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Život je jako šachovnice, 

kde často nemáš dobrej tah, 

kde jsou tví střelci bez munice 

a král je skoro na márách. 

Hrát s čistým štítem bejvá perný, 

pravidla když jsou samá lež, 

figury ty mám vždycky černý 

a ješte mi soupeř upře věž. 
 

Takovou všivou partii, 

tu nemám vůbec rád, 

přes všechnu mizérii 

já dál ji budu hrát. 

Že nemám žádnou naději, 

ledaže bych ji krad, 

jen počkejte si raději, 

kdo dostane šach-mat. 
 

Život je jako šachovnice, 

kde hraješ o svůj vlastní vaz. 

Dáma, ta váží hodně sice, 

však pěšák víc – když přijde včas. 

Jsem jako pěšák stokrát branej 

a přitom silnej v kolenou, 

i když jsem celej rozervanej, 

svou duši nemám prodřenou.  
 

Tak rozdávejte figury, 

ať to má větší spád. 

Kibiců, těch je na fůry, 

prej to mám předem vzdát. 

Dávejte bacha, jak mi vemou krále, 

kterej se nesmí brát –  

a já tu všivou partii 

dál přesto budu hrát. 
 

Život je jako šachovnice, 

bez obětí se nedá hrát. 

A vždycky běží o pozice, 

o riziko je přiznávat. 

Třeba mi zbude málo polí, 

na kterejch se dá slušně stát – 

dokud mi hrana nehlaholí, 

tak je moc brzo umírat. 

Tak jen rozdávejte figury… 
                                                                                                        Jan PETRÁNEK (* 1931)     (dmj) 



Henri BERGSON  
(18.10.18594.1.1941) 
 

Francúzsky filozof váhal medzi filozofiou a matematikou. Vyštudoval 

École normale supérieure, stal sa stredoškolským, potom neskôr aj 

vysokoškolským profesorom filozofie. Mnohé jeho prednášky boli 

spoločenskou udalosťou a podnetným zážitkom. Svojím dielom (napr. 

Krátke úvahy o bezprostredných danostiach vedomia, Hmota a pamäť, 

Tvorivý vývoj, Dva pramene morálky a náboženstva, Duchovná energia, 

Trvanie a súčasnosť, Myšlienka a pohyb) podstatne ovplyvnil kultúrne 

dianie vo svojej vlasti i v cudzine. Za bohatstvo životodarných myšlienok a 

za umeleckú formu ich vyjadrenia získal Nobelovu cenu za literatúru 

(1927). Narušil relativizmus vedcov i skepticizmus filozofov. Zameral po-

zornosť na človeka, na jeho vnútorný život ako sled kvalít, ktoré sú neopakovateľné. Odhalil, že 

ľudská vôľa je výrazom energie celkom osobitej a dosiaľ nepoznanej. Bergson uznal, že človek je 

schopný oslobodiť sa od hmoty, aby spoznal slobodu a význam ducha. Pomedzie ducha a hmoty, 

zotrvačnosti a tvorenia, intelektu a intuície preklenul stotožnením tvorivej energie života s Bohom. 

Život ducha nie je len účinkom tela, skôr duch akoby používal telo. Stvorenie vesmíru je Božie 

podujatie, v ktorom človek spoznáva Lásku a stáva sa účastníkom na Božskej prirodzenosti. 
 

Z myšlienok 
 

 Filozofi, ktorí špekulovali o význame života a osude človeka, sotva si všimli, že 

príroda sa unúvala poučiť nás o tom sama. Oznámi nám presným znamením, že 

náš údel sa naplnil. Týmto znamením je radosť. Čím bohatšie tvorenie, tým hlbšia 

radosť... Intelekt sa niekedy dotýka absolútna. 

 Vedomie znamená výber... Živá bytosť vyberá alebo smeruje k výberu. Jej úlohou 

je vytvárať... Hmota je nevyhnutnosť, vedomie je sloboda. I keď stoja príkro proti 

sebe, život nájde spôsob, ako ich zmieriť. Život je totiž sloboda, ktorá sa vkladá 

do nevyhnutnosti a využije ju vo vlastný prospech. 

 Ak chceme preniknúť hĺbku hlbín, musíme zavše cieliť na vrcholce. Oheň, ktorý je 

vo vnútri zeme, javí sa len na vrcholoch sopiek. 

 Spoločenská vybavenosť nemá automaticky za následok morálnejšie zdokonalenie 

ľudí žijúcich v spoločnosti. Rast hmotných prostriedkov, ktorými ľudstvo 

disponuje, nesie so sebou aj isté nebezpečenstvo, ak ho nesprevádza primerané 

úsilie duchovné.  

 Pravdu povediac, keby sme si boli istí, že po smrti budeme žiť, nemohli by sme 

na nič iné ani myslieť. 

 Ľudstvo stene takmer rozdrvené váhou vlastného pokroku. 

Neuvedomuje si dostatočne, že jeho budúcnosť závisí od neho 

samého. Ono musí nahliadnuť, či chce žiť aj ďalej. Potom si samo 

musí položiť otázku, či chce iba žiť alebo či chce vynaložiť 

potrebnú námahu, aby sa aj na našej odbojnej planéte naplnila 

hlavná funkcia vesmíru, ktorý je strojom na výrobu bohov...  
 

 Vidím len jeden spôsob, ako sa dozvedieť,  

     pokiaľ až možno ísť: vydať sa na cestu a ísť. 
                                                                                                    (dmj) 



Alfred North WHITEHEAD   
(15. 2. 1861 – 30. 12. 1947) 

 

 Anglický filozof, matematik, logik vyštudoval Trinity College v Cambridgii, pôsobil 

ako profesor matematiky, stal sa aj profesorom filozofie na Harvardskej univerzite. 

Svoj hĺbavý svetonázor vyložil hlavne v dielach Veda a moderný svet, Proces 

a realita, Dobrodružstvá ideí. Spolu s B. Russellom vydal trojzväzkové Principia 

Mathematica (1910–1913), aby upevnili a zjednotili logické základy matematiky. 

Matematiku chápal ako najoriginálnejší výtvor ľudského ducha. Vytrvalo hľadal 

hlboké súvislosti medzi vedou, moderným svetom i náboženstvom (Funkcia rozumu, 

Príroda a život, Mody myslenia). Vedu možno chápať ako štúdium všeobecných 

podmienok, skúmanými s cieľom riadiť fyzikálne javy. Náboženstvo je výrazom 

jedného typu základnej skúsenosti ľudstva, je reakciou ľudskej povahy na jej 

hľadanie Boha. Prirodzený život vnímal ako vnútorné dozrievanie hodnôt (Každá ľudská bytosť je zložitejšia 

než akýkoľvek sociálny systém, ku ktorému patrí). Snažil sa duchovný i materiálny svet vnímať a vysvetľovať 

ako nedeliteľnú jednotu. Sila rozumu i nádej lásky sú dobrodružstvom ducha túžiaceho po harmonickom 

usporiadaní zložitých detailov, po najvyššom ohraničení, po autorovi hry, ktorý oddeľuje dobré od zlého. 

 

Z myšlienok 

 Myslenie je jednou formou zdôrazňovania... Veda je podnikanie, v ktorom sa rozum opiera 

o vieru... Nové idey nemožno vyjadriť starými pojmami...   

 Matematika je myslenie pohybujúce sa vo sfére úplného abstrahovania od každého jednotlivého 

prípadu toho, o čom práve vypovedá... Najväčšie abstrakcie sú tými pravými nástrojmi, ktorými 

kontrolujeme svoje uvažovanie o konkrétnych faktoch... Originalita matematiky spočíva v tom, 

že v matematickej vede sú vyjadrené vzťahy medzi vecami, ktoré sa bez sprostredkovania 

ľudským rozumom nedajú vôbec postihnúť. 

 Vzhľadom k nesmiernosti svojej látky je matematika (i moderná matematika) vedou v plienkach. 

Ak sa civilizácia bude ďalej rozvíjať, potom v budúcich dvoch tisícročiach bude najväčšou 

novinkou v ľudskom myslení nadvláda matematického rozumu. 

 Umenie pokroku spočíva v zachovaní poriadku uprostred zmien a v zachovaní zmien uprostred 

poriadku... Každá schéma analýzy prírody sa musí vyrovnať s dvoma skutočnosťami: so zmenou 

a pretrvávaním. 

 Vo veku rozumu nemôže existovať aktívny záujem, ktorý by odsunul nabok všetku nádej na víziu 

harmónie pravdy. Uspokojiť sa s rozporom znamená narušiť úprimnosť a morálnu čistotu. Patrí 

k sebaúcte intelektu, aby sledoval každé zauzlenie v myslení až do konečného rozuzlenia. 

 Náboženstvo je víziou čohosi, čo sa nachádza mimo, za a uprostred pominuteľného toku 

bezprostredných vecí: niečo, čo je reálne, no predsa čaká na svoje uskutočnenie, čosi, čo je 

vzdialenou možnosťou, a predsa je najvýznamnejším z prítomných faktov: je to niečo, čo dáva 

zmysel všetkému pominuteľnému, a predsa uniká uchopeniu, niečo, čoho vlastníctvo predstavuje 

najvyššie dobro, a predsa je mimo dosahu, niečo, čo je najvyšším ideálom, a zároveň 

beznádejným hľadaním... Existujú obsiahlejšie pravdy a jemnejšie perspektívy, v rámci ktorých 

možno nájsť zmierenie hlbšieho náboženstva a jemnejšej vedy. 

 Ani fyzikálnu prírodu, ani život nemožno pochopiť bez toho, aby sme ich nespojili dohromady 

ako podstatné faktory v skladbe “skutočne reálnych“ vecí, ktorých vzájomné súvislosti a 

individuálne povahy tvoria svet. 

 Každý konečný zmysel existuje len ako smerovanie k hodnote, ako vnútorné 

dozrievanie hodnoty. 

 Morálna stránka nazerania je neoddeliteľne spojená so všeobecnosťou 

nazerania. Protirečenie medzi všeobecným dobrom a individuálnym 

záujmom možno odstrániť iba vtedy, keď záujmom indivídua je 

všeobecné dobro.                                                                                 (dmj) 



René DESCARTES 
(31.3.1596 – 11.2.1650) 

Francúzsky filozof, matematik a prírodovedec. Vyštudoval právo 

a medicínu v Poitiers. Viac ako desať rokov slúžil ako jazdecký 

dôstojník vo vojskách rôznych potentátov. Cestoval po Nemecku, 

Švajčiarsku a Taliansku. Usadil sa v Holandsku. Svoju racionalistickú 

analytickú metódu rozpracoval do novej metodológie a teórie vedy. 

Vyvrcholením bola slávna Rozprava o metóde (1637). Štyri základné 

pravidlá karteziánskej metódy boli: pravidlo metodickej pochybnosti 

(za pravdivé považovať iba to, čo je v mysli jasné, zreteľné a evidentné; 

chrániť sa pred prenáhlením a predpojatosťou); pravidlo analytického 

postupu (rozkladať zložité na čo možno najjednoduchšie); pravidlo syntézy (postupovať od 

ľahšieho k ťažšiemu, zhrnúť vzťahy a závislosti od jednoduchých až k najzložitejším); pravidlo 

kontroly (dbať pri riešení každej otázky na to, aby sa prihliadalo na jej rozličné súvislosti a aspekty; 

zaistiť úplnosť skúmania). Descartes navrhol označovať známe aj neznáme veličiny písmenami, 

napr. a, b, c, ... x, y, z. Zaviedol označovanie mocnín tak, že mocniteľa písal vpravo hore od 

mocnenca, napr. a
3
, a

4
; rovnosť značil znakom . Ukázal geometrické konštrukcie, ktoré 

zodpovedajú operáciám +,  -,  ∙,  :,  ( )
2
, √ . Priraďoval dĺžku ku každému číslu, bez ohľadu na to 

ako vzniklo. Dal mocný impulz riešiť geometrické úlohy počítaním a skúmať vlastnosti kriviek 

i priestorových útvarov algebraicky. René Descartes považoval ľudský rozum za rozhodujúci zdroj 

poznania. Celým svojím dielom zdôraznil jeho autoritu. Uznával ideu Boha, 

nekonečna, dokonalosti. Prírodné javy zodpovedne pozoroval, meral a na 

vysvetlenie používal matematické úvahy. Snažil sa vytvoriť “univerzálnu 

matematiku“, ktorou by exaktne vystihol všetky stránky skutočnosti. V jeho 

predstavách sa algebraická rovnica stala základným pilierom analytickej 

geometrie, pomocou rovníc možno riešiť otázky geometrie.  
 

Z myšlienok 

 Všetko, čo svojimi zmyslami prijímam z vonkajšieho sveta, by mohol byť klam, všetko, čo môžem 

myslieť, môže byť nesprávne – ale v pochybovaní som si istý sebou ako mysliacou bytosťou... 

Myslím, teda som... Poznávanie pravdy je zdravie ľudského ducha. 

 Nesmieme predpokladať, že všetko je tu kvôli nám... Jedine príroda robí veľké veci zadarmo. 

 Mám v sebe ideu Boha ako nekonečnej, všemohúcej a všetko poznajúcej bytosti...  

      Je nemysliteľné, aby ma chcel pravdu milujúci Boh klamať a podvádzať pred mojim zrakom  

      tento svet len ako klamný prelud... 

 Ideu Boha alebo najvyššieho dokonalého bytia som našiel v sebe s rovnakou istotou ako ideu 

nejakého tvaru alebo čísla.  

 Tých, čo odhaľujú vedecké pravdy, možno porovnať s boháčmi, ktorí tým rýchlejšie bohatnú, 

čím sú bohatší. 

 Chcem nájsť novú cestu poznania. Tá cesta je: pokus a úvaha. 

 Vtedy, keď začnem premýšľať, nachádzam seba a svoje myslenie ako niečo veľmi zodpovedné, 

ale i slobodné, ale aj isté. 

 Aritmetika, geometria sú oveľa spoľahlivejšie než ostatné náuky, pretože  

jedine tieto sa zaoberajú takým jasným a jednoduchým predmetom, že 

vôbec nepripúšťajú, čo sa skúsenosťou ukázalo ako neisté, ale úplne 

spočívajú na dôsledkoch vyvodených rozumovým zdôvodnením.  

 Porovnával som tajomstvá prírody so zákonmi matematiky. Bol som 

a som presvedčený, že ten istý kľúč otvára dvere k pochopeniu jedného aj 

druhého. 

 Je v povahe nekonečného, že nemôže byť pochopené nami, ktorí sme koneční.              (dmj) 



Francis BACON   
(22.1.15619.4.1626) 
 

Žil a pôsobil v "zlatom veku" Anglicka. Vyštudoval právo v Cambridgi, stal sa 

advokátom. Neskôr bol osobným radcom vtedajšieho kráľa Jakuba I., lordom 

strážcom pečate i lordom kancelárom. Ako obratný politik lavíroval medzi korunou 

a parlamentom, ale bol označený aj za politického karieristu a intrigána. Jeho 

nevšedná osobnosť humanistu ho viedla k intelektuálnemu poznávaniu prírody aj 

spoločnosti. Vybadal, že poznanie je moc. Za základ pravdivého vedeckého 

poznania považoval skúsenosť, pozorovanie a experiment. Navrhoval rozumovo 

spracúvať všetky údaje zo skúsenosti. Hľadal príčiny a zmeny skrytých prírodných 

síl. Poznal dôležitosť praktického podmanenia prírody ľudskej vôli. V práci Novum 

Organum (1620) popísal postup induktívnej metódy, založenej na prísnom pozorovaní a experimente. Uznal 

silu mysle, ale aj závažnosť poznatkov získaných z popisu prírody a z pokusov v nej konaných. Už v tej dobe 

chcel vedomosti z experimentov systematicky spracúvať a dotvárať rozumom. V dejinách vedeckého 

poznávania zostane zapísaný ako predstaviteľ optimistickej viery v ľudský rozum. 

 

Z myšlienok 
 

 Pretože som sa cítil zrodený pre službu ľudstvu a považoval som starostlivosť o verejné 

záležitosti za jednu zo svojich úloh, pýtal som sa, čo by bolo pre ľudstvo najviac užitočné a pre 

ktoré úlohy ma príroda stvorila. Keď som ale pátral, nenašiel som žiadne záslužnejšie dielo než 

objavy, rozvoj umenia a vynálezov, ktoré smerujú k civilizovaniu ľudského života.  

 Prírodu môžeme ovládnuť iba tým, že sa podrobíme jej zákonom... Pravá metóda skúsenosti 

najprv zapáli svetlo a pomocou neho potom ukazuje cestu: vychádza nie zo skúsenosti nejasnej 

a zmätenej, ale zo skúsenosti usporiadanej a zažitej, z nej odvodzuje axiómy a z uznaných axióm 

postupuje k novým experimentom.  

 Každý pravdivejší výklad prírody sa robí na základe jednotlivých prípadov a vhodných pokusov, 

kde zmysly rozhodujú iba o pokuse, pokus o prírode a o samom predmete.  

 Ľudské myslenie je už svojou povahou náchylné predpokladať vo svete viac systému 

a pravidelnosti, než tam nachádza. Aj keď existuje mnoho úplne jedinečných a k ničomu 

neporovnateľných vecí,  ľudské myslenie sa  usiluje  nájsť  k nim paralely, ktoré  však  

neexistujú. 

 Chromý na správnej ceste predbieha zdravých, ktorí blúdia. 

 Písanie učí ľudí presnosti... Mladosť je nielen v rokoch, ale aj v myšlienkach. 

 Cnosť je ako drahokam, najlepšie vynikne, ak je jednoducho zasadená. 

 Pravda vychádza rýchlejšie najavo z omylu než zo zmätku. 

 Nie je možné správne zavŕšiť preteky, ak nie je správne určený ich cieľ. 

 Štyri piliere vlády sú náboženstvo, spravodlivosť, poradný zbor, pokladnica. 

 Žiadna zlá vlastnosť nehanobí človeka viac, ako keď sa ukáže, že je falošný a podlý. 

 Aktom pomsty sa človek postaví na úroveň svojho nepriateľa. Ak sa však nepomstí, stojí vyššie 

ako on. 

 Schopnosť pomáhať a konať dobro je skutočným a spravodlivým cieľom každého snaženia. 

 Nič tak nepoškodzuje štát, ako keď sa v ňom chytráci zdajú byť múdrymi. 

 Vnútorná harmónia posilňuje a oživuje v tele každú prirodzenú činnosť, zmieruje a zoslabuje 

rany zvonku. 

 Nehľadaj veľké bohatstvo, ale také, aké môžeš nadobudnúť spravodlivo, využiť striedmo, 

rozdať veselo a opustiť spokojne.  

 Prvé, čo Boh stvoril vo svojom diele za šesť dní, bolo svetlo vnímania a posledné, čo stvoril, 

bolo svetlo rozumu.  

 Mojou krajinou je ľudské poznanie... Márne sa očakáva veľký pokrok vo vedách, ak sa staré 

odieva novým a nové štepí do starého. Treba úplne všetko obrodiť, ak sa nechceme ustavične 

točiť v kruhu a uspokojiť sa s úbohým a takmer bezvýznamným pokrokom.                          (dmj) 



William SAROYAN 

(31.8.1908  18.5.1981) 

Písal vždy ten istý príbeh  príbeh o človeku. Nemusel si 

vymýšľať. Život vytvára situácie lepšie ako ktorýkoľvek 

spisovateľ. Americký prozaik, básnik a dramatik arménskeho 

pôvodu videl obyčajné veci tak, ako ich ešte nikto nevidel.. 

Pôsobil v rôznych zamestnaniach (poslíček, telegrafista i 

prednosta poštového úradu). Vo svojich literárnych dielach aj 

divadelných hrách vytvoril odkaz nepokoreného humanizmu. 

Skoro všetko čo napísal (napr. Odvážny mladý muž na lietajúcej 

hrazde; Cyklista v Beverly Hills; Tati, tebe preskočilo; Mami, 

mám ťa rada; Zbohom, láska moja; Srdce na vysočine; Čas 

tvojho žitia) má taký význam ako modlitba. Mnoho rokov žil 

striedavo v Paríži a v rodnom meste (Fresno, Kalifornia, USA). 

Dvakrát sa oženil s tou istou ženou, dvakrát sa s ňou aj  

rozviedol. V literatúre sa spoliehal na to, že píše nenáročný list 

obyčajným ľuďom a hovorí im jednoduchými slovami o veciach 

i udalostiach, ktoré už poznajú vlastným prežitím. 

Z myšlienok 
 

 Vždy treba mať dobrého človeka... Vždy treba mať niekoho, kto ťa jednoducho 

ľúbi aj vtedy, keď vie, že si zlý. 

 Život každého z nás skrýva v sebe protirečenie aj novú pravdu, aj neopakovateľný 

zázrak. 

 Uprostred smrti je život, uprostred vojen je mier, uprostred chýb je čosi aj 

správne. 

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

a štatistiky. 

 Jediná správna vec je smiech. Smiechom prekonaj krutosť. Smiechom prekonaj 

zlo. 

 Človek nemôže nenávidieť sám seba. Človek nemôže nenávidieť ostatných ľudí  

je to vždy on sám. 

 Každý človek na svete, dobrý alebo zlý, je podrobený skúškam. 

 Dajte si čo najviac  záležať, aby ste naozaj žili.  

 Všetko, čo spisovateľ napíše, je o ňom samom. 

 Byť na svete je zábava, ale ani jeden deň v živote neprejde, aby v ňom nebolo do 

tej zábavy primiešané trošku bolesti, trápenia a ľútosti.    

 Písať vie každý, kto naozaj chce. Kto naozaj chce, ten vie, čo chce. Kto naozaj 

chce, ten neumiera.  
 

 V čase svojho žitia ži tak, aby si v tomto čase 

zázraku nezväčšoval biedu a utrpenie sveta,  

     ale aby si s úsmevom vítal jeho nekonečnú slasť   

     a mystérium. 
 
(dmj) 



James Clerk MAXWELL 

(13. 6. 1831 – 5. 11. 1879) 
 

Matematicky vyjadril vzájomné pôsobenie elektrického a magnetic-

kého poľa:  div D = ρ;  div B = 0;  rot E = -
t

B




;  rot H = J + 

t

D




 

umožňujú porozumenie všetkých elektromagnetických javov 

modernej elektrotechniky. Maxwellove rovnice pre elektromagnetické 

pole sa stali náznakom vznešenej jednoduchosti a dokonalej 

harm6nie. Maxwellove rovnice sú geniálne v tom, že sú nezávislé od 

existencie mechanistickej interpretácie a sú výhodným podkladom pre 

reálnosť energetického elektromagnetického poľa, v ktorom sa môže 

šíriť vlnový rozruch, elektromagnetické vlny. Maxwellov objav 

zákonov elektrodynamiky je z dlhodobého pohľadu histórie vedy, 

nesporne, najvýznamnejšou udalosťou 19. storočia. Maxwell sa zaoberal aj kinetickou teóriou 

plynov, kde odvodil štatistický zákon rozdelenia rýchlostí molekúl plynu a formuloval zákon 

rovnomerného rozdelenia energie pre molekuly plynu. Demonštroval vznik farebného obrazu. 

Rozpracoval teóriu farieb a farebného videnia. Našiel súvis medzi optickými a elektromagnetickými 

vlastnosťami látok. V astronómii vyriešil záhadu Saturnovych prstencov. Zanechal stopu aj v 

termodynamike, teórii pružnosti a klasickej teórii regulácie. Maxwell spôsobil, že fyzika prestala 

byť hieroglyfom a stala sa jednoduchým poznaním fyzikálnej pravdy. 

Pochádzal z prastarej škótskej rodiny. Bol nadmieru svedomitý a mimoriadne zručný. Veľmi ľahko 

sa naučil cudzie jazyky (napr. gréčtinu, latinčinu. francúzštinu, nemčinu i taliančinu). Vedel, že pre 

pochopenie prírodovedeckých problémov je potrebné aj štúdium filozofie, dejín vedy i estetiky. 

Spojil v sebe silu teoretickej myšlienky i zručnosť experimentátora, tvorivú fyzikálnu intuíciu s 

úžasným matematickým aparátom. Pozorne odhadol konkrétne na pozadí abstraktného, sprístupnil 

filozofické v ríši praktického. 
 

Z myšlienok 
 

 Jediné zákony hmoty sú tie, ktoré musí vyrábať náš rozum, a jediné zákony 

rozumu sú produkované hmotou. 

 Svetlo je tvorené priečnymi kmitmi toho istého prostredia, ktoré je príčinou 

 elektrických a magnetických javov. 
 

 Je nemožné prehlbovať záujem o akúkoľvek presnú vedu 

nepoznajúc jej matematiku. 

 Veda nás nadchne len vtedy, keď cez záujem o život a dielo 

významných vedcov začneme skúmať históriu rozvoja ich 

objavov. 

 Korektnosť je umenie byť si navzájom vo vlasoch a nepokaziť si pritom frizúru. 

 Všemohúci Bože, Ty si stvoril človeka podľa Tvojho obrazu, daroval si mu 

nesmrteľnú dušu, aby Ťa miloval a vládol nad Tvojimi tvormi. Uč nás dielo 

Tvojich rúk tak skúmať, že si podrobíme svet a že sa náš duch upevní v Tvojej 

službe.    
 (dmj) 



Gottfried Wilhelm LEIBNIZ  

(1. 7. 1646 – 14. 11. 1716) 
  

Posledný polyhistor, nemecký učenec a organizátor vedeckého života. 

Vyštudoval matematiku, filozofiu i právo. Pôsobil ako diplomat, dvorný radca 

i knihovník. Debatoval a dopisoval si s významnými osobnosťami vedy 

a politiky vtedajšieho sveta. Zachovalo sa najmenej 15 tisíc jeho listov. 

Zaoberal sa aj históriou, lingvistikou, geológiou, teológiou. Písal filozofické 

pojednania i právne úvahy. Získal povesť univerzálneho génia. Leibniz chcel 

vytvoriť univerzálny jazyk, všeobecný myšlienkový algoritmus, ktorým by 

získaval správnu odpoveď na každú otázku. Systematicky sa zamýšľal nad 

vlastnosťami matematických funkcií. Odhalil, že je možné vyjadriť konečné ako 

nekonečný súčet veličín nekonečne malých. Medzi rokmi 1673–1676 objavil diferenciálny 

a integrálny počet. Výsledky publikoval v dielach Nová metóda o najväčších a najmenších 

veličinách (1684), O skrytej geometrii a analýze nedeliteľných a nekonečných veličín (1686). Jeho 

terminológia a symbolika sa ujala. Ďalší učenci rozvinuli celú teóriu a jej aplikácie. Leibniz 

zaviedol napr. symbol pre delenie :, pre násobenie , pre diferenciál dx, pre integrál   a celý rad 

ďalších. Zostavil stroj, ktorý nielen sčitoval a odčitoval, ale aj násobil a delil. Predviedol ho 

v Paríži.(1643). Neskôr počítací stroj zlepšoval a dosiahol, že sa na ňom dalo i umocňovať a hľadať 

aj druhú i tretiu odmocninu. Leibniz je uznávaným predchodcom počítačovej éry ľudstva. 
 

Z myšlienok 
 Viac ako čokoľvek iné ma tešila tá skutočnosť, že som pracoval nie podľa cudzích myšlienok, 

ale podľa vlastných sklonov. 

 Kedykoľvek sa naučím niečo nové, hneď uvažujem, či by sa z toho nedalo niečo vyťažiť pre 

život. 

 I keď patrím k tým, ktorí sa dôkladne zaoberali matematikou, neprestal som od svojej mladosti 

uvažovať i filozofii, pretože sa mi zdalo, že má prostriedky pre to, aby sa jasnými dôkazmi zistilo 

niečo spoľahlivé. 

 Tí, ktorí sa radi zaoberajú detailmi vedy, opovrhujú abstrakciou a všeobecným výskumom. Tí, 

ktorí prehlbujú princípy, zriedka vniknú do jednotlivostí. Ja si vážim rovnako obidve, lebo som 

zistil, že analýza princípov slúži na vyjadrenie detailov. 

 Umenie je najvyšší výraz akejsi vnútornej a neuvedomenej aritmetiky... Hudba je radosť duše, 

ktorá robí výpočty, sama si toho nevšímajúc. 

 Dával som prednosť vede a umeniu, pretože ony neustále zvyšujú slávu božiu a ľudské blaho... 

Veda a remeslo sú skutočnými pokladmi ľudského rodu, pretože pomocou nich umenie premáha 

prírodu a civilizované národy sa líšia od barbarských... Od detstva som mal rád vedu, zaoberal 

som sa ňou a mal som šťastie... 

 Usiloval som sa písať tak, aby študujúci mohol vždy vidieť vnútorný  základ študovaného 

predmetu, aby mohol objaviť zdroj objavu a teda do všetkého vniknúť tak, ako keby to bol 

vymyslel sám. 

 Je nedôstojné pre nadaného človeka, aby ako otrok strácal hodiny života 

pri výpočtoch, ktoré určite bolo možné zveriť ľubovoľnej osobe, pokiaľ by 

pre to použila stroj.  

 Som natoľko pre aktuálne nekonečno, že namiesto, aby som pripustil, že 

sa ho príroda desí, ako sa bežne hovorí, som presvedčený, že ho má 

v obľube všade, aby lepšie zdôraznila dokonalosti svojho tvorcu.  

 Milovať znamená radovať sa zo šťastia druhého.                                (dmj) 



Rabíndranáth THÁKUR 
(7. 5. 1861 – 7. 8. 1941) 
 

Indický (bengálsky) básnik a filozof, hudobník a maliar, dramatik a mysliteľ 

i sociálny reformátor. Bol lyrikom indického spôsobu myslenia, bojovník za 

duchovnú i hospodársku modernizáciu svojej krajiny. Ľudské spoločenstvo 

chápal ako tajomstvo reálnych vzťahov vzájomnej spolupráce všetko 

objímajúcej  lásky. Spoznal, že zmyslom človeka je neustále poznávanie toho, 

čo v skutočnosti je. Svojou umeleckou tvorbou (napr. Gitándžali – Obeť piesní; 

Bithiká – Cesta; Ghare bahire – Domov a svet; Sádhaná – Naplnenie života) 

oslávil harmóniu ľudských zápasov s prírodou i človeka samého so sebou, 

ponúkol radosť z dosiahnutia nekonečného vo vnútri konečného. Otváral mosty 

medzi prírodou, človekom a vesmírom, napĺňal naše pozemské putovanie mystériom ducha. 

Zvýraznil zodpovednosť každého človeka za svoj pozemský život i osudy svojich blízkych. Odsúdil 

neplodné meditácie, úteky zo života, zneužitie náboženskej viery, neochotu brániť sa proti 

nespravodlivosti. Za výsostne citlivú básnickú tvorbu, ktorá prehlbuje humanizmus a povznesenie 

ľudstva získal Nobelovu cenu za literatúru (1913). Zaslúžil sa o harmonickú spoluprácu 

východného myslenia a európskej kultúry. 
 

Z myšlienok 
 

 Človek neexistuje sám o sebe, je začlenený do vesmíru, ktorý ho obklopuje, a keď 

si to uvedomí, stáva sa veľkým. 

 Porozumieť niečomu, to znamená nájsť v tom niečo, čo je naše a práve toto 

objavovanie seba mimo nás je to, čo nás teší. 

 Poznanie je pre nás vzácne, pretože nikdy nebudeme mať čas ho zavŕšiť. 

 Nič z toho, čo okolo seba vidím, nie je ničotné, všetko mi pripadá vzácne. Vzácne 

je i  to najmenšie miestečko na tejto zemi, vzácny je i  ten najneužitočnejší tvor 

tohto sveta, všetko čo som nedosiahol, i to, čo som získal. 

 Predstava Boha, ktorú v sebe človek nosí, je zázrak všetkých zázrakov... 

Nekonečná bytosť prijala do seba tajomstvo konečnosti. A v nej, ktorá je láskou, 

splýva konečno s nekonečnom. 

 Nazývajú ťa bláznom? Počkaj do zajtra mlč. Na hlavu ti sypú prach? Počkaj do 

zajtra. Prinesú ti veniec. Odsadli si od teba na svoje vysoké stolce? Počkaj do 

zajtra. Zídu a zvesia hlavy. 

 Nikdy nezískame pravdivý pohľad na človeka, pokiaľ ho nebudeme milovať... Som 

úplne jedinečný, som nezrovnateľný. Ani celá tiaž vesmíru nemôže rozdrtiť moju 

individualitu. 

 Myslel som si, že moja cesta sa skončila na poslednej stanici mojich síl. Ale vidím, 

že Tvoja vôľa nepozná vo mne konca. A keď staré slová umierajú na jazyku, nové 

piesne vyrážajú zo srdca, a kde sa staré stopy strácajú, objavuje sa nový kraj, plný 

nádhery... Veky sa míňajú a Ty stále nalievaš a stále je kde liať. 

 Keď už tu nebudem, bude žiť u iných to, čo som im v živote dal. 

 Viera je vtáča, ktoré spieva, aj keď je noc temná. 

 Je ľahké byť úprimný, ak sa nehovorí celá pravda. 

 Ak plačeš za slnkom, neuvidíš hviezdy. 

 Smrť nezháša svetlo. Zhasína iba lampu, pretože prichádza úsvit. 
        (dmj) 



Jaroslav SEIFERT 
(23.9.1901 – 10.1.1986) 

 

Bol básnikom citu, porozumenia a fantázie. Jemnou poéziou vychválil 

život v jeho prekvapujúcich formách. Všestrannou improvizáciou  vnášal 

do básní pokoj a slobodu. Mal silný vzťah k domovine, uplatňoval 

rozvinuté sociálne cítenie. Vyjadril nehu i vášne, túžby  a rozmary, dojatie 

aj iróniu. Za poéziu, ktorá sviežou zmyslovosťou a mimoriadnou 

vynaliezavosťou dáva obohacujúci obraz ľudskej neprekonateľnosti 

a mnohotvárnosti získal (1984) Nobelovu cenu za literatúru. Seifertova 

poézia v zbierkach básní ponúka rôznorodé zdroje impulzov i premenlivé 

vyjadrenia zážitkov a predstáv: nostalgické spomienky na detstvo 

a mladosť (Jablko z klína 1933, Jaro, sbohem 1937), kultúrne hodnoty 

rodnej zeme (Světlem oděná 1940, Kamenný most 

1944, Píseň o Viktorce 1950, Maminka 1954), 

melancholické motívy životných bilancií (Koncert na ostrovĕ 1965, Odlévání 

zvonů 1967), odrazy politických udalostí (Morový sloup 1972), obrazy citu 

a porozumenia (Všechny krásy svĕta 1982, Býti básnikem 1983). Mnoho jeho 

básní vyšlo samizdatom v zahraničí a bolo preložených do cudzích jazykov. 

Celoživotné básnické dielo Jaroslava Seiferta je dôkazom, že počúval svoj 

vnútorný hlas ako prejav poetického princípu, ktorý je s nami skoro vždy 

a všade. 
 

Z myšlienok  
 

 Život už mě dávno naučil, že hudba a poezie jsou na světe to nejkrásnější, co nám 

život může dát. Kromě lásky ovšem. 
 

 Poezie je s námi od počátků. Jako milování, jako hlad, jako mor, jako válka. 
 

 Kdyby se mě někdo zeptal, co je báseň, na pár vteřin byl bych v rozpacích.  A tak 

dobře to vím! 
 

 Necítím se svobodný, když píší, ale píši, abych se cítil svobodný... Když píši, 

snažím se nelhat. 
 

 Musíme žít v souladu se skutečností, kterou poznáme, se skutečností, kterou jsme 

objevili vlastním srdcem, zkrátka nežít ve lži. 
 

 Každý má žít a konat s plnou zodpovědností vůči sobě samému, vůči svým dětem 

a vůči společnosti. Každý má vidět svůj život v určitém historickém kontextu a nést 

za něj odpovědnost. 
 

 

 Věřím, že hledat krásna slova je lepší než zabíjet a vraždit.  
 

 Překvapivá metafora je víc než zlatý prsten na ruce. 
 

 Víc než být  –  je milovat.  
(dmj)                                                                    



Desiderius Erasmus Rotterdamský   
(27. 10. 1466 ? – 12. 7. 1536) 

Mal holandský pôvod, vlastným menom Gerhard Gerhards. Žil vo 

Francúzsku, Taliansku, Belgicku, Švajčiarsku a Anglicku. Bol 

uznávaný ako človek i učenec, s veľkou morálnou autoritou. Patril k 

najlepším vzdelancom vtedajšej Európy, vynikajúco poznal grécke i 

rímske písomníctvo. Ako renesančný mysliteľ prispel k analýze 

biblických textov, považoval vzdelanosť za najúčinnejší prostriedok 

proti spoločenskému zlu. Vydal Chválu pochabosti (1509), kde 

vykreslil a posúdil svoju dobu. Spoločenskou satirou zobrazil neduhy 

opilstva, sebelásky, lichotenia, lenivosti, rozkoší a požívačnosti, ale aj 

pochybností, bitky, vojny, klamstva a podvodov. Registroval zvrátenú 

silu moci i paradoxy spoločenského života (náruživosť mužov i žien, 

prílišné sebavedomie učených i hlupákov). Desil ho fanatizmus rozbúreného sveta. Túžil po 

hojnosti kultúry a učenosti. Naznačoval praktickú morálku a etiku. Náboženstvo chcel viac založiť 

na skutkoch, odformalizovať vieru. Usiloval sa o návrat k pôvodným kresťanským ideám. Zmeny 

pomerov treba dosiahnuť výchovou človeka. Obľúbená a úspešná bola knižka Adagia – zbierka 

latinských prísloví a sentencii. Chápal latinčinu ako medzinárodný jazyk, ktorý by mohol prispieť k 

celoeurópskemu spojeniu. Vynikal duchovnou nezávislosťou, vždy hovoril sám za seba. Zostal 

verný katolíckej cirkvi, tradícii i autorite. V zápase náboženských rozbrojov bol zdržanlivý a 

znášanlivý, rozvíjal humanistickú ideu, nevyhnutnosť vzdelávania a vzájomného porozumenia. Svet 

ho počúval, ale neriadil sa jeho výzvami. Bol označovaný za prvého uvedomelého Európana. 

Erasmus Rotterdamský, idealista srdcom a skeptik rozumom, zostane úspešným predstaviteľom 

renesančného humanizmu. Túžil po náprave pokojnou cestou, zdokonaľovaním intelektu, morálky 

a spoločenskej harmónie. 

 

Z myšlienok  

 Ak nie si šľachticom, snaž sa šľachetným skutkami, aby sa tebou začal nový 

šľachtický rod. 

 Nechci byť prekonaný zlom, ale prekonaj v dobrom zlé. 

 Celý svet je našou spoločnou vlasťou. 

 Chcem byť pútnikom, ktorý prechádza cez všetko. 

 Šikovne, v pravý čas bláznom sa tváriť – najvyššia múdrosť. 

 Milujem slobodu a nechcem a nemôžem nikdy 

slúžiť žiadnej strane. 

 Naším vzorom je Kristus, v ňom jedinom sú 

obsiahnuté rozumné dôvody blaženého života. 

 Ak sú kresťania údmi jedného tela, prečo sa netešia 

jeden zo šťastia druhého? 

 Zdá sa mi, že viac sa dosiahne vľúdnou skromnosťou, než prudkým 

napádaním. 

 Omnoho počestnejšie je byť nahý než nosiť priesvitné rúcho. 

 Väčšia časť umenia dobre hovoriť spočíva v umení mlčať. 
 

 Vo veľkých veciach postačí vedomie, že sme aspoň chceli.               (dmj) 

 



Fiodor M. DOSTOJEVSKIJ   
(11. 11. 1821 – 9. 2. l88l) 
 

Ruský spisovateľ a mysliteľ, priekopník moderného psychologického 

románu, dokázal skĺbiť tradície romantickej sebaanalýzy s komplexným 

videním sveta a človeka v ňom. Vo svojej rozsiahlej literárnej tvorbe (napr. 

Biedni ľudia, Ponížení a urazení, Zápisky z mŕtveho domu, Zločin a trest, 

Idiot, Bratia Karamazovovci) syntetizoval umelecký i vedecký princíp v 

sfére poznania duše človeka. S nenapodobiteľnou silou a pôsobivou inšpi-

ráciou vyjadril nekonečné priestory ľudskej duše. Popísal ľudské jednanie v 

hraničných situáciách. Rozpoznal všetky choroby a neduhy ľudského 

indivídua. Hľadal rýdze a harmonické medziľudské vzťahy. Zápasil o 

človeka, ľudskosť, hľadal ľudskú podobu v každom človeku, v dobrom i v 

zlom. Poznal všetky tváre ľudského utrpenia, ponižovania a zúfalej bezmocnosti. Hlboko preskúmal 

vzťah jednotlivca a spoločnosti, utrpenia a vzbury, ľudskej dôstojnosti i poníženia. Zanechal 

posolstvo existenciálnej analýzy ľudského bytia. Jeho dielo, mnohohlasné romány, sa stalo 

impulzom aj pre formovanie moderných filozofických koncepcií človeka.  
 

Z myšlienok  
 Človek je tajomstvo. Treba ho rozlúštiť a ak ho budeš lúštiť aj celý život, nehovor, 

že si strácal čas. Zaoberám sa týmto tajomstvom, pretože chcem byt človekom.  
 Najneznesiteľnejšie nešťastie je to, keď sa sám stávaš nespravodlivým, zlým, ohavným, všetko si 

to uvedomuješ, robíš si dokonca výčitky – ale nemôžeš sa ovládnuť.   

 Jediným dôležitým bojiskom na tejto zemi je ľudská duša. Tam zvádza neľútostný 

zápas Boh a diabol... Duša v sebe vždy tají viac, ako možno vyjadriť slovami, 

farbami, alebo znakmi.  
 Láskyplná pokora je strašná moc, zo všetkým najsilnejšia, ku ktorej neexistuje nič podobné... Ak 

sa pýtaš sám seba, dobyť násilím alebo pokornou láskou, vždy rozhodni – dosiahnem pokornou 

láskou. Tvoja odmena je duchovná radosť, ktorú môže nadobudnúť iba spravodlivý. 

 Je strašné vidieť človeka, v ktorého moci je nepostihnuteľné, človeka, ktorý nevie, 

čo má robiť a pohráva si s hračkou, ktorá je – Boh.  
 Kto chce uvidieť  živého Boha z tváre do tváre, nech ho nehľadá na prázdnom nebi svojho 

myšlienkového sveta, ale v ľudskej láske... Mravným vzorom a ideálom je mi Kristus... 

Dôverujte v Boha! Dôverujte mu absolútne! A nikdy nezúfajte nad jeho milosrdenstvom! 

 Milujte celé tvorstvo Božie, celý svet, každé zrnko vo svete! Keď budeš milovať 

každú vec, potom pochopíš Božie tajomstvo vo veciach... Krásny je život, ak 

urobíš niečo dobré a spravodlivé... Bez vyššej idey neobstojí vo svete ani človek, 

ani národ. 
 Šťastie nespočíva v šťastí, ale v jeho dosahovaní... Šťastie nezávisí od vonkajších okolností, ale 

od spôsobu ako ho prijímame... Ľudia odvrhujú prorokov a vraždia ich, milujú však mučeníkov 

a uctievajú tých, ktorých zavraždili. 

 Stratené je len to, čoho sa sami vzdáme. 
 Kto nemá peniaze je chudobný, kto nemá priateľov, je ešte chu-

dobnejší, ale kto nemá srdce, je najchudobnejší na svete. 
 Utrpenie – i to je život. Aké potešenie by bolo v ňom bez utrpenia? Utrpenie 

všetko očistí... Všetci, kto sú schopní pre pravdu, všetci tí cítia svojim sve-

domím, čo je šťastie a čo nie je...  

 Čím viac je v nás ducha a vnútorného obsahu, tým krásnejší je 

náš život.                                                                                (dmj) 



Werner HEISENBERG   
(5. 12. 1901 – 1. 2. 1976) 

 

Nemecký teoretický fyzik, ktorý sa stal jedným z najmladších nositeľov 

Nobelovej ceny (1932). Spoznal. že atómové procesy sa nedajú znázorniť 

mechanickými modelmi ako deje v makrokozme. Pri sledovaní atómu 

pozorujeme frekvenciu a intenzitu vyžarovaného svetla. Nepatrný atóm sa 

stal nenázorným abstraktným útvarom fyzikálnych rovníc, matematicko-

symetrickým tvarom. Formuloval matematický aparát maticovej formy 

kvantovej mechaniky (1925), vyjadril relácie neurčitosti v mikrosvete 

(1927; súčin neurčitosti polohy telesa a neurčitosti jeho hybnosti je väčší 

alebo nanajvýš sa rovná Planckovej konštante, to znamená, že je princi-

piálne nemožné súčasne zmerať polohu aj hybnosť v tom istom čase s 

úplnou presnosťou), navrhol model štruktúry atómového jadra skladajúceho sa z protónov a 

elektrónov a zdôvodnil teóriu jadrových síl. Vedel, že mikrosvet je určitým spôsobom maskou, 

ktorú na seba berie energia, keď sa chce stať hmotou. Kvantová mechanika otvorila bránu šírenia 

pohľadu na vzťahy medzi ľudským duchom a skutočnosťou. Cez druhú svetovú vojnu 

nespolupracoval na vojenských aplikáciách jadrovej fyziky. Nepristúpil na žiadne kompromisy so 

svojim svedomím. Neskôr viedol nukleárny výskum v ženevskom stredisku CERN. Usiloval sa aj o 

jednotnú teóriu poľa a skúmal filozofické problémy prírodných vied. 
 

Z myšlienok 
 

 Mal som pocit, že sa pozerám cez povrch atomárnych javov na základ 

pozoruhodnej vnútornej krásy, ležiaci hlboko pod nim a dostal som takmer závrat 

pri myšlienke, že mám sledovať túto dokonalosť matematických štruktúr, ktoré 

príroda predo mnou rozostrela. 
 

 Prírodné vedy nepopisujú a nevysvetľujú prírodu. Sú iba časťou hry medzi 

prírodou a nami. Popisujú prírodu, ako odpovedá našej metóde otázok... Ani vo 

vede už nie je predmetom výskumu príroda sama o sebe, ale ľudské skúmanie 

prírody. 
 

 Pôvodným, prvotným jazykom, ktorý vzniká v procese vedeckého osvojovania si 

faktov, je pre teoretickú fyziku obvykle jazyk matematiky a zvlášť matematická 

schéma, ktorá fyzikom dovoľuje predpovedať výsledky budúcich experimentov.  
 

 Ideály a geniálne myšlienky nie sú zodpovedné za to, čo z nich urobia ľudia.  
 

 Život, hudba a veda budú, merané ľudskými mierami, vždy pokračovať... Krása je 

pevný súlad častí navzájom, aj s celkom. 
 

 Nikdy nebude možné dôjsť iba racionálnym myslením  

     k absolútnej pravde. 
 

 Množstvo nevysvetliteľných javov sa zväčšuje vďaka  

procesu poznávania.  
 
     (dmj)                                                                                                                         

 



Jednoduché vety významných osobností 
(pre rok 2016) 

 

Moc, dámy a páni, vyžaduje múdrosť, striedmosť a vnútorný pocit zodpovednosti. 

Moc, ktorá sa zneužíva, je zničujúca. Ale moc, ktorá je sprevádzaná zodpovednosťou, 

je darom Boha. 

K. ADENAUER (5.1.1876–19.4.1967) 

 

Není nic smutnějšího než lampa za bílého dne, kterou zapomněli zhasnout. 

J. DEML (20.8.1878–10.2.1961) 

 

Budúcnosť patrí tým, ktorí milujú, a nie tým, ktorí nenávidia. 

E. PACELLI (2.3.18769.10.1958) 

 

Pravda potrebuje dvoch. Jedného, aby ju vyslovil a druhého, aby jej porozumel. 

K. GIBRAN (6.1.1883–10.4.1931) 

 

Dobrý učiteľ je vždy živou bytosťou, ktorá sa úplne oddá práci, výchove a 

vyučovaniu, ktorá nehľadí na vlastný záujem, ale pred očami má len objekt 

vyučovania: tento ju zaujíma a oduševňuje. 

J. HRONEC (17.5.1881–1.12.1959) 

 

Všetko tkvie v duši, všetko je takpovediac na vnútornej strane. 

C. G. JUNG (26.7.1875–6.6.1961) 

 

Nikdy nemôžete vedieť, či tá určitá skutočnosť, ktorá vás ťaží, nie je skrytým 

princípom našej neskoršej radosti. 

L. BLOY (12.7.1846–3.11.1917) 

 

Môže byť viacero názorov, ale iba jedna pravda. 
J. PIAGET (9.8.1896–16.9.1980) 

 

Prúd vedomostí smeruje k matematickej skutočnosti. Vesmír sa nám začína javiť skôr 

ako veľká myšlienka než ako veľký stroj. 

J. H. JEANS (11.9.1877–17.9.1946) 

 

Kto sústredene ide do hĺbky, vidí aj malé veci vo veľkých súvis1ostiach. 

E. STEINOVÁ (12.10.1891– 9.8.1942)  
 

Byť kráľom času, nepoznali by sme čo je lúčenie. Už zdvíhame čašu, zdráhame sa 

sĺz... Život je veľké umenie. 

P. O. HVIEZDOSLAV (2.2.1849–8.11.1921) 

 

Čo je to milovať? Chcieť iba jednu vec, žiť iba pre jednu vec: pre dobro milovaného.  

Ch. de FOUCAULD (15.9.1858–1.12.1916) 

http://sk.wikiquote.org/wiki/Bud%C3%BAcnos%C5%A5
http://sk.wikiquote.org/wiki/Milovanie
http://sk.wikiquote.org/wiki/Nen%C3%A1vis%C5%A5
http://sk.wikiquote.org/wiki/Milovanie
http://sk.wikiquote.org/wiki/Chcenie
http://sk.wikiquote.org/wiki/Jeden
http://sk.wikiquote.org/wiki/Vec
http://sk.wikiquote.org/wiki/%C5%BDivot
http://sk.wikiquote.org/wiki/Dobro
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