvietenstva a romantizmu. Vytušil 
ľudské nešťastie vo vzniku vlastníctva, ustanovení vrchnosti a zvrhnutí moci 
do ľubovôle. Označil vznik súkromného vlastníctva za možnosť príčiny 
nerovnosti medzi ľuďmi. Majetok, napriek tomu, že je hybnou silou vývoja i 
rozvoja ľudských záujmov a schopností, plodí aj moc, násilie a nerovnosť. 
Obhajoval teóriu spoločenskej zmluvy, dohodu medzi ľuďmi v spoločnosti, 
ako základ, ktorý vyjadruje všeobecný záujem a vôľu. Jednotlivci sa majú 
podriadiť ústave a právu. Vybadal, že spoločnosť môže byť subjektom zodpo-
vednosti. Štát má spočívať na všeobecnej vôli pre jednotnú slobodu všetkých. 
Každý sa dáva všetkým a získava naspäť to, čoho sa vzdal, v pravej slobode, 
ktorá spočíva v závislosti všetkých na zákone, s ktorým sami súhlasili. 
Zanechal po sebe spisy (Rozprava o vedách a umení, Pojednanie o pôvode 

nerovnosti medzi ľuďmi, O spoločenskej zmluve), ktoré spolu s inými od ďalších mysliteľov, položili základy 
známeho revolučného pokriku ľudu: sloboda, rovnosť, bratstvo. 
 

Z myšlienok 

• Spravodlivosť a pravda, to sú prvé ľudské povinnosti. Láska k človeku, k vlasti, to sú prvé 
ľudské city... Pre dobrého človeka znamená poctivosť viac ako pre učenca veda.  

• Sloboda je poslušnosť voči zákonu, ktorá sme si stanovili... Zrieknuť sa slobody znamená, 
zrieknuť sa svojej ľudskosti. 

• Našimi skutočnými učiteľmi sú skúsenosť a cit; človek cíti dobre, čo je užitočné pre iného 
človeka vždy iba v situáciách, v ktorých sa už sám nachádzal. 

• V hĺbke duše je vrodený princíp spravodlivosti a čnosti, podľa ktorého 
pokladáme nielen svoje činy, ale aj činy druhých za dobré alebo zlé. Tento 
princíp sa volá svedomie. 

• Existuje určitá veľmi špecifická vlastnosť, ktorá odlišuje človeka od zvieraťa a ktorú nemožno 
poprieť: je to schopnosť zdokonaľovať sa.  

• Rozmýšľam o svetovom poriadku, aby som Ho neprestajne obdivoval a zbožňoval: múdreho 
Stvoriteľa, ktorý sa v ňom zjavuje...  

• Všemohúci Bože, priveď nás naspäť k jednoduchosti a chudobe, to sú jediné 
hodnoty života, ktoré nás  môžu urobiť naozaj šťastnými.  

• Všetko na svete je vo večnom pohybe. Nič tu nezachováva ustálený a konečný tvar; a naše city, 
ktoré sa spájajú s vonkajšími vecami, tiež pominú a zmenia sa... Preto máme tu na zemi radosť 
len prechodnú. Pochybujem, že niekto pozná šťastie trvalé.   

• Chcem žiaka vyučiť povolaniu žiť. Až vyjde z mojich rúk, nebude ani sudcom, ani vojakom, ani 
kňazom, ale bude predovšetkým človekom. Aby skúsil veľké dobro, musí poznať aj malé zlá. Ak 
sa mu darí príliš dobre po stránke telesnej, kazí sa po stránke mravnej. Človek, ktorý by 
nepoznal bolesť, nepoznal by ani ľudskú nehu, ani sladký pocit zľutovania a jeho srdce by nič 
nedojalo... Jednou z výhod dobrých skutkov je, že povznášajú dušu a prispôsobujú ju pre skutky 
ešte lepšie.  

• Žiaľ aj radosť zmiznú ako tieň, život uplynie v malom 
okamihu; sám o sebe nie je ničím, jeho cena je v tom, akým 
spôsobom bol žitý. Zostáva jedine dobro, ktoré sme vykonali, a 
jedine dobro dáva životu cenu. Nehovor preto už, že život je pre 
teba zlom, pretože záleží jedine na tebe, aby bol dobrom. 

• Podporujte svoje blaho s najmenšou možnou stratou blaha svojich blížnych. 
      (dmj)  



Paul CLAUDEL 
(* 6.8.1868 – † 23.2.1955)  

 
Francúzsky básnik a spisovateľ vychádzal z tradícií 
symbolizmu. Veci a javy sú pre neho nielen objektmi  
poznania, ale aj podnetmi duchovného života. V jeho 
diele sa často odohráva kresťanský zápas medzi dobrom 
a zlom. Od roku 1893 bol diplomatom v Bostone, v 
Šanghaji, v Pekingu, v Hamburgu, v Kodani, v Tokiu, vo 
Washingtone i v Bruseli (v Prahe pôsobil v rokoch 1909 
až 1911). Celý život literárne pracoval. Nehanbil sa za 
označenie katolícky básnik. Meditoval o poslaní človeka 
a jeho vzťahu k absolútnu (Sedem žalmov pokánia, Svätá 

Terézia, Sväté obrázky z Čiech, Päť veľkých ód). V dramatických dielach 
vykreslil zápas medzi profánnou realitou a duchovnými hodnotami. V deň 
Posledného súdu nepríde iba Sudca z neba, ale aj celá Zem sa mu vrhne oproti. 
 

Z myšlienok 
• Kde len roztiahnem ramená, plávam v nádhere Božej.    
• Skutočnosť, že nás niekto miluje, nás málo uspokojuje. To, čo nás robí naozaj 

šťastnými je, že my môžeme niekoho milovať.  
• Láska mi musí dať kľúč k bránam sveta a zabrániť, aby mi ich ľudia  vytrhli.  
• Láska, ako dar nebies, objavuje v každom okamžiku a vo všetkom zázrak. Zloba, 

ako záležitosť ľudských vášní, vynachádza vždy iba peklo na zemi.  
• Malé porozumenie sa prejavuje na prvý pohľad. K veľkému je potrebné dospieť 

nedorozumením. 
• Ti, ktorí ma prídu navštíviť, mi preukážu česť. Ti, ktorí neprídu, mi urobia radosť.  
• Radosti sa  nemožno zmocniť, musí sa ťa zmocniť sama. Nemožno jej  klásť 

podmienky. 
• Poriadok je radosťou rozumu, ale neporiadok je rozkošou predstavivosti.  
• Nechaj zažiariť slnko, ktoré je vo mne.  
• Súlad medzi dvoma ľuďmi nie je niečo, čo sa dostáva; treba oň stále bojovať. 
• Žena je nebezpečenstvom pre každý raj.  
• Víno je profesorom chuti, osloboditeľom ducha a lúčom prinášajúcim osvetlenie. 
• Ľudia sú hrdinami iba vtedy, keď nemôžu ináč.  
• Oddať sa Božej vôli znamená mať účasť i na Božom mlčaní.  
• Buď hodný ohňa, ktorý ťa spaľuje. 
                                                                                                                                                                           ... 

jedna ručka drží zeměkouli, 
druhá se vztahuje k ochraně 

nad tyto maličké, kteří se mu důvěřují; 
... 

 Věčné bytí naplňuje pokojík, 
neslyšitelné jako dech, 

vtělené ve všechny tyto chudobné věci, prosté a nevinné. 
Když je On s námi, nemůže se nám stát nic zlého. 

(dmj)                                                                     (z básne Pražské Jezulátko, preložil J. Čep) 



Robert SCHUMAN  
(29.6.1886 − 4.9.1963) 

 

Jeho rodina pochádzala z Lotrinska. On vyštudoval právo na univerzitách v 
Bonne, Mníchove, Berlíne a v Štrasburgu. Vyrastal na pomedzí nemeckej 
a francúzskej kultúry. V roku 1940 bol deportovaný do Nemecka. Po úteku 
o dva roky neskôr sa pripojil k francúzskemu hnutiu odporu. Svoju dráhu 
politika začal (1948), keď sa stal ministrom zahraničných vecí v ôsmich 
krátkodobých francúzskych vládach (až do roku 1952). Vnímal celostne 
politické súvislosti a predvídavo sa díval aj do vzdialenej budúcnosti. 
Skromný, nenápadný, premýšľavý Schuman, muž presných myšlienok 
a nezlomnej vôle, vynikol intelektuálnou čestnosťou, nezištnou ochotou 
v službe. Vypracoval plán vytvorenia Európskeho 
spoločenstva pre uhlie a oceľ, ktorý bol zverejnený 9. 

mája 1950 (dnes považovaný za zrod Európskej únie). Služba svetu bola pre 
neho bohoslužbou. V roku 1955 sa stal predsedom Európskeho spoločenstva a 
v rokoch 1958−1960 bol prvým predsedom Európskeho parlamentného 
zhromaždenia v Štrasburgu. Schuman nechápal zjednotenú Európu len ako do 
seba zahľadenú pevnosť, ale ako model medzinárodných vzťahov pre tretie 
tisícročie. Kresťanské hodnoty ako základ európskej politiky môžu umožniť 
mierovú spoluprácu v Európe a jej rast hospodársky aj duchovný.  
 
Z myšlienok 
 

• Politická integrácia musí byť doplnením ekonomickej 
integrácie... Len politicky integrované krajiny vykonajú 
spoločné rozhodnutia medzinárodného dosahu. 

• Solidarita vo výrobe, ku ktorej sa takto dospeje, bude mať za 
následok, že akákoľvek vojna medzi Francúzskom a Nemeckom 
sa stane nielen nemysliteľnou, ale vlastne nemožnou. 

• Aby mohol nastať naozajstný mier, potrebujeme najprv 
jednotnú Európu...Európa nebude vybudovaná naraz alebo 
podľa jednotného generálneho plánu. Bude vystavaní pomocou 
konkrétnych výsledkov, ktoré najprv vytvorí solidarita de facto... Európa musí 
spojiť všetky svoje prostriedky, aby mohla žiť lepšie... Európa sa musí znovu stať 
vodcom humanity... Zjednotená Európa predznačuje všeobecnú solidaritu 
budúcnosti. 

• Zrodila sa (demokracia) v deň, keď bol človek povolaný, aby vo svojom dočasnom 
pozemskom živote uskutočňoval ľudskú dôstojnosť v osobnej slobode, v 
rešpektovaní práv druhého človeka a v praktizovaní bratskej lásky ku všetkým. 
Nikdy pred Kristom neboli vyslovené podobné 
myšlienky. Demokracia je zviazaná s kresťanstvom v 
myslení i v čase. Zrodila sa s ním len postupne, po 
dlhom tápaní, niekedy za cenu opätovného upadnutia 
do barbarstva.    

• Všetci sme nástrojmi Prozreteľnosti, ktorá nás vedie k 
naplneniu diel, čo nás presahujú.                          (dmj) 

 



Jean-Baptiste Le Rond d´ALEMBERT  
(17. 11. 1717 − 29. 10. 1783) 

 

Francúzsky matematik, fyzik, astronóm a filozof, jeden z najvýznamnejších 
vedcov 18. storočia. Ako novorodenca ho našli odloženého na schodoch 
kostola Jean le Rond. Vychovali ho v rodine sklára Alemberta. Neodolateľne 
túžil po matematických poznatkoch a vedomostiach z prírodných vied aj 
medicíny. Prijal Diderotovu ponuku na redaktorstvo známej Encyklopédie − 
Výkladového slovníka vied, umení a remesiel (1751−1772). Zodpovedal za 
matematickú časť. Bol autorom celého radu hesiel z matematiky, fyziky, práva, 
ale aj hudby a náboženstva. Nenútil ostatných, aby mysleli ako on, 

uprednostňoval  nezávislosť, slobodu názorov, presvedčivosť argumentov. V klasifikácii vied uznal 
tri schopnosti človeka − pamäť, rozum, predstavivosť. Vnímal dva ľudské rozmery − materiálny a 
duchovný. Chcel uctievať boha rozumom a pravdou. Staval sa proti náboženskej neznášanlivosti, 
duchovnému i svetskému zneužívaniu moci. Urobil rozhodujúci krok pre objasnenie pojmu 
derivácie ako limity pomeru prírastkov, študoval konvergenciu niektorých radov i niektoré 
funkcionálne rovnice. V Rozprave o dynamike (1743) otvoril cestu vzniku analytickej mechaniky a 
matematizácii fyziky. Vyslovil všeobecné pravidlá pre zostavenie diferenciálnych rovníc pre opis 
pohybu sústav hmotných bodov. Formuloval princíp o okamžitej rovnováhe zotrvačných síl a síl 
pôsobiacich na teleso. V práci o kmitaní struny sformuloval vlnovú rovnicu a ukázal postup na jej 
riešenie. V astronómii skúmal pohyb Mesiaca a nebeských telies, zaoberal sa teóriou gravitácie. Bol 
členom Francúzskej akadémie (1754) i riadnym členom Kráľovskej akadémie vied (1765). 
 

Z myšlienok 
• Boh, človek, príroda, to sú podľa všeobecného delenia tri hlavné predmety 

filozofického skúmania... Filozofia nie je nič iné ako aplikácia rozumu na rozličné 
predmety, o ktorých rozum môže vypovedať... Vesmír je šíry oceán, na ktorého 
povrchu pozorujeme niekoľko väčších či menších ostrovov, ktorých spojenie s 
pevninou je nám skryté. 

• Dve veci sú potrebné, aby ľudský duch získal umenie odhadu: cvičiť sa v presných 
dôkazoch a neobmedzovať sa len na ne. Iba keď si zvykneme rozpoznávať pravdu 
v celej jej čistote, budeme môcť neskôr rozšíriť aj to, čo k nej má blízko alebo 
ďaleko... Jediný spôsob, ako správne preberať základy presnej a prísnej vedy, je 
použiť pri nej maximálnu presnosť a prísnosť. 

• Matematické abstrakcie nám uľahčujú poznávanie vnímaných predmetov, sú však 
užitočné vtedy, ak sa neobmedzujeme len ne... Geometria je akýmsi koníčkom, 
ktorého nám dala príroda, aby nás potešoval a zabával v temnotách.   

• Ak by sme sa postavili proti vedám, neresti by nám ostali a navyše by sme boli aj 
bez poznania... Schopnosť vštepiť do hláv bez námahy pravdivé a jednoduché 
pojmy, je oveľa záslužnejšia činnosť, než si myslíme. 

• Utvoriť si presné pojmy o tom, čo geometri nazývajú infinitezimálnym počtom, 
znamená si urobiť najprv celkom jasnú predstavu o tom, čo je 
nekonečno. 

• Najvyšší rozum roztrhol závoj a ukázal sa, nič nepridal svetlu 
nášho rozumu pokiaľ ide o dôkazy, že jestvuje, iba nám umožnil 
dokonale využívať toto svetlo a konať podľa neho.  

• V triezvom matematikovi nepracuje obrazotvornosť menej než 
vo vynaliezavom básnikovi.                                        (dmj) 



Andrej DERMEK 
(* 27.11.1914 – † 22.11.2003)  

 

Teológiu študoval na Pápežskej gregoriánskej univerzite v Ríme 
a ukončil na bohosloveckej fakulte V Bratislave )1942; 1945 doktorát). 
Za ilegálne prechody saleziánov do zahraničia bol väznený 
(1951−1960). Pôsobil aj ako 
provinciál slovenských saleziánov 
(1968−1984). Vyučoval na UK 
v Bratislave (1991 docent; 1997 
profesor). Knižne vydané meditácie 
nad textami Nového zákona Chlieb 
a slovo. Riadil sa úslovím: Ak by 
som sa mal prehrešiť, tak radšej 
dobrotou ako prísnosťou. 

 
Z myšlienok  
♥♥♥♥ Ak sme medzi mladými prítomní len čiastočne, tak sa nám tiež 

otvoria len čiastočne.  
♥♥♥♥ Kto prehral svoju pedagogickú partiu na dvore či ihrisku, ťažko ju 

vyhrá v kaplnke, pretože tam sa asi nestretnú.  
♥♥♥♥ Nie všetko, čo treba urobiť, máme urobiť my. Keď nesplníme svoje 

vlastné povolanie, budeme amatéri, ba zradcovia.  
♥♥♥♥ Človek nemá byť ani obielený hrob, ani zanedbaný svätostánok, ale chrám Ducha 

Svätého.  
♥♥♥♥ Dialóg je vtedy, keď spoločne hľadáme pravdu, nie keď každý obhajuje svoju −  to 

je súdna sieň... Dialóg je podmienený kompetenciou, podávaním dôkazov a 
otvoreným hľadaním.  

♥♥♥♥ Maturitou lásky je ustálená schopnosť riešiť problémy citového života.  
♥♥♥♥ V nejednote sa cítime zle, zraňujeme sa navzájom. Strácame pokoj, súlad, silu.   
♥♥♥♥ Kvet sa neotvára kliešťami, ale slnečným svetlom.  
♥♥♥♥ Láskavosť je viditeľný strom, ktorého neviditeľným koreňom je láska... Láska, 

ktorá sa bojí odriekania ešte nie je pravá... Všetky lásky chodia do školy božskej 
Lásky.   

♥♥♥♥ To čo robíš, vyplýva z toho, aký si...  Na kolenách všetko vyzerá ináč.  
♥♥♥♥ Netreba rozširovať pobožnosti, ale prehlbovať zbožnosť.  
♥♥♥♥ Skôr ducha modlitby ako dlhé modlitby.  
♥♥♥♥ Človek musí byť najprv hlboko ľudský a až potom Boží.  
♥♥♥♥ Hra na klavíri podľa evanjelia: pravá ruka nevie, čo robí ľavá.  
♥♥♥♥ Život spojený s akoukoľvek obetou je apoštolátom.  
♥♥♥♥ Efektívnosť Božieho kráľovstva: láska a nie výkon.  
♥♥♥♥ Aj zlí ľudia vedia oceniť, keď sa pracuje naozaj nezištne a pracuje 

sa veľa... Človeka je omnoho ľahšie znechutiť ako nadchnúť.  
♥♥♥♥ Autorita sa nedá vynútiť, tá sa dá iba získať.  
♥♥♥♥ Kto sa len bráni, už prehráva... Sme rozsievači, nie ženci.  
     (dmj) 



Alexander SOLŽENICYN 
(11. 12. 1918 − 3. 8. 2008) 

 

   Získal Nobelovu cenu za literatúru (1970), za autentickú silu, s ktorou 
pokračoval v tradíciách ruskej literatúry. Napísal: Jeden deň Ivana 
Denisovča (1962), Matrjonin dvor (1963), Rakovina (1968), V prvom kruhu 
(1968), Súostrovie GULAG (1973−75), Rozdelený svet (1978), Východ 
a západ (1980), Ako by sme mali usporiadať Rusko (1990), Červené koleso 
(1971−1991), Rusko v troskách (1998), Dvesto rokov spolu (2003). Písal aj 
politické úvahy, etické eseje, drámy i básne. Vytvoril literárne monumenty 
solidarity so všetkými mučeníkmi a mŕtvymi z rokov 1918−1958, podal 
svedectvo, prežité do morku vlastných kostí, o hrôzach boľševického 
režimu. Stal sa svedomím celého Ruska, nenechal si zapchať ústa žiadnou 
cenzúrou. Osobne sa stretol 1993) aj s pápežom Jánom Pavlom II. Po 
návrate do Ruska (1994) Solženicyn odsudzoval nielen hnilé hodnoty 

postkomunistického Ruska, ale aj Západu. Strhol oponu mlčania a lži. 
    
Z myšlienok 
• Túto knihu (Súostrovie GULAG) preto venujem všetkým, ktorým život nestačil na to, aby o tom 

rozpovedali. A nech mi odpustia, že nie všetko som videl, nie na všetko som si spomenul, nie o 
všetkom som sa dovtípil. V tejto knihe sa nepíše o vymyslených osobách, ani o vymyslených 
udalostiach. Ľudia a miesta majú autentické mená. 

• Ľudia zabudli na Boha, to je dôvod prečo sa to všetko stalo. 
• Moc − a to sa vie už tisícročia − je jedom... Pre človeka, ktorý verí v niečo vyššie, čo stojí nad 

nami všetkými, a ktorý preto chápe hranice svojich možností, moc nie je ešte smrteľnou.  No pre 
ľudí bez tejto viery je mŕtvolným jedom. Kto sa ním raz nakazil, niet pre neho záchrany. 

• Každý, kto raz vyhlásil násilie za svoju metódu, nevyhnutne si musí zvoliť lož za 
svoj princíp. 

• Krok statočného človeka: nezúčastniť sa na lži, nepodporovať lživé konanie! Nech to prichádza 
na svet, dokonca nech vládne svetom − ale nie s mojou pomocou. 

• Spravodlivosť znamená súlad s morálnym právom pred právnym. 
• Utrpenia a nešťastia sú jednotlivcovi potrebné. Nútia ich prehĺbiť vnútorný život a duchovne sa 

povzniesť.  
• Jedno slovo pravdy celý svet preváži. 
• Nikdy nič neprehrmí − odplata za zbabelosť bude len ťažšia. Statočnosť a schopnosť 

prekonávať sa získame len vtedy, keď sa odhodláme na obete. 

• Ak neobrodíme svoje svedomie, nezachráni nás nijaká ekonomika. 
• Statočnosť a schopnosť prekonávať sa, získame len vtedy, keď sa odhodláme na 

obete. 
• Postupne mi dochádzalo, že línia, ktorá rozdeľuje dobré a zlé, nie je medzi 

krajinami, nie medzi triedami a nie medzi politickými stranami, že táto hranica je 
len v srdci každého z nás.  

• Pravidlo by malo byť: Jednaj tam, kde žiješ, kde pracuješ!  
     Trpezlivo, činorodo, kam až tvoje ruky  dosiahnu. 
• Popri ľudských právach treba brániť aj dušu človeka: 

vyslobodiť ju pre život rozumu a citu. 
• Zázraky sa nezosielajú tým, ktorí sa im zo všetkých síl 

neponáhľajú v ústrety.                                                         (dmj)  



Jednoduché vety významných osobností (2013) 
 

Skutočne slobodní budete, až svoje dni nebudete prežívať nadarmo a vaše noci 
nebudú naplnené žiadosťou a smútkom. 

 Kahlil GIBRAN (6.1.1883–10.4.1931) 
 

Nič síce neviem, ale toľko zase viem, že všetko je zaujímavé, ak to študujete 
dostatočne hlboko. 

Richard FEYNMAN (11.5.1918–15.2.1988) 
 

Človek žije láskou. A cez lásku pochopí aj pravdu. Čiže život v pravde znamená 
koniec koncov: Miluj svojho blížneho.  

Dominik TATARKA (14.3.1913–10.5.1989) 
 

Na svete niet nič krajšie než podivuhodné priateľstvá, ktorým Boh dáva vznikať 
a ktoré sú odrazom jeho nezištnej a veľkorysej lásky. 

Jacques MARITAIN (18.11.1882–28.4.1973) 
 

Životu je možné porozumieť len dozadu – ale žiť sa musí dopredu. 
Søren KIERKEGAARD (5.5.1813−11.11.1855) 

 

Veda by mala byť prostriedkom na dosiahnutie pravého bytia, pravého umenia, 
pravej prirodzenosti, pravého Boha, pravého šťastia. 

Max SCHELER (22.8.1874−19.5.1928) 
 

Pokorný človek je plný svetla: čo dostane, odovzdáva ďalej a „žiari“, pretože po tom 
netúži... Láska a vyžarovanie sú jedno. 

Hans Urs von BALTHASAR (12.8.1905–26.6.1988) 
 

Našou úlohou je byť neustále nasmerovaní k univerzálnemu. 
Simone WEILOVÁ (3.2.1909−24.8.1943) 

 

Čím bližšie sú ľudia k pravde, tým sú znášanlivejší voči cudzím omylom. A opačne. 
Lev TOLSTOJ (9.9.1828–20.11.1910) 

 

Umenie je neraz pravdivejšie než dejiny a vždy nám dáva viac ako poznanie faktov 
a štatistiky. 

William SAROYAN (31.8.1908−18.5.1981) 
 

Odvaha je príležitosť, s ktorou sa skôr alebo neskôr všetci stretávame. Odvahu musí 
každý z nás hľadať vo svojom vnútri.  

John KENNEDY ( 29.5.1917–22.11.1963)  
 

Priznajme sa pred celým svetom, že potrebujeme lásku, milovať a byť milovaní. 
Nehanbime sa za to, že sme ľudia! 

Bernard BOLZANO (5.10.1781–8.12.1848) 
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Pre priateľov a priaznivcov spomienkových kalendárov 
zostavil Dušan Jedinák z Topoľčian. 


