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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 

mechanický stroj, ktorý nielen sčitoval a odčitoval, ale aj násobil i 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.        
 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/6a/Gottfried_Wilhelm_von_Leibniz.jpg
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Louis Ferdinand CÉLINE  
(27. 5. 1894 – 1. 7. 1961)  

Francouzský romanopisec, vlastním jménem Louis-Ferdinand 
Destouches, dítě dusné pařížské pasáže, lékař, který měl vždy 

soucit se slabými a postiženými, s dětmi a starými ženami, 

dobrovolník vyznamenaný za statečnost v první světové válce, 

exulant po válce druhé, vězněný na žádost Francie v Dánsku, 

odkud se zproštěn obvinění vrátil s podlomeným zdravím. Zarytý 

antisemita, který měl mezi Židy přátele, podivný humánní rasista, 

s jehož osobností se dosud evropská kultura nedokázala vyrovnat. 

Je považován za jednoho z největších francouzských romanopisců  

a mistrů jazyka 20. století. Jeho prvotinou je román Cesta do 

hlubin noci (1932), v němž bez servítků vylíčil hrůzu vlastních 

válečných zážitků, toulek po Africe i praxi chudinského lékaře 

na předměstí. Kniha zapůsobila pro svou otevřenost a neotesaný, 

ale novátorský styl jako zjevení a zajistila mu okamžitý úspěch  

po celé Evropě. Podařilo se mu zlomit mnoho konvencí, např. 

užíváním slangu a vulgarismů. Nesnášel vymydlený jazyk 

literárních salónů; chtěl psát tak, jak mluví obyčejní lidé. Po přečtení jeho knih máte pocit jakoby 

vám někdo rozvrtal všechny zuby. 
 

Z myšlienok 
Možná, že člověk hledá v životě 
právě něco takového, a pouze to: 
největší možnou bolest, aby se, ještě 
než umře, stal sám sebou. 
Porážka na celé čáře je, když 
zapomenete, a hlavně když 
zapomenete na to, na co jste 
chcípali, a když umřete, aniž vám 
došlo, jaký dobytek jsou lidi.  
Myšlenková neschopnost odsuzuje 
některé lidi k tomu, že nenávidí bez 
jakékoliv přesnosti. 

Židé se bojí jen jedné věci, komunismu bez Židů. 
Když člověk nemá žádnou obraznost, je smrt pro něj lehká. 
Úplně nejhorší porážka je zapomenout na to, co vás zničilo. 
Je to vždy tak, že kněz už dávno myslí na něco jiného, zatímco 
kostelník ještě věří v Boha. 
Máme dnes za sebou dvacet století vynikající civilizace,  
a přece by žádný režim nevydržel ani dva měsíce pravdy. 
Armáda je nejenom školou zločinu, ale rovněž školou neřesti, 
podvádění, lenosti, přetvářky a zbabělosti.  
V životě lidském důležitý význam nemají zločiny, těch si už nikdo nevšímá.  
Zlato ovládá a velí v demokraciích všemu, lidem, vládnoucím, věcem, zákonu, 
umění, hudbě, zadnici, vojsku, životu, smrti, duším.                                          
 

https://cs.wikipedia.org/wiki/27._kv%C4%9Bten
https://cs.wikipedia.org/wiki/1894
https://cs.wikipedia.org/wiki/1._%C4%8Dervenec
https://cs.wikipedia.org/wiki/1._%C4%8Dervenec
https://cs.wikipedia.org/wiki/20._stolet%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/1932
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Ernest HEMINGWAY 
(21. 7. 1899 − 2. 7. 1961) 

Americký prozaik, žurnalista a esejista, autor 

moderního románu a povídky. Většina jeho děl byla 

inspirována bohatými osobními zážitky. Vypracoval  

si charakteristicky úsporný, citově nezaujatý styl, často 

založený na pouhém záznamu dialogu. Jeho díla jsou 

oslavou odvahy, ale také sondou do psychologie a do pozadí skutků. 

Odvěký protipól života a smrti, láska a statečnost, osamělý boj člověka  

s násilím okolního světa i vlastními slabostmi, stále nové objevování 

přírody a lidského nitra to jsou hlavní otázky, ke kterým se stále znovu 

vracel v celé své kariéře. Uměleckou tvorbu pokládal za přirozenou složku 

svého individuálního intenzivního prožívání života. Světový ohlas  

sklidila až rozsahem nevelká, ovšem vybroušená novela Stařec a moře, 

oslava věčného zápasu člověka s přírodou, kterou si stále musí podmaňovat, i hold lidské statečnosti 

a družnosti. Vydání novely přispělo k tomu, že mu byla udělena (1954) Nobelova cena. Kromě 

obou nejznámějších slavných románů Sbohem, armádo a Komu zvoní hrana zůstanou klasickým 

odkazem jeho vypravěčského umění bezesporu povídky (Tři povídky a deset básní; Prvních 49 

povídek). Získal (1953) Pulitzerovu cenu. 

 

Z myšlienok  
 

 Nic není důležitější než svoboda.  
 Svět je nádherné místo a stojí za to za něj bojovat. 
 Štěstí – to je prostě dobré zdraví a špatná paměť. 
 Veselost je druhem odvahy. 
 Všechny ideály nepotřebují jen křídla, ale i místo, odkud by mohly vzlétnout. 
 Žádná věc není pravdivá sama o sobě. Ve svém celku je všechno pravdivé.  
 Člověk raději poznává vesmír než sebe sama.  
 Je mnohem lepší, když je člověk veselý, a má to i něco do sebe. Je to, jako bys 

ještě za živa dosáhl nesmrtelnost.  
 Každý by měl mít někoho, s kým by si mohl upřímně promluvit,  

protože někdy se člověk cítí hrozně sám, ať je sebestatečnější.  
 Potřebujeme dva roky, abychom se naučili mluvit, a padesát let,  

abychom se naučili mlčet. 
 Ze všech živočichů se jen člověk umí smát, ač k tomu vlastně má 

nejmíň důvodů. 

 Člověk není k stáru moudřejší, je jen opatrnější. 
 Nejsnadnější způsob, jak ztratit důvěru a úctu mladých,  

je dávat jim nekonečné rady. 
 Každý člověk byl zrozen pro nějaké dílo. Každý, kdo chodí 

po této zemi, má nějaké povinnosti k životu. 
 Pokud jsi někdy miloval ženu nebo vlast, prožil jsi 

výjimečné štěstí, a když potom zemřeš, už to není důležité. 
 

 

 

https://cs.wikiquote.org/wiki/Svoboda
https://cs.wikiquote.org/wiki/%C5%A0t%C4%9Bst%C3%AD
https://cs.wikiquote.org/wiki/Pravda
https://cs.wikiquote.org/wiki/Vesm%C3%ADr
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Jean de LA FONTAINE 
(8. 7. 1621 − 13. 4. 1695)   

 
Bájka je epický žáner, v ktorom zvieratá, rastliny 
alebo neživé predmety konajú alebo hovoria ako 
ľudia. Vždy z nej vyplýva nejaké ponaučenie.  
V bájke sa využívajú alegorické prvky, satira  
a irónia, cez ktoré autor humornou formou kritizuje 
správanie ľudí. Medzi najslávnejších predstaviteľov 
tohto žánru patrí Jean de La Fontaine.  
Inšpiroval sa autormi antiky, hlavne Ezopom, 

a priviedlo ho to k písaniu bájok.  

Jeho Les fables sú považované dodnes za 

jedno z najväčších diel francúzskej literatúry. 

 
 

Z myšlienok 
Bájka o rybárovi a píšťalke 

Jeden rybár, ktorý veľmi pekne hrával na píšťalke sa chcel stať muzikantom. Oveľa radšej 
vyhrával ako chytal ryby. Každý deň musel ísť k moru, hodiť siete a čakať že budú plné rýb. 

Jedného dňa si povedal: "Každý vraví, že pekne hrám. Zahrám aj rybám, možno ich to zaujme, 
prídu a samé vyskáču na breh, nenarobím sa!" Postavil sa na breh a hral na píšťalke celý deň. 

No beda, nič žiadne ryby neskákali na breh. K večeru znechutený hodil siete  
a keď ich vytiahol, boli plné rýb, ktoré sa v sieti trepali. Rybár si povzdychol:  

"Keď som hral, ste netancovali, a teraz keď nehrám, tancujete všetky!" 
Ponaučenie: Keď chceme v niečom uspieť, musíme pracovať a nie zabávať sa. 

 
Každý lichotník žije v závislosti od toho, kto ho počúva. 

Dôvod zo všetkých najsilnejší je vždy najlepší. 

Nedôvera je matka istoty. 

Pomôž si sám, Boh ti tiež pomôže... 

Nároční sú nešťastní: nič ich neuspokojí. 

Ak ma Boh priviedol na svet, aby som ťahal gaštany z ohňa, 

určité gaštany uvidia peknú hru. 

K čomu je dobrá posteľ ak stratíme s ňou slobodu? 

Ľudia, ktorí mlčia, sú nebezpeční. 

Najhorším súperom je malý nepriateľ, ktorého často nevidno. 

Najprv ma zachráň, milý priateľu, rečniť môžeš potom. 

Žiadna cesta posiata kvetmi neprivedie nás k sláve.  
V každej dobe museli malí pykať za hlúposť veľkých. 
Priateľstvo jedného múdreho človeka je lepšie než priateľstvo všetkých 
nerozumných. 
 
 
 

 

 

http://katalog.knihovna-teplice.cz/katalog/l.dll?h%7EA=La+Fontaine,+Jean+de,+1621-1695
http://narozeniny.osobnosti.cz/8.cervna
http://narozeniny.osobnosti.cz/8.cervna
https://sk.wikipedia.org/wiki/Antika
https://sk.wikipedia.org/wiki/Ezop
https://sk.wikiquote.org/wiki/Poste%C4%BE
https://sk.wikiquote.org/wiki/Strata
https://sk.wikiquote.org/wiki/Sloboda
https://sk.wikiquote.org/wiki/%C4%BDudia
https://sk.wikiquote.org/wiki/Ml%C4%8Danie
https://sk.wikiquote.org/wiki/Nebezpe%C4%8Denstvo
https://sk.wikiquote.org/wiki/S%C3%BAper
https://sk.wikiquote.org/wiki/Malos%C5%A5
https://sk.wikiquote.org/wiki/Nepriate%C4%BE
https://sk.wikiquote.org/wiki/Z%C3%A1chrana
https://sk.wikiquote.org/wiki/Priate%C4%BE
https://sk.wikiquote.org/wiki/Re%C4%8D
https://sk.wikiquote.org/wiki/Cesta
https://sk.wikiquote.org/wiki/Kvet
https://sk.wikiquote.org/wiki/Sl%C3%A1va
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Giovanni PAPINI  
(9.1.1881 – 8.7.1956)  

Potajomky pokrsteného chlapca sa postupne 

dotkla ruka zarytého neverca i svätice lásky. 

Aj keď bol búrlivák a voľnomyšlienkar, začal 

čítať evanjelia. Taliansky intelektuálny 

spisovateľ, literárny kritik, esejista, prešiel 

nepokojom svojho ducha nielen stanoviskami 

pragmatizmu, orientálneho mysticizmu, ateizmu, ale aj bojovného 

katolicizmu. Písal knihy (napr. Ohraničený človek, Posledný súd, 

Diabol), aby znovuobjavoval nielen pravdu, dobro a krásu, ale aj 

obnovoval tvorivosť ľudského ducha. Svojim literárnym dielom Život 

Krista (1921) chcel priblížiť svojej dobe najodvážnejšieho 

revolucionára, ktorý stále žije v evanjeliovom odkaze, v apoštolskej 

tradícii a v rozvíjajúcej sa Cirkvi. Formou epizód i ortodoxných 

výkladov, vlastných úvah a konfrontácií i osobnými meditáciami pripravil nielen sebe pocit večne 

žijúcej lásky premeniacej z Kristovej božskej i ľudskej osobnosti. Stal sa bláznom pre Ježiša Krista 

– neobyčajného človeka smerujúceho k večným hodnotám lásky, bláznom medzi múdrymi sveta, 

ktorí nevytušili hodnotu kresťanského posolstva celej Zemi. Svet dnes hľadá skôr pokoj ako 

slobodu a niet bezpečnejšieho mieru ako pod jarmom Kristovým. 
 

Z myšlienok 
 Aby človek mohol vzlietnuť, musí najprv pokľaknúť. 

 Ľudia sa nemôžu zaobísť bez troch vecí – bez chleba, zdravia a nádeje na lepší 

život. Bez ostatných vecí sa udržia. 

 Bez inteligencie by hlúposť nemala zmysel. 

 Inteligencia sama nestačí. Treba premeniť dušu, aby sme dosiahli šťastie. Šťastie 

nie je nezmyselným snom, ale je to sen večne uskutočniteľný a nám všetkým na 

dosah ruky. Inteligencia nám má pomáhať pri jeho dosiahnutí.  

 Budovať ducha značí stavať kameňmi pravdy. 

 Každá doba musí napísať svoje evanjelium.   

  Spása sveta je v rukách kňaza. Kresťanstvo je jediný liek, ktorý môže uzdraviť  

     ľudstvo a kňaz je jediný lekár, ktorý ho môže rozdávať. 

 Z večného zápasu medzi nenávisťou a láskou má zostať aspoň rovnováha – 

spravodlivosť. 

 Moderné vražedné hodnoty, ktoré nám zakrvavili ruky a otrávili srdce, musíme 

nahradiť hodnotami večnými. 

 Jediná voľba, ktorú má človek, je Boh alebo Ničota.  
 Nie všetci svätci začali dobre, ale všetci dobre skončili.  

 Kristus je začiatok a koniec, je priepasťou božského tajomstva 

uprostred zlomu ľudských dejín. 
 

Potrebujeme len Teba, Ježišu Kriste, jedine Teba a nikoho iného. 

Jedine Ty, ktorý nás miluješ, môžeš nám dať tú spásu a to dobro, ktoré ľudí 

zachraňuje. Všetci Ťa potrebujú, aj tí, ktorí o tom nevedia, ba tí ešte väčšmi ako tí, 

ktorí o tom vedia. Veľká skúška sa chýli ku koncu. Ľudia sa vzdialili od evanjelia  

a našli zúfalstvo a smrť. Teraz my zúfalí nemáme nič iné iba nádej na Tvoj návrat.                                                                                                                         

http://sk.wikiquote.org/wiki/Inteligencia
http://sk.wikiquote.org/wiki/Du%C5%A1a
http://sk.wikiquote.org/wiki/%C5%A0%C5%A5astie
http://sk.wikiquote.org/wiki/Nezmysel
http://sk.wikiquote.org/wiki/Sen
http://sk.wikiquote.org/wiki/Dosah
http://sk.wikiquote.org/wiki/Ruka
http://sk.wikiquote.org/wiki/Pomoc
http://images.google.sk/imgres?imgurl=http://biografieonline.it/img/bio/g/Giovanni_Papini.jpg&imgrefurl=http://biografieonline.it/biografia.htm?BioID=1950&biografia=Giovanni+Papini&usg=__wWGv3sLPJ9oHSfdSn7_NmsYw0Xc=&h=248&w=226&sz=22&hl=sk&start=107&tbnid=_4LBTjU5GJ4SaM:&tbnh=111&tbnw=101&prev=/images?q=Giovanni+PAPINI&gbv=2&ndsp=18&hl=sk&sa=N&start=90
http://images.google.sk/imgres?imgurl=http://www.gentiuno.com/articulos/articulo7547/imagenes/yanohu9.jpg&imgrefurl=http://plomoparejorcr.blogspot.com/2009/04/ya-no-hiede-azufre-lo-asegura-macky.html&usg=__g6SJ4-Qbji34RZ4anzM91n5VPZI=&h=234&w=217&sz=11&hl=sk&start=142&tbnid=haaPCrwPgFU39M:&tbnh=109&tbnw=101&prev=/images?q=Giovanni+PAPINI&gbv=2&ndsp=18&hl=sk&sa=N&start=126
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Nikola TESLA  
(10.7.1856−7.1.1943) 
 

Prezývali ho aj Don Quijote zo Smiljana. 

V časoch svojej slávy býval ozdobou 

spoločenských večierkov. Elegantný dlháň 

recitoval dlhé eposy i vtipné básne. Postupne  

sa naučil nielen nemecky, ale aj francúzsky, 

taliansky i anglicky. V laboratóriu sa 

dokázal sústrediť na výskumnú prácu aj 14 

až 16 hodín denne. Nezávisle od iných 

objavil rotačné magnetické pole (1885). V krátkom období jedného roku 

prihlásil asi 40 vynálezov. V roku 1887 skonštruoval vysoko účinný 

dvojfázový asynchrónny motor na striedavý elektrický prúd. Prihlásil 

patent na usmerňovač striedavého prúdu (1889). Zostavil aj účinný 

generátor s vysokou frekvenciou a potom patentoval (1891) zariadenie na 

získanie vysokofrekvenčných oscilácií. Skonštruoval aj transformátor bez 

železného jadra. Zdokonalil oblúkové lampy, používal dútnavky naplnené 

neónom. V závere svojho života sa pokúšal presvedčiť svoje okolie 

o možnosti bezdrôtového prenosu energie a jeho využitia na vojenské 

ciele (zbraň - lúče smrti). Na pamiatku Nikolu Teslu je pomenovaná 

fyzikálna jednotka magnetickej indukcie: Jedna tesla je magnetická indukcia (hustota magnetického 

toku), pri ktorej je v ploche 1 m
2
, umiestnenej kolmo na smer magnetickej indukcie, magnetický tok 

jedného webera. 
 

Z myšlienok 
 

 ...všetko sa zmení. Nastane nová éra múdrosti človečenstva, ktorá sa bude 
vyznačovať chápaním času, objavením zdroja nekonečnej energie a tvarovaním 
hmoty podľa želania vedcov.  

 Ľudské vedomie posunie hranice života a živým umožní rozprávať sa s dušami zomrelých 
oddelených od tela. Toto poznanie dodatočne pozmení naše chápanie o rozdieloch života  
a smrti. Som presvedčený, že je celý kozmos zjednotený, tak v hmotnom ako aj duchovnom 
ohľade. Je vo vesmíre nejaké jadro, z ktorého my dostávame všetku silu, všetku inšpiráciu, 
ono nás večne priťahuje, ja cítim jeho moc a významy, ktoré ono vysiela do celého vesmíru, 
ktorý tak udržiavav súlade. Mne sa nepodarilo preniknúť do toho jadra, ale viem, že existuje 
a keď mu chcem pridať nejaký hmotný atribút, potom myslím, že je to SVETLO a keď sa 
snažím pochopiť ho duchovne, potom je to KRÁSA a MILOSRDENSTVO. Ten, kto nosí v sebe 
takú vieru, cíti sa byť silným, práca mu robí radosť, lebo sa sám cíti byť jedným tónom  
vo všeobecnej harmónii.  

 Nemyslím si, že akékoľvek vzrušenie, kvôli ktorému by sa mohlo ľudské srdce 
zachvieť, sa môže podobať tomu, ktoré cíti vynálezca, keď vidí, ako sa niečo,  
čo sám vymyslel, pretvára na úspech. Taký pocit privádza človeka k tomu,  
že zabúda na jedlo, spánok, priateľov, lásku – úplne na všetko. 

 Dar duševnej sily pochádza od Boha, božskej bytosti, a ak sústredíme svoje 
myslenie na túto pravdu, naladíme sa na túto veľkú silu. Moja matka ma 
naučila hľadať všetku pravdu v Biblii. 

 Najväčšie dobro pochádza z takých technických zlepšení, ktoré majú tendenciu 
pre priblíženie a harmóniu ľudstva.     

 

http://images.google.sk/imgres?imgurl=https://thescienceclassroom.wikispaces.com/file/view/tesla_1100.jpg&imgrefurl=https://thescienceclassroom.wikispaces.com/Nikola+Tesla&usg=__wxTc7pD0D1qyQOFiCQNjnW1FjsY=&h=825&w=1100&sz=196&hl=sk&start=27&tbnid=vPPNcXvwDJwH7M:&tbnh=113&tbnw=150&prev=/images?q=Nikola+TESLA&gbv=2&ndsp=18&hl=sk&sa=N&start=18
http://images.google.sk/imgres?imgurl=http://www.astronomija.co.yu/razno/oglasi/predavanja/kolarac/naucnici/tesla/01MladiNikolaTesla.jpg&imgrefurl=http://balkan-anarchist.blogspot.com/&usg=__XnFbQQvEsG-_e6LPwGuAcrDBbBg=&h=474&w=385&sz=22&hl=sk&start=3&tbnid=1qDwCCr4tJ65zM:&tbnh=129&tbnw=105&prev=/images?q=Nikola+TESLA&gbv=2&hl=sk&sa=G
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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.                

http://sk.wikipedia.org/wiki/S%C3%BAbor:Holbein-erasmus.jpg
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Léon BLOY 
(12.7.1846–3.11.1917) 
 

Francúzsky katolícky prozaik, esejista, básnik bol po otcovi ateista, po matke 

hlboko veriaci. Po bolestnej a nedisciplinovanej mladosti, v ktorej stratil 

vieru, ho osud postupne viedol medzi umeleckou bohémou aj cez spolužitie 

s tromi ženami, trápenie duševné i hmotné, k hlbokej zbožnosti pred 

Tajomstvom. S cudzou pomocou pochopil aj symbolickú exegézu Písma. 

V toku času zjednocoval v sebe prednosti kresťana s prednosťou básnika 

píšuceho pre spiacich. Prebúdzal ich duše aj vlastným krikľavým utrpením. Ani fyzická a mravná 

opustenosť ho neodviedla od putovania k presvedčeniu, že literárne tvoril len kvôli Bohu. Chcel žiť 

omnoho viac srdcom než myslením. Používal znaky reči i rozumu ako prejav mystiky. Svojim 

literárnym dielom (Zúfalec, Biedna žena, Krvavý pot, Spása skrz Židov, V temnotách, Pútnik 

Absolútna) aj osobným životom naznačil, že náboženskú poslušnosť možno zlúčiť s odvážnym 

myslením aj so slobodnou hrou umenia a krásy. Veľkolepý žobrák svojím hladom po Absolútne 

ukázal nádheru viery a Božej slávy. Odovzdával oživujúce myšlienky pre pocit Tajomstva. Šiel 

cestou nerozumnej poslušnosti podľa čírej Lásky. S pokornou vierou túžil po svätosti. Ostatné  

už urobila milosť sviatostí. Profesor filozofie Jacques Maritain (1882–1973) o Bloyovi povedal: 

Podstatou jeho písania bola snaha vrhať do zrkadla záhad a podobností lúče noci plnej svetla. 

Možno obaja patrili k tým, ktorí ponúkajú reálne kresťanské bratstvo. 

Z myšlienok 
 Chápem len to, čo vytuším. 

 Človek má v srdci miesta, o ktorých často nemá ani potuchy. Až vtedy, keď sa 

zaplnia bolesťou, tak sa dozvie o ich existencii... Vieme, že v každej bolesti sme 

vždy v susedstve Boha... Bolesť je pomocníčkou tvorby. 

 Keď človek žiada od Boha utrpenie, má istotu, že bude vždy vypočutý.  

 Pravdivé je len to, čo je absolútne. 

 Pravda musí byť bezpodmienečne v Sláve.  

 Nádhera štýlu nie je prepych, ale nevyhnutnosť. 

 Čím väčšmi je žena svätou, tým väčšmi je ženou. 

 Vlastnosťou umenia je vytvárať bohov. 

 Až vtedy, keď sa človek veľmi pokorne vzdá hľadania toho, čo mal pod rukou,  

bez toho, že to vedel, až vtedy nachádza. 

 Najhoršie nie je robiť zlé, ale nevykonať to, čo sme mohli vykonať dobré. 

 Stredovek bol nesmiernym chrámom, aký už neuvidíme, pokiaľ sa Boh nevráti na 

zem, modlitebňa rozsiahla ako Západ, postavená na desiatich storočiach extáze, 

ktoré pripomínajú desať Prikázaní. 

 Dejiny sú ako obrovský liturgický text, v ktorom čiarky i 

bodky majú rovnakú váhu ako verše alebo celé kapitoly, ale 

ich význam je hlboko skrytý. 

 O tom poviem, že ma miluje, kto je ochotný skrz mňa alebo 

pre mňa trpieť...  

 Žiadny človek o sebe nevie, kým vlastne je. 

 Nikdy nemôžete vedieť, či tá určitá skutočnosť, ktorá vás 

ťaží, nie je skrytým princípom našej neskoršej radosti. 

 Všetko je len zdanie, všetko je len symbol. 

 Smutné je len to, že nie sme svätí.                                                                       

http://sk.wikiquote.org/wiki/BolesÅ¥
http://sk.wikiquote.org/wiki/Sused
http://sk.wikiquote.org/wiki/BolesÅ¥
http://sk.wikiquote.org/wiki/Pomoc
http://sk.wikiquote.org/wiki/Tvorba
http://sk.wikiquote.org/wiki/Ä�lovek
http://sk.wikiquote.org/wiki/Å½iadosÅ¥
http://sk.wikiquote.org/wiki/Boh
http://sk.wikiquote.org/wiki/Utrpenie
http://sk.wikiquote.org/wiki/Istota
http://sk.wikiquote.org/wiki/PoÄ�Ãºvanie
http://sk.wikiquote.org/wiki/Pravda
http://sk.wikiquote.org/wiki/AbsolÃºtno
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  REMBRANDT H. van Rijn  
(* 15. 7. 1606 − † 4. 10. 1669) 

Holandský maliar a grafik 

 sa vyznačuje mimoriadnou 

technickou dokonalosťou, 

zmyslom pre pochopenie  

a hĺbkou poznania ľudskej duše. 

Dokázal zachytiť zvláštny výraz 

portrétovaných postáv. Dokonale 

vedel stvárniť jednotlivé typy osôb a vystihnúť ich 

osobnosť. Jeho obrazy odhaľujú mimoriadnu vnímavosť  

a pozorovateľský talent, ktoré dávajú dielam nadčasovú 

príťažlivosť. Jeho najsilnejším výrazovým prostriedkom  

sa stala šerosvitná maľba. Bol aj skvelým a plodným 

kresliarom, výnimočným a bezkonkurenčným majstrom 

techniky leptu.Za celý svoj umelecký 

život namaľoval tisícky kresieb, skíc  

a obrazov vlastnej tváre. Vytvoril 

okolo 50 vlastných podobizní.  

Z diela: Ukameňovanie svätého Štefana (1625), Alegória hudby (1626), 

Portrét Titus (okolo 1657), Nočná hliadka (1642), Oslepenie Samsona (1636), 

Saskia ako bohyňa Flóra (1635), Židovská nevesta (asi 1665), Predstavenstvo 

amsterdamského súkenníckeho cechu (1661–1662). 
 

http://zivotopisyonline.cz/rembrandt-harmensz-van-rijn-1571606-4101669-genius-serosvitu/ 

 

Z myšlienok a diela 

Ľudia sú ako zvony uliate z rôznych kovov; v každom z nich je aj vzácny kov.  

https://sk.wikipedia.org/wiki/15._j%C3%BAl
https://sk.wikipedia.org/wiki/15._j%C3%BAl
https://sk.wikipedia.org/wiki/4._okt%C3%B3ber
https://sk.wikipedia.org/wiki/4._okt%C3%B3ber
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Antoine WATTEAU 
(*10.10.1684 – †18.7.1721)  

                                                  

Francúzsky barokový maliar galantných 

slávností, venoval sa najmä tvorbe olejomalieb. 

Svet, v ktorom hrá hlavnú rolu láska, je na prvý 

pohľad hravý a rozmarný, ale zároveň vyjadruje 

aj určitú melanchóliu. Watteau namaľoval svoje 

výtvarné diela istou rukou, vyjadrujúc duchaplné, 

živé a ľahké, spoločenské situácie, umiestnené uprostred pôvabnej 

krajiny. Postavy na obrazoch (pastieri, tanečníci a komedianti), kreslil aj 

pod vplyvom divadelných predstavení a dobových slávností, ktoré často 

zotierali hranicu medzi hrou a skutočnosťou. Okrem jeho olejomalieb sa 

zachovalo i mnoho kresieb červenou ceruzou alebo čiernou kriedou. 

 

Z diela 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://sk.wikipedia.org/wiki/L%C3%A1ska
https://sk.wikipedia.org/wiki/Krajina
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Bernhard RIEMANN  neobyčajná matematická intuícia 
 

Stal sa pojmom 
Najhmotnejšou knižkou, ktorú mám v knižnici je dvojzväzková 

Aplikovaná matematika, encyklopédia obsahujúca jednotlivé 

matematické pojmy, súvislosti a metódy. Obsahuje 2386 strán 

rozšíreného formátu. V nej som našiel tieto heslá: Riemannova 

funkcia zeta, RiemannovaLiouvilleova transformácia, Riemannova 

plocha, Riemannova rovnica, sanačná Riemannova metóda, 

Riemannova veta, Riemannov integrál, Riemannov normálny tvar 

eliptického integrálu, Riemannov priestor. Dosť na to, aby som sa 

zaujímal o človeka, na ktorého počesť bolo pomenovaných tak veľa 

pojmov. Dozvedel som sa, že bol mužom skvelej intuície a svojou 

genialitou prevýšil všetkých súčasníkov. Za krátky čas života, viac 

ako hocikto iný ovplyvnil cesty modernej matematiky. Nemecký 

matematik Bernhard Riemann (18261866) sa stal 

nezabudnuteľným predstaviteľom matematickej analýzy. 
 

Štúdium a práca  
Narodil sa v rodine luteránskeho pastora v dedinke Breselenz 17. septembra 1826 ako druhé 

zo šiestich detí. Otec ho vyučoval do trinástich rokov sám. Ale už vtedy nestačil vždy synovým 

matematickým nápadom. Na gymnáziách v Hannoveri a Lüneburgu veľmi usilovne študoval 

významné matematické práce. Napríklad Legendreovu osemstostranovú Teóriu čísel preštudoval  

za 6 dní. Po maturite (1846), na otcovo prianie študoval na göttingenskej univerzite filozofiu  

a teológiu. Záľuba v matematike a fyzike predsa len presvedčili otca, aby sa nadaný syn Bernhard 

venoval úplne štúdiu matematiky. V Berlíne (18471849) počúval prednášky Dirichleta, Jacobiho, 

Steinera. Promoval v Göttingene (1851), stal sa asistentom profesora Webera. 

Od roku 1859 bol riadnym vysokoškolským profesorom i členom berlínskej 

Akadémie vied. Bol na vrchole svojej vedeckej činnosti. Tridsaťpäťročný sa 

oženil, ale mesiac po svadbe ochorel na zápal pohrudnice spojený s ochorením 

pľúc. Oslabené zdravie liečil viackrát v Taliansku. Tam v záhrade Villa Pisoni 

v Selasce pri Lago Maggiore 20. júla 1866 zomrel. 
 

Hĺbka a rôznorodosť odbornej činnosti 
Preslávil sa výsledkami prác z matematickej analýzy, geometrie, teórie čísel a matematickej  fyziky. 

Originálnymi myšlienkami ovplyvnil teóriu komplexnej pracovnej premennej, teóriu analytických 

funkcií i teóriu Fourierových radov. Klasifikoval formy geometrie a rozpracoval teóriu 

konformných zobrazení. Zaviedol do analýzy topologické metódy, skúmal rozloženie prvočísiel. 

Napísal odborné práce o vedení tepla, teórii plynov, magnetizme, akustike. Jeho zobrané spisy 

tvoria asi 500 stránkovú publikáciu, ktorú vydal jeho priateľ matematik Dedekind. Množstvo 

Riemannových nových ideí, ich hĺbka a rôznorodosť, je obdivuhodná. Štýl 

jeho prác bol hutný, dôkazy boli vedené silne intuitívne a niekedy boli 

neúplné. Spájal prírodné vedy a matematiku s filozofickými otázkami.  

Od presnosti, s akou sa nám podarí preskúmať javy nekonečne malé, 

podstatne závisí naše poznanie príčinných súvislostí. Jeho myšlienky boli 

často založené na geometrických predstavách s fyzikálnou argumentáciou.  

Je nesporné, že svojimi výsledkami podstatne rozšíril hranice matematického 

poznania. 

   Bernhard Riemann bol skromný človek s dobrým citovým zázemím z 

láskavého rodinného prostredia. Ani v rokoch, keď stratil matku, otca i viacerých súrodencov, ani 

keď bol trápený sám ťažkou chorobou, nestratil tradičnú zbožnosť a pracovný elán. Tvorivo 

premýšľal až do posledného dňa. Svoj život venoval činnosti pre matematiku  kráľovnú vied.                                                                                          
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Tomáš KEMPENSKÝ 
(*1379/1380 – †25.7.1471) 

 

Holandský teológ, askéta a mystik, vlastným 

menom Hemerken, bol augustiánskym mníchom 

a kňazom, ktorý sa usiloval o naozajstnú zbožnosť 

a mravnú obnovu svojej doby. Zostavil jednu 

z najčítanejších kníh v Európe Nasledovanie 

Krista, aby viedol čitateľa k pokore a láske 

prostredníctvom meditácie nad životom a smrťou 

Ježiša Krista. Umenšoval špekulatívne učenie 

a vonkajšiu obradnosť, aby zvýraznil vnútornú 

zbožnosť a činorodú lásku. Dodnes vychádzajú nové 

vydania v celom svete, lebo tam môže nájsť každý 

človek užitočné poučenie a povzbudenie pre 

kresťanský život aj v 21.storočí.. 
 

Z myšlienok 
 Ak sa ti zdá, že mnoho vieš a všeličomu dobre rozumieš, vedz aj to, že oveľa viac 

je toho, čo nevieš. 

 Keby si vedel naspamäť celú Bibliu a výroky všetkých mudrcov, čo by ti to všetko 

osožilo bez Božej lásky a milosti?  

 Kto vie duchovne žiť a neprikladá veľkú váhu tomu, čo je mimo neho, ten 

nevyhľadáva osobitné miesta a nevyčkáva mimoriadne chvíle pre nábožné 

cvičenia.  

 Kto sa pokladá za menšieho a nehodnejšieho než všetci ostatní, stáva sa takto 
spôsobilejším prijať väčšie dary. 

 Ktorý tvor pod slnkom skusuje toľkú lásku, ako nábožná duša, ku ktorej prichádza 

Boh a kŕmi ju svojím osláveným telom. 

 Ľudia sa spytujú, či je kto smelý, bohatý, pekný, šikovný, alebo či je dobrý 

spisovateľ, dobrý spevák, dobrý pracovník; ale či je chudobný duchom, trpezlivý  

 a tichý, nábožný a bohabojný, o tom málokto hovorí. 

 Márne a neužitočné je zarmucovať sa alebo radovať sa pre budúce veci, pre také, 

ktoré sa hádam ani nikdy nestanú. 

 Nespytuj sa, kto to povedal, ale dávaj pozor na to, čo hovorí. 
 Niektorí majú Boha stále na jazyku, ale málokedy v srdci. 

 Nikto nie je bohatší, nikto mocnejší, nikto slobodnejší, než ten, kto vie seba  

 a všetko ostatné opustiť a pokladať sa za najmenšieho. 

 Pokorný, i keď sa mu dostane zahanbenia, uchová si pokoj, 
lebo sa spolieha na Boha a nie na svet. 

 Pravý pokrok človeka je v sebazapieraní. Preto nie je 

maličkosť zaprieť sa aj vo veciach celkom malých. 

 Veľký je ten, kto má veľkú lásku... Bez bolesti nemožno žiť  

 v láske... Dokonalá láska vedie s istotou k Bohu. 

 Ži v pokoji so sebou a potom môžeš priniesť pokoj iným   
pokojný muž urobí viac dobrého ako učený.  

      

http://sk.wikiquote.org/wiki/Vedomos%C5%A5
http://sk.wikiquote.org/wiki/Pam%C3%A4%C5%A5
http://sk.wikiquote.org/wiki/Biblia
http://sk.wikiquote.org/wiki/V%C3%BDrok
http://sk.wikiquote.org/wiki/Mudrc
http://sk.wikiquote.org/wiki/Boh
http://sk.wikiquote.org/wiki/L%C3%A1ska
http://sk.wikiquote.org/wiki/Milos%C5%A5
http://sk.wikiquote.org/wiki/%C5%BDivot
http://sk.wikiquote.org/wiki/V%C3%A1ha
http://sk.wikiquote.org/wiki/H%C4%BEadanie
http://sk.wikiquote.org/wiki/Miesto
http://sk.wikiquote.org/wiki/%C4%8Cakanie
http://sk.wikiquote.org/wiki/Mimoriadnos%C5%A5
http://sk.wikiquote.org/wiki/Chv%C3%AD%C4%BEa
http://sk.wikiquote.org/wiki/N%C3%A1bo%C5%BEnos%C5%A5
http://sk.wikiquote.org/wiki/Cvi%C4%8Denie
http://sk.wikiquote.org/wiki/Prijatie
http://sk.wikiquote.org/wiki/Dar
http://sk.wikiquote.org/wiki/Tvor
http://sk.wikiquote.org/wiki/Slnko
http://sk.wikiquote.org/wiki/Sk%C3%BAsenos%C5%A5
http://sk.wikiquote.org/wiki/L%C3%A1ska
http://sk.wikiquote.org/wiki/Du%C5%A1a
http://sk.wikiquote.org/wiki/Boh
http://sk.wikiquote.org/wiki/K%C5%95menie
http://sk.wikiquote.org/wiki/Telo
http://sk.wikiquote.org/wiki/%C4%BDudia
http://sk.wikiquote.org/wiki/Smelos%C5%A5
http://sk.wikiquote.org/wiki/Bohatstvo
http://sk.wikiquote.org/wiki/Kr%C3%A1sa
http://sk.wikiquote.org/wiki/%C5%A0ikovnos%C5%A5
http://sk.wikiquote.org/wiki/Spisovate%C4%BE
http://sk.wikiquote.org/wiki/Spev%C3%A1k
http://sk.wikiquote.org/wiki/Pracovn%C3%ADk
http://sk.wikiquote.org/wiki/Chudoba
http://sk.wikiquote.org/wiki/Duch
http://sk.wikiquote.org/wiki/Trpezlivos%C5%A5
http://sk.wikiquote.org/wiki/N%C3%A1bo%C5%BEnos%C5%A5
http://sk.wikiquote.org/wiki/Bohabojnos%C5%A5
http://sk.wikiquote.org/wiki/M%C3%A1rnos%C5%A5
http://sk.wikiquote.org/wiki/%C3%9A%C5%BEitok
http://sk.wikiquote.org/wiki/Sm%C3%BAtok
http://sk.wikiquote.org/wiki/Rados%C5%A5
http://sk.wikiquote.org/wiki/Bud%C3%BAcnos%C5%A5
http://sk.wikiquote.org/wiki/Vec
http://sk.wikiquote.org/wiki/Ot%C3%A1zka
http://sk.wikiquote.org/wiki/Poveda%C5%A5
http://sk.wikiquote.org/wiki/Pozor
http://sk.wikiquote.org/wiki/Hovori%C5%A5
http://sk.wikiquote.org/wiki/Boh
http://sk.wikiquote.org/wiki/Jazyk
http://sk.wikiquote.org/wiki/Srdce
http://sk.wikiquote.org/wiki/Bohatstvo
http://sk.wikiquote.org/wiki/Moc
http://sk.wikiquote.org/wiki/Sloboda
http://sk.wikiquote.org/wiki/Pokora
http://sk.wikiquote.org/wiki/Zahanbenie
http://sk.wikiquote.org/wiki/Pokoj
http://sk.wikiquote.org/wiki/Spoliehanie
http://sk.wikiquote.org/wiki/Boh
http://sk.wikiquote.org/wiki/Svet
http://sk.wikiquote.org/wiki/Pokrok
http://sk.wikiquote.org/wiki/%C4%8Clovek
http://sk.wikiquote.org/wiki/Zapieranie
http://sk.wikiquote.org/wiki/Mali%C4%8Dkos%C5%A5
http://sk.wikiquote.org/wiki/Vec
http://sk.wikiquote.org/wiki/Malos%C5%A5
http://sk.wikiquote.org/wiki/L%C3%A1ska
http://sk.wikiquote.org/wiki/Boles%C5%A5
http://sk.wikiquote.org/wiki/%C5%BDivot
http://sk.wikiquote.org/wiki/L%C3%A1ska
http://sk.wikiquote.org/wiki/Dokonalos%C5%A5
http://sk.wikiquote.org/wiki/L%C3%A1ska
http://sk.wikiquote.org/wiki/Istota
http://sk.wikiquote.org/wiki/Boh
http://sk.wikiquote.org/wiki/%C5%BDitie
http://sk.wikiquote.org/wiki/Pokoj
http://sk.wikiquote.org/wiki/Mu%C5%BE
http://sk.wikiquote.org/wiki/Dobro
https://sites.google.com/site/projektzivo/home/mystici-mysticke-knihy/tomas-kempensky/Thomas_von_Kempen_JS.jpg?attredirects=0
javascript:void(0)
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George Bernard SHAW  
(26. 7. 1856 – 2. 11. 1950) 

 

Írsky dramatik, satirik a všestranný publicista sa stal 

známym aj ako nevyčerpateľný zdroj slovných 

štipľavých poznámok, sarkazmov a myšlienkových 

paradoxov. Jeho komédie (Živnosť pani Warrenovej, 

Človek a nadčlovek, Cézar a Kleopatra, Pygmalion, 

Svätá Jana) ponúkajú sústredenú kritiku spoločenských nedostatkov  

a sociálnych problémov. V škole som sa nič nenaučil, ani to, čo by som sa 

mohol a čo by som sa naučil, ak by bol uskutočnený pokus zaujať ma. 

Cestu na literárne nebo nemal jednoduchú (asi 60 odmietnutí, bezplatné 

písanie brožúr, rečnícka prax). Za idealizmus a humanitu svojho 

literárneho diela, ktoré svojou sviežou satirou často v sebe zahŕňa zvláštnu poetickú krásu, získal 

Nobelovu cenu (1925). Vtipný humor i abstraktný logický radikalizmus mu dopomohol ku sláve, 

ale aj k útočným nepriateľom, ktorí ho považovali za profesionálneho šaša na dvore demokracie. 
 

Z myšlienok  

 Ak je niečo smiešne, hľadaj v tom skrytú pravdu.  

 Vtipkujem tým spôsobom, že hovorím pravdu. 

 Učenec je leňoch, ktorý zabíja čas štúdiom. Daj si pozor  

 na jeho falošné poznanie, je nebezpečnejšie ako nevedomosť.  

 Vzdelaný človek je protivnejší ako nevzdelaný. 

 Cnosť nie je v tom, že sa zdržujeme nerestí, ale v tom, že po nich netúžime. 

 Všetci to myslia dobre. Peklo je vydláždené dobrými úmyslami. 

 Čím má človek viac ako potrebuje, tým viac je ustarostený. 

 Demokracia nahradzuje poverenie niekoľkých úplatných  

 voľbou mnohých neschopných. 

 Umenie vládnuť je schopnosť organizovať modloslužobníctvo. 

 Nemôžete veriť všetkému, čo počujete, ale môžete to bohužiaľ opakovať.  

 Bohatstvo a umenie sú pochybné recepty na výrobu šťastia a krásy.  

 Každý despota musí mať aspoň jedného neverného poddaného,  

 aby ho udržiaval pri rozume. 

 Rozumný človek sa prispôsobuje svetu: nerozumný trvá na tom, aby sa svet  

 prispôsobil jemu. Preto celý pokrok závisí od nerozumných. 

 Veda nikdy nevyrieši jeden problém bez toho, aby nenarobila desať nových. 

 Najhorším hriechom voči blížnym nie je nenávisť k ním, ale ľahostajnosť.  

 To je podstata neľudskosti.  

 Nemáme právo byť šťastní, ak šťastie nerozdávame, rovnako ako nemáme právo    

      užívať bohatstvo, ktoré sme nevytvorili.  

 Sloboda znamená zodpovednosť. Preto sa jej väčšina ľudí bojí. 

 Vždy buď spravodlivý. Tým sa jedným zavďačíš, druhých ohromíš.  

 Život vyrovnáva všetkých ľudí. Toho kto vyniká, objaví až smrť. 

 Čím má človek viac, než potrebuje, tým je ustaranejší.  

 Najcennejšia je pravda, ktorú sme sami objavili.  

 Neprestaňte sa usilovať. Prvá oliva, ktorú vyberiete z fľaše, 
uvoľní všetky ostatné.                                                            

http://sk.wikiquote.org/wiki/Smiech
http://sk.wikiquote.org/wiki/H%C4%BEadanie
http://sk.wikiquote.org/wiki/Pravda
http://sk.wikiquote.org/wiki/Viera
http://sk.wikiquote.org/wiki/Po%C4%8D%C3%BAvanie
http://sk.wikiquote.org/wiki/Opakovanie
http://sk.wikiquote.org/wiki/Spravodlivos%C5%A5
http://sk.wikiquote.org/wiki/Zav%C4%8Fa%C4%8Denie
http://sk.wikiquote.org/wiki/Ohromenie
http://images.google.sk/imgres?imgurl=http://www.gr8st8.com/pics_images/Personalities/GB_Shaw.jpg&imgrefurl=http://www.gr8st8.com/main_pages/atheists.htm&usg=__ku8AF0uGOyixMp4JxFQm1BpyBDo=&h=268&w=200&sz=16&hl=sk&start=12&tbnid=OdWEdV7i8o4QzM:&tbnh=113&tbnw=84&prev=/images?q=G.B.+Shaw&gbv=2&hl=sk&sa=G


15 

 

15 

 

Michail Jurievič LERMONTOV 
(15. 10. 1814 − 27. 7. 1841)   

 
Ruský básnik, prozaik a dramatik vyštudoval 

právnickú fakultu na univerzite v Moskve. 

V Petrohrade absolvoval (1834) vojenskú 

školu a bol povolaný do regimentu husárov 

cárskej stráže. Jeho vrcholným dramatickým 

dielom je veršovaná tragédia Maškaráda 

(1836). Po Puškinovej smrti publikoval 

elégiu Na smrť Puškinovu. Liberálne kruhy prijali báseň s nadšením, 

avšak cárovi Mikulášovi I. vadila natoľko, že Lermontov bol 

zatknutý a musel odísť do exilu na Kaukaz. Podľahol zraneniam, 

ktoré utrpel v súboji.  

Lermontovove najväčšie dielo - filozofická poéma Démon rozpráva 

príbeh o anjelovi, ktorý sa zamiluje do smrteľníčky Tamary. Tu sa 

odráža básnikova sebareflexia ako démonického stvorenia. 

Lermontovovu poéziu možno od 30-tych rokov považovať za lyrický denník. Odzrkadľuje 

vývin rozporných nálad, myšlienok a činov mladého človeka jeho čias. Osobné a spoločenské 

motívy sa v nej vzájomne prepletajú. Napísal básne Smrti sa nebojím! Ó nie!, Znova ste povstali 

nepokorení, Prečo som nespoznal rodinný kruh, Predpoveď a ďalšie. K známym dielam patria: 

Čerkesy, Kaukazský zajatec, Oleg, Posledný deň slobody.  
 

Z myšlienok  
 

 Najsilnejšou stránkou človeka  

nie je šikovnosť alebo vonkajší výzor, ale jeho charakter. 
 

 Rane v srdci sa vraví láska. 

 Smútok – krutý to vládca. 
 

 Ten kto je prázdny, je naplnený samým sebou. 
 

 Úcta má svoje hranice, kdežto láska nemá žiadne. 
 

 Vtáci sa boja strašiakov, pretože si ich mýlia s ľuďmi. 
 

 Je strašné pomyslieť, že raz príde deň, keď nebudem už môcť povedať: ja. 
 

Dlho som bežal. Kade? Kam? / Neviem. Veď ani hviezda tam  
na ťažkú nesvietila púť. / No slobodne sa rozbehnúť, 
vdychovať v utýranú hruď / chlad nočných hôr - to stačilo, 
to tešilo a blažilo. / Bežal som, až som z únavy 
napokon klesol do trávy, / načúval: nechytali ma. 
A búrka stíchla. Všade tma, / len na obzore bledý pás 
oddelil zem od neba zas; / sťa vzorka sa tam v diali 
zubaté vrchy črtali. / Ležal som mlčky, nehybne; 
jak dieťa nariekali v tme / a zavýjali šakaly; 
a šupiny sa jagali, / keď had sa kĺzal po skalách. 
No v srdci mojom nebol strach: / jak zver som ľudí nemal rád 
a plazil, kryl sa ako had.                                                                                                                
 

http://www.spisovatele.cz/michail-jurjevic-lermontov
http://narozeniny.osobnosti.cz/15.rijna
http://narozeniny.osobnosti.cz/15.rijna
https://sk.wikipedia.org/wiki/Hus%C3%A1r
https://sk.wikipedia.org/wiki/C%C3%A1r
https://sk.wikipedia.org/wiki/Trag%C3%A9dia
https://sk.wikipedia.org/w/index.php?title=Ma%C5%A1kar%C3%A1da&action=edit&redlink=1
https://sk.wikipedia.org/wiki/1836
https://sk.wikipedia.org/wiki/El%C3%A9gia
https://sk.wikipedia.org/wiki/Mikul%C3%A1%C5%A1_I._%28Rusko%29
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Ernst ZERMELO – ponúkol axiómu výberu 
 

Usporiadanosť 
   Viete si predstaviť, čo znamená usporiadať žiakov vašej triedy podľa 

veľkosti alebo podľa abecedy. Trochu starostí budete mať, ak niekoľkí žiaci 

sú úplne rovnako vysokí, alebo ak by mali úplne rovnaké priezviská a mená. 

Tí by boli v danom vzťahu neporovnateľní. Ak by v triede neboli takíto 

neporovnateľní, môžeme hovoriť o úplnom usporiadaní. Trochu to 

zovšeobecníme: Ak je usporiadaná množina taká, že každá jej podmnožina 
má najmenší prvok, hovoríme, že množina je dobre usporiadaná. 
Napríklad množina všetkých kladných celých čísiel je podľa veľkosti dobre 

usporiadaná. Možno každú množinu dobre usporiadať? Nemecký matematik 

Ernst Zermelo (18711953) dokázal, že každú množinu možno dobre 
usporiadať. 

 

Zo života 
Ernst Friedrich Ferdinand Zermelo sa narodil 27. júla 1871 v Berlíne. 

Pochádzal z rodiny univerzitného profesora s akademickým zázemím.  

Po absolvovaní strednej školy (1899) navštevoval tri univerzity (Berlín, Halle, 

Freiburg) a špecializoval sa na matematiku, fyziku i filozofiu. Na štúdiách sa 

spoznal s Frobeniom, Fuchsom, Schwarzom i  Husserlom. Univerzitné štúdiá 

ukončil doktorátom v Berlíne (1894) a ďalšie tri roky pracoval a študoval  

u Plancka v Inštitúte teoretickej fyziky.  Habilitáciu 

dokončil v Göttingene (1899). Tam pôsobil až do roku 

1910, od roku 1906 bol univerzitným profesorom 

matematiky. Na univerzite v Zürichu prednášal v rokoch 1910–1916, desať 

rokov žil v bavorskom Čiernom lese,  potom (od 1926 do 1935) pôsobil na 

univerzite vo Freiburgu. Tam 21. mája 1953 zomrel. 
 

Spojenie s osudom teórie množín 
Po roku 1900 keď Hilbert podnietil výskum hypotézy kontinua aj Zermelo začal pracovať na 

problematike teórie množín. V roku 1904 uviedol na matematickú scénu axiómu výberu. Tá hovorí 

asi toľko, že zo všetkých (aj nekonečných) množín nejakého (aj nekonečného) systému množín 

možno vybrať naraz (aj bez predchádzajúceho udania pravidla tohto výberu) po jednom prvku. 

(Axióma je matematické tvrdenie, ktoré prijímame bez dôkazu.) Na jej základe ukázal, že každú 

množinu možno dobre usporiadať (toto tvrdenie je s axiómou výberu ekvivalentné). Axióma výberu 

vyvolala rozporuplné diskusie a stala sa zdrojom zaujímavých matematických 

otázok teórie množín až dodnes. Zermelove predstavy axiomatizácie teórie 

množín rozvinul (okolo roku 1922) A. Fraenkel (1891–1965). V súčasnej 

matematike sú známe ako Zermelov–Fraenkelov axiomatický systém teórie 

množín. 

   Zermelo sa zaoberal aj variačným počtom, teóriou hier s úplnou informáciou 

a uplatnením teórie pravdepodobnosti v štatistickej fyzike. 
 

Pozrite sa do literatúry 
Ak postupne zvládnete nielen školské základy teórie množín, ale aj jej 

najdôležitejšie myšlienky a výsledky, spoznáte, že táto matematika ako vedecká 

disciplína je vedou opisujúcou nekonečno. Dobre pochopené poznatky teórie 

množín vám umožnia „dotknúť sa nekonečna“. Pre hlbšie štúdium tejto 

problematiky sa pozrite do knižiek BUKOVSKÝ, L.: Množiny a všeličo okolo 

nich (Bratislava: Alfa, 1985) alebo VILENKIN, N. I.: Rozhovory o množinách 

(Bratislava: SPN, 1972). V nich  spoznáte neznámy svet nekonečných množín.                                                 

http://www-groups.dcs.st-and.ac.uk/history/PictDisplay/Zermelo.html
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Antonio L. VIVALDI  
(4. 3. 1678 – 28. 7. 1741)  

 
Taliansky huslista, barokový 

skladateľ, pedagóg a kňaz. Bol 

nazývaný aj Prete rosso vďaka 

jeho farbe vlasov. Ryšavý páter 

hudbu zbožňoval. Stal sa aj 

učiteľom hudby. Dievčenskému súboru zostal verný takmer  

40 rokov. Na jednej strane opery, oratóriá a populárne husľové 

koncerty, na druhej skladby, ktoré skôr pripomínajú cvičenia 

zručnosti. S hudbou sa dostal takmer všade. Skladal v Mantove, 

Ríme, Paríži, Drážďanoch, ale aj v Prahe. Zomrel vo Viedni 

opustený a chudobný. Aj jeho tvorba zapadla takmer na 200 rokov 

do zabudnutia. 

V rodnej krajine sa stal jedným z najplodnejším skladateľom hudobného baroku. Vytvoril koncerty 

(Štvoro ročných období, L’Estro, armonico, cyklus La Stravaganza). Skomponoval asi 712 diel,  

z toho okolo 500 koncertov: 241 husľových koncertov; 39 koncertov pre fagot; 6 koncertov pre 

flautu; 70 koncertov pre rôzne netradičné inštrumentálne obsadenia; 49 opier.  

 
Z hudobného diela 

 

https://www.youtube.com/watch?v=xxtiKsmWe_o 

https://www.youtube.com/watch?v=P6DSr_wEzOY 

https://www.youtube.com/watch?v=nXcQ2pHTXGU 

https://www.youtube.com/watch?v=RMHguvZPcqQ 

https://www.youtube.com/watch?v=0d3gR7H5Vvw 

https://www.youtube.com/watch?v=Mf8UDIuRg4Q 

http://www.9em.sk/vivaldiho-styri-rocne-obdobia/ 

 

 

 

https://cs.wikipedia.org/wiki/4._b%C5%99ezen
https://cs.wikipedia.org/wiki/1678
https://cs.wikipedia.org/wiki/28._%C4%8Dervenec
https://cs.wikipedia.org/wiki/28._%C4%8Dervenec
https://sk.wikipedia.org/wiki/Fagot
https://sk.wikipedia.org/wiki/Flauta
https://www.youtube.com/watch?v=xxtiKsmWe_o
https://www.youtube.com/watch?v=P6DSr_wEzOY
https://www.youtube.com/watch?v=nXcQ2pHTXGU
https://www.youtube.com/watch?v=RMHguvZPcqQ
https://www.youtube.com/watch?v=0d3gR7H5Vvw
https://www.youtube.com/watch?v=Mf8UDIuRg4Q
http://www.9em.sk/vivaldiho-styri-rocne-obdobia/
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Karel HAVLÍČEK Borovský 
(31.10.1821−29.7.1856) 

Český básnik, novinár a politik, zakladateľ 

českej modernej žurnalistiky, literárnej kritiky  

a satiry. Pre slobodomyseľné názory ho 

vylúčili (1841) z pražského arcibiskupského 

seminára Na odporučenie F. Palackého sa stal 

(1846) redaktorom Pražských novín. V roku 

1848 bol zvolený do zemského i ríšskeho 

snemu. Bojovne vystupoval proti klerikalizmu.  

V Kutnej Hore vydával(1850-1851) týždenník 

Slovan. Žil so svojou rodinou v Nemeckom 

Brode. Od roku 185l do1855 bol internovaný 

v Brixene. Ako demokrat požadoval 

ústavnoprávne usporiadanie štátu, nesúhlasil 

však s revolučným riešením  republikánov. Prestal byť aj zástancom 

panslavizmu. Ako bojovník za slobodu myšlienok presadzoval ideu: 

Nejdříve Čech a potom Slovan. Literárne býva zaraďovaný do realizmu, 

politicky patril do tzv. 2. generácie národných buditeľov. Pomodli se, 
Čechu,/k svatému Vojtěchu,/by tě vzaly samostatné/národy do cechu. 

   Byl to básník, který se neštítil politiky: věděl, že bez ní to nejde, ale věděl také, že 
radikalismus bývá v politice předzvěstí kocoviny, rezignace (P. Pithart). 

 

Z myšlienok 
Křesťanské náboženství a hlavně matka má vychovaly mne  

k vlídnosti; rozum však a opět láska - ten plamen mého srdce –  

káže mi nevlídnost - a na tuto stranu se nakloniti musím! 

Pravá demokracie však neleží v tom, abychom se rovnali vyšším,  

což lehké jest, nýbrž abychom se nevypínali nad nižší, než jsme sami; 

každý musí začít s demokracií sám u sebe a pak to půjde. 

Tak to chodí na tom světě, každou chvíli jinák, dneska ctí tě  

za svatého, zítra budeš sviňák. 

Něco jiného je úřednictvo a něco zcela jiného byrokracie,  

úřednictvo musí být v každém dobře řízeném státě,  

byrokracie je neštěstí každého. 

 Když někdo jinému chytře a nevědomky jmění jeho uzme, jmenujeme to 

zlodějstvím. Ale když jiný či jiní rozličnými burzovními a bankovními obraty svým 

spoluobčanům velikou část jejich jmění v jejich vlastních kapsách odejmou, 

neříkáme tomu zlodějství, nýbrž bankovní operace. 

 Pořádný muž od lúzy tím se označuje, že čemu nerozumí,  

to neprovozuje. 

 Kdo si nechce hubu spálit, musí mlčet nebo chválit 

 Česká hlava stěnu prorazí: to je moje naděje a víra 

 Kdyby stáří dodávalo moudrosti, byl by dubový pařez 

největším mudrcem. 

 Prospěšná bývá rada jen v jednom případě - když jde Pokora  

k Moudrosti pro radu.   
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IGNÁC z Loyoly 
(Iñigo LOPEY de Recalde) 
(31.5./1.6.1491 − 31.7.1556) 

 

   Tento baskický šľachtic založil (1534) 

rehoľu Spoločnosť Ježišova, ktorú schválil 

pápež Pavol III. písomne v roku 1538.  

Za svätého ho vyhlásil (1622) pápež 

Gregor XV. Ignácovo telo je pochované 

v chráme Il Gesú v Ríme. 

   Vzrastom pomerne nízky, bol najmladším z trinástich detí.  

Už v mladosti viedol svetácky život. Ako vojak bol zranený na oboch 

nohách. V roku 1521 sa rozhodol stať mníchom. Stal sa (1537)  

aj katolíckym kňazom. Za svoje životné heslo si zvolil Všetko na väčšiu 

slávu Božiu! Ako tridsaťtriročný sa začal učiť latinčinu, filozofiu  

a teológiu v Alkale, Salamanke a v Paríži. Spísal skúsenosti  

o duchovnom živote, pravidlá a rozjímania do pojednania Duchovné 

cvičenia. Ignác chcel hľadať a nachádzať Boha vo všetkých veciach, 

viac v dielach lásky a poslušnosti ako v modlitbe alebo v meditácii. Bol 

otvorený pre svet, ktorý patrí Kristovi. Zdôrazňoval spolupôsobenie človeka s Božou milosťou. Proti 

jednostrannosti reformátorov ponúkal katolícku syntézu. Odporúčal modliť sa tak, ako by všetko záležalo len 

na Bohu, ale navrhoval, aby sme sa pričinili tak, ako by záležalo len na človeku, že bude spasený. Svatý 

Ignác žil mezi dvěma dobami – končila velká epocha feudálního středověku s rytířstvím a křížovými 

výpravami a do toho začínala moderna s evropským individualismem. Ignác stál jednou nohou pevně v oné 

rytířské tradici a druhou zlehka zkoušel, co je únosné na nové cestě. Základní Ignácova otázka zní: jak 

hledat a najít vůli Boží ve svém životě a chytit se jí (L. Armbruster). 
 

Z myšlienok 
 

 Boh je skúsený bankár, ktorý hodnotí lásku viac podľa skutkov ako podľa 

slov.  

 Boh je štedrý. Z jeho rúk dostanem to, čo nenájdem v rukách ľudí.  

Keď ľudia nedajú nič, dostanem všetko od Boha.  

 Bohu je každá vec milá iba natoľko, nakoľko pomáha ako nástroj  

ku konaniu dobra v spojení s ním. 

 Kde je láska, tam sa dejú veľké veci, kde sa nič veľké nedeje, je to preto, lebo tam niet nijakej 

lásky... Lásku treba vložiť viac do skutkov ako do slov.  

 Nedávaj na ľudský ohľad, ale vnútorne buď tak slobodný, aby si mohol vždy urobiť aj opak. 

 Pravda sa nedá nadlho umlčať. Môže sa na ňu síce útočiť, ale nemôže byť premožená.  

 Pravda žiari vždy svojim vlastným svetlom, zatiaľ čo lož sa zahaľuje temnotami, ale stačí, aby 

sa ukázala holá skutočnosť a lož je odhalená. 
 

 Skutočne len veľmi málo ľudí chápe, čo by im Boh preukázal, keby sa mu celkom odovzdali.  
 

 Spravodlivému človeku prospievajú aj tvrdé rany nepriateľov.  

Práve tým, že škodia, pomáhajú. Je tomu tak, ako keby dážď drahokamov 

spustošil vinicu a tým obohatil jej majiteľa vzácnejším pokladom.  

 Vo všetkých veciach si zachovaj slobodu ducha a sleduj,  

kam ťa duch vedie. 

 Skúsenosť nás učí, že tam, kde sa vyskytuje mnoho prekážok,  

nasleduje aj väčší úžitok. 

 Nič zo stvorených vecí nemôže spôsobiť v duši takú radosť,  
ako čisté svedomie a život s Bohom.    


