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Máš povinnosť… 
 

Chcem iba oživiť tvoju pamäť, 
aby v nej vznikla myšlienka, 

ktorá by ťa zasiahla tak, 
že zmeníš svoj život 

a nastúpiš cestu modlitby a lásky, 
až sa napokon staneš rozvážnou dušou. 

 
 

 

 Vzrastaj prekonávaním prekážok. 
 

 Nevyhýbaj sa povinnosti. Vykonávaj ju svedomito, aj keď iní ju zanedbávajú. 
 

 Ak máš byť soľou a svetlom, potrebuješ vedomosti a schopnosti. 
 

 Keď získaš skutočný záujem o svoju odbornú prácu, zlepší sa aj tvoj duševný život. 
 

 Tvoja nedbalosť, ľahostajnosť, záhaľčivosť je vlastne zbabelosť a pohodlnosť. 
 

 Nezabúdaj, že aj priemerní ľudia môžu hrešiť prehnaným sebavedomím. 
 

 Neprikladaj veľkú dôležitosť tomu, čo svet nazýva víťazstvom, prípadne porážkou. 
 

 Neodsudzuj skôr, kým si nepreveríš svoj úsudok modlitbou. 
 

 Zbav sa myšlienok pýchy. Si len štetcom v ruke umelca.  
 

 Nezabúdaj, že najviac má ten, kto potrebuje menej. 
 

 Môžeš si byť istý, že si Božím mužom, keď nespravodlivosť znášaš s radosťou a 

mlčky. 
 

 Tajomstvo, ktoré dodáva najpokornejšej, ba aj tej najpokorujúcejšej veci 

dôležitosť, je milovať. 
 

 Svedomie si skúmaj pomaly a statočne. 
 

 Vyhral by si veľký boj, keby si sa zbavil strachu z toho, že ťa budú poznať takého, 

aký si. 
 

 Zotrvaj v dobrom a nad klebetami pokrč ramenami. 
 

 Neboj sa pravdy, aj keby ťa mala stáť život. 
 

 Buď užitočný. Zanechaj za sebou stopy. Vyžaruj svetlo svojej viery a lásky. 
 

 Ak sa skutočne „odovzdáš“ Bohu, nijaká ťažkosť neotrasie tvojím optimizmom. 
 

Josemaria Escrivá de Balaguer (1902−1975)                                                       
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Galileo GALILEI   

(15 2.1564–8.1.1642) 
 

Pochádzal zo starej váženej florentskej rodiny. Žil v dobe 

doznievajúcej renesancie, vo vlnách reformácie a protifeudálnych 

vzbúr. Spoznal, že matematika je prostriedok poznávania a presného 

popisu prírodných javov. Zistil (1583), že doba kyvu kyvadla nezávisí 

od jeho hmotnosti a veľkosti rozkyvu, ale mení sa iba s dĺžkou 

kyvadla. Vynašiel hydrostatické váhy a stanovil poučky o určovaní 

ťažiska niektorých pevných telies (1586). Skonštruoval termoskop ako 

prototyp teplomera i stroj na zdvíhanie vody (1593). Sám zostavil 

pomerne účinný ďalekohľad a ako prvý ho použil na astronomické 

pozorovanie (1610). Odhalil slnečné škvrny, objavil Venušine fázy 

 i pohyb Jupiterových mesiačikov. Svoje astronomické objavy 

uverejnil v spise Sidereus nuntius  Hviezdny posol. Galileo Galilei 
vydal (1632) svoj slávny spis Dialóg o dvoch najväčších svetových sústavách. Tam rozvinul nové 

myšlienky, definoval pojem rýchlosti a zrýchlenia. Rozobral problém skladania pohybov  

a sformuloval myšlienku relatívnosti pohybov. Galileiho princíp relativity sa stal jedným  

zo základných postulátov klasickej mechaniky. Väzba prírodných vied a matematiky s ľudským 

životom je odvtedy stále tesnejšia, bezprostrednejšia a plodnejšia. 
  

Z myšlienok 
 

 Kto by chcel tvrdiť, že bolo videné a poznané všetko, čo je vo svete prístupné 

zmyslom a poznateľné?... Skutočné je všetko, čo možno matematicky vyjadriť. 

 Meraj všetko, čo je merateľné a nemerateľné urob merateľným.  

 Ľudský intelekt poznáva niektoré pravdy tak dokonale a s takou absolútnou 

istotou ako sama príroda.  
 

 Keď môj rozum a moje experimenty sa v niečom zhodujú, nerobím si nič z toho, 

že to odporuje mienke väčšiny ľudí.  

 Skutočne si nemyslím, že by bolo treba pripustil, že ten istý Boh, ktorý nám dal 

zmysly, rozum a pochopenie, by chcel, aby sme zanedbávali ich použitie, že by 

nám poučenie, ktoré môžeme dostať cez ne, poskytol iným spôsobom a že by nás 

takto chcel priviesť k popretiu skúsenosti a rozumu. 

 Príroda je napísaná vo veľkej knihe, ktorú máme stále otvorenú pred sebou. 

Myslím tým vesmír. Tejto knihe porozumieme, ak si osvojíme jej jazyk  

 a spoznáme litery, ktorými je napísaná. Jej jazyk je jazykom matematiky  

 a písmenami sú trojuholníky, kruhy a iné geometrické útvary. 
 

 Nemôžete nikoho nič naučiť. Môžete mu 
prinajlepšom pomôcť, aby to sám v sebe našiel. 

 

 Biblia učí ako sa dostať do neba, a nie ako sa nebo točí. 
 

 Dve pravdy si nemôžu nikdy odporovať. 
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Alexander Sergejevič PUŠKIN 
(6. 6. 1799 – 10. 2. 1837)  
 

Stal uznávanou autoritou ruskej kultúry. Jeho verš urobil prevrat 

v dejinách ruskej poézie, spojil prostonárodnosť s rafinovanou 

aristokratickosťou. Dostal duchovné myslenie a jazykové vyjadrenie 

do vzácnej rovnováhy. Vytvoril základy novodobého ruského 

básnického jazyka a modernej ruskej literatúry (Eugen Onegin, 

Boris Godunov, Piková dáma, Ruslan a Ľudmila, Slovo o pluku 

Igorovom, Cigáni, Kaukazský zajatec, Bachčisarajská fontána, 

Kapitánova dcéra).Celý vesmír sa stal jeho svetom. Vyslovil sa  

ku všetkému, čo vzrušuje aj človeka dneška. Povedal podstatné  

o tom veľkom i malom v ľuďoch, o človeku i o silách nad ním, 

 o láske aj o nenávisti, o nádeji i zúfalstve. Vypovedal úprimne  

a zvonivo čisto. Uchvátil hlbokými citmi, vášňami, bohatstvom  

tém a obrazov, krásou formy, múdrosťou textu i opojnosťou zvukov.  

No najviac odzrkadlil ruskú prirodzenosť, dušu, reč i povahu. Prekročil priepasť medzi jazykom 

literatúry a jazykom ruskej života. Bol presvedčený o tom, že poslanie ruského človeka má 

charakter celoeurópsky, všeľudský. Fjodor M. Dostojevskij vystihol jeho prínos výstižne  

a jednoducho: Keby nebolo Puškina, nebolo by ani talentov, ktoré prišli po ňom. Do postupnosti 

ľudských nádejí na láskavú slobodu, poetickú tvorbu a všeľudskú univerzalitu bude zapísaná 

renesančná individualita, ktorú zosobnil A. S. Puškin. 
 

Z myšlienok 

 

 Kým sloboda v nás blčí, brat, a kým nám srdcia čestne bijú, darujme vlasti bez 

výhrad to najkrajšie, čím duše žijú! Ver, priateľ, vyjde raz tá z hviezd, planéta 

šťastia, plameň mladý, Rusko sa nedá spánkom zviesť a na ruinách samovlády 

napíše naše mená česť!  
 

 Vstaň, prorok, pozri, deň sa budí, taká je moja vôľa, čuj – choď svetom a sám 

srdcia ľudí ohnivým slovom zapaľuj. 
 

 Učiteľom, čo striehli mladosť našu, živým i mŕtvym, čo nás mali viesť, 

zabudnúc na zlé, povznášame čašu, za všetko dobré vzdávame im česť. 
 

 Treba mať na svojej strane väčšinu, preto neurážajme hlupákov. 
 

 Sledovať myšlienky veľkých ľudí, to je tá najzaujímavejšia veda. 
 

 Existujú city, ktoré nemožno vysloviť inak ako mlčaním.  
 

 Hlboká voda zriedka sa búri –  a v tichu žijú ľudia múdri. 
  

 Nikde nenájdete poéziu, ak ju nenosíte v sebe. 
 

 Sláva je jasná záplata na handrách.   
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Ludwig van BEETHOVEN  
(17. 12. 1770 – 26. 3. 1827) 

 

Od útleho detstva presvedčoval o svojom talente. Virtuózne ovládal 

klavír, znamenite vedel improvizovať. Bohaté vnútorné vnímanie  

ho napĺňalo nepretržitou meditáciou. Hudba mu umožňovala nechať 

vytrysknúť oheň ducha. Stal sa hudobným básnikom s expresívnym 

vyjadrením hlasu ľudského srdca. Umeleckú veľkosť zavŕšil usilovným  

a húževnatým skladateľským dielom. Jeho hudba, symfonická, komorná, 

klavírna je túžbou vyjadriť najhlbšie a najskrytejšie myšlienky svojej 

bytosti. Vytvoril obdivuhodné umelecké dielo. Jeho tvorba obsahuje 9 

symfónií (napr. Eroica, Osudová, Pastorálna, Deviata), 5 klavírnych 

koncertov, 32 klavírnych sonát (Patetická, Mesačného svitu, 

Appassionata), 10 sonát pre klavír a husle (Jarná, Kreutzerova),  

16 sláčikových kvartet, vokálnu a divadelnú hudbu (opera Fidélio)  

a ďalšie hudobné diela. V hudbe naznačil cestu od klasiky k roman-

tizmu, spájal v nej intenzitu citu s dokonalým prevedením. Zvýraznil zmysel veľkých myšlienok 

ako zdroj hudobných nápadov. Hudbou, jej formálnou dokonalosťou, myšlienkovou závažnosťou, 

úžasnou pôsobivosťou dosiahol umeleckú veľkosť i ľudskú výnimočnosť a vznešenosť. Majstrov-

sky skomponoval, vokálne aj inštrumentálne, svoje vrcholné dielo Missa solemnis (Slávnostná 

omša). Ludwig van Beethoven vnímal pravidlá hudobnej tvorby, vytvoril nové zásady, pohrával  

si s nimi, ale ich nikdy nerozbil.  V skladbách posledného obdobia vykročil do budúcnosti: Nie sú 

pre vás, ale pre neskoršie generácie. 
 

Z myšlienok 
 Mojim najvlastnejším živlom je symfónia: Keď v sebe niečo počujem, je to vždy 

veľký orchester... Nepíšem pre dav, píšem pre kultúrnych ľudí. 

 Tak je to už s človekom na svete: stále musí preukazovať svoju silu, musí vydržať 

bez reptania, musí cítiť svoju ničotnosť a zase sa usilovať o svoju dokonalosť, pre 

ktorú nás chce Najvyšší urobiť hodnými. 

 Len láska   áno, len ona je ti schopná dať šťastnejší život  ó Bože dopraj mi 

ju konečne nájsť, tú lásku, ktorá ma v cnosti upevní, ktorej je dovolené byť mojou! 

 My smrteľníci s nesmrteľným duchom sme sa narodili len pre utrpenie a radosť  

a skoro by sa mohlo povedať, že práve najznamenitejší ľudia dosahujú radosť skrz 

utrpenie. 

 Nenazývam víťazmi ľudí, ktorí zvíťazili myšlienkou alebo silou. Nazývam hrdinami 

iba tých, čo boli veľkí svojím srdcom. 

 Len umenie a veda povznášajú človeka až k božstvu. 

 Hudba je vyššie zjavenie než každá múdrosť i filozofia. 

 Čo je blaženosť? Mnoho drobných čistých radostí. 

 Jedine umenie to bolo, čo ma zadržovalo urobiť koniec svojmu životu. Ach, zdalo 

sa mi nemožným, aby som  opustil svet skôr, pokiaľ som nevytvoril všetko, na čo 

som sa cítil povolaný. 

 Nemôžeš žiť už pre seba, jedine pre iných činiť dobro kde sa len dá, 

slobodu milovať nadovšetko, pravdu nikdy nezaprieť, ani na tróne... 
 

 Svoj život nemôžeš ani predĺžiť, ani rozšíriť, 

     môžeš ho však prehĺbiť.                                                              
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Leonardo da VINCI   
(15. 4. 1452 − 2. 5. 1519) 

 

Taliansky renesančný umelec bol mužom univerzálneho 

poznania, s veľkým výtvarným nadaním i technickou 

zručnosťou. Vnímal harmóniu vedeckého aj  umeleckého 

myslenia, potrebu rovnováhy ľudských zmyslov 

a rozumu. Hľadal aj Boha, očami, nie kolenami. Zápasil 

o ucelený obraz zmysluplného sveta i človeka. Bol 

maliarom, sochárom, architektom, staviteľom, básnikom, 

technikom, vynálezcom. Vyznačoval sa obratnosťou, 

odvahou, veľkodušnosťou i ušľachtilosťou. Svojím 

renesančným duchom zasiahol do mnohých oblastí 

ľudského poznania: študoval anatómiu ľudského tela 

i let vtákov, zostrojil užitočné mechanizmy, riešil 

problémy optiky, aerodynamiky, hydrauliky, vodných 

diel, mostov i kanálov. Zdôrazňoval nevyhnutnosť 

experimentov ako prepojenia medzi teóriou a praxou. 

Každú pravdu podriaďoval kontrole pozorovania 

a rozumu. Povýšil empirické skúmanie na moderný 

spôsob poznávania. Vytvoril nezabudnuteľné symboly európskeho umenia 

(Posledná večera, Madona v skalách) Bol majstrom šerosvitu, učaroval spojením kresby 

v duchovnej a technickej jednote štýlu i prevedenia. Zdôrazňoval význam perspektívy, kompozície, 

osvetlenia spolu so zvýraznením ľudskej postavy, jej pohybu i postojov. Známa jemnosť záhadného 

úsmevu Mony Lisy možno naznačuje chladné svetlo myšlienky toho, kto vie, čo ostatní ešte 

nevedia.  
 

Z myšlienok 

 Medzi jasom a temnotou, medzi svetlom a tieňom, je ešte niečo, čo nemožno nazvať ani tieňom, 

niečo, čo v rovnakej miere obsahuje svetlo i tmu.  

 Maliarstvo nepotrebuje tlmočníkov rôznych jazykov, ako to potrebuje literatúra, bezprostredne 

uspokojí ľudské pokolenie tak, ako to činia výtvory prírody. 

 Ak príroda postupuje od rozumu ku skúsenosti, my musíme postupovať opačne, začať od 

skúsenosti a z nej vyvodiť dôkazy. 

 Príroda je nútená konať pod vplyvom svojho zákona, ktorý je do nej samej vliaty. Pochop tú 

príčinu... Veda je dcérou skúsenosti... Príroda svoj zákon neporušuje... Pohyb je príčinou 

každého života. 

 Pokus sa nikdy nemýli, mýlia sa iba naše úsudky... Experiment je môj učiteľ, múdrosť je dcéra 

skúsenosti...  Ani jedno ľudské bádanie nemožno nazvať pravou vedou, ak neprejde 

matematickými dôkazmi. 

 Najväčšiu radosť telu dáva svetlo slnka,  najväčšiu radosť duchu – jas matematickej pravdy.  

 Kto neverí vo vrcholnú istotu matematiky, zostáva v zmätku a nikdy neumlčí rozpory sofistických 

vied, ktoré učia ľudí večnému kriku.  

 Domysli, akým zločinom je vziať život človeku, ktorého zloženie sa ti zdá byť 

takým umeleckým divom. 

 Nechci bohatstvo, ktoré môže byť stratené. Cnosť je našim pravým majetkom a 

dáva svojmu držiteľovi pravú odmenu. Nemôže sa stratiť, neopúšťa nás... 

Chudobný je ten, kto veľa žiada a po mnohom túži. 

 Kto netrestá zlo, dovoľuje, aby bolo páchané ďalej... Nemôžeme mať väčšiu ani 

menšiu vládu než tú nad sebou samými. 

 Domnieval som sa, že sa učím žiť, a zatiaľ sa učím zomierať...  
 Láska víťazí nad všetkým. 
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John Fitzgerald KENNEDY  
(* 29. 5. 1917 – † 22. 11. 1963)  

 
Po rodičoch bol írskeho pôvodu, syn úspešného obchodníka, vyštudoval  

vedy o štáte a hospodárstve v Londýne, Harvarde a Stanforde. Cez vojnu 

 slúžil v americkej armáde ako námorný dôstojník v Tichomorí. Neskôr  

sa stal poslancom za Demokratickú stranu v snemovni reprezentantov.  

Po dlhoročnom členstve v senáte bol zvolený za 34. prezidenta USA,  

ako prvý katolík v Bielom dome a dovtedy najmladší uchádzač. Tisíc dní 

pôsobil v najvyššej funkcii a vzbudzoval nové politické i spoločenské 

nádeje. Uznával, že hospodárska stabilita prispieva k demokracii. 

Presadzoval sústredenejší postup voči tyranii, chudobe, chorobám a vojne. 

Postavil rasovú diskrimináciu v USA mimo zákon. Chcel byť hodný 

získanej moci a zodpovednosti, aby vedel používať silu odvahy i múdrosti, schopnosť rozvahy  

a spravodlivosti. Veril, že pravda je mocnejšia ako omyly a sloboda je trvanlivejšia ako násilie. 

Rozširoval dôveru v lepšiu budúcnosť svojej vlasti. 

     Mal múdrosť muža, ktorý tuší svoju smrť a riskuje, že ju odoženie tým,  

že dá do stávky svoj život. Dallas sa stal javiskom krutej ľudskej, občianskej  

i štátnickej drámy. Tam sa „spikli proti nemu, aby ho zahubili“ (Gen 37, 18). 

Spor o pravde jeho smrti zostáva v podvedomí celého ľudstva. Zanechal 

hlbokú stopu  pre zmysluplnosť ľudskosti, pečaťou krvavou potvrdil vzburu 

voči násiliu. JFK bol mužom na správnom mieste. 

 

Z myšlienok 
 

Odvaha je príležitosť, s ktorou sa skôr alebo neskôr všetci 

stretávame. Odvahu musí každý z nás hľadať vo svojom vnútri.  
 

Nikdy nevyjednávajme zo strachu. Avšak nikdy sa nebojme vyjednávať.                                                                   

                                                                   

Muž koná to, čo musí vykonať, napriek tomu, aké 

dôsledky to má pre jeho osobu, napriek prekážkam, 

nebezpečenstvu a nátlaku – to je základ celej ľudskej morálky. 

 

Ak ľudstvo neskoncuje s vojnou, vojna skoncuje s ľudstvom. 

 

Nepýtaj sa, čo môže urobiť tvoja krajina pre teba – pýtaj sa, čo môžeš 

urobiť ty pre svoju krajinu! 

 

Vzdelanie bez slobody je zbytočné, sloboda bez vzdelania je 

nebezpečná.  
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Ambrose BIERCE 

(24. 6. 1842  1914 ?)  
 

Americký spisovateľ charakteristický svojim čiernym 

humorom. Osud mu nebol veľmi priaznivo naklonený. 

Surovou výchovou zatrpkol, manželka ho opustila, 

dvaja synovia mu zomreli. Bez stopy sa stratil 

(koncom roku 1913) v Mexiku. Slávnym sa stal 

dielom Diablov slovník alebo Slovník cynika, 

1906).Jeho literárna tvorba je zmesou divokej satiry, 

absolútnej irónie, totálneho pesimizmu, brutálneho 

nihilizmu, bytostnej skepse, čistej mizantropie a 

morbídneho humoru i hrôzy zároveň.  

 

Z myšlienok  (Bierceho definície)  

 Právnik  človek vyškolený k obchádzaniu zákona. 

 Znalec  špecialista, ktorý pozná všetko o niečom a vôbec nič o niečom inom. 

 Rebel  zástupca novej nespravodlivej vlády, ktorému sa nepodarilo ju nastoliť. 

 Svätec  mŕtvy hriešnik, ktorého redakčná rada revidovala a upravila.  

 Nudný chlap  človek, ktorý hovorí, keď chcete, aby vás počúval. 

 Cynik  zlosyn, ktorého pokrivené vnímanie spôsobuje, že vidí veci, aké sú,  

a nie aké by mali byť. 

 Žobrák   človek, ktorý sa spoliehal na pomoc priateľov. 

 Volič   človek tešiaci sa svätému právu hlasovať za osoby, ktoré aj tak vybral 

niekto iný. 

 Diplomacia  vlastenecké umenie klamať za vlasť. 

 Optimizmus  intelektuálna choroba, vyliečiteľná iba smrťou. 

 Citovanie  proces chybného opakovania slov niekoho iného. 

 Politika  konflikt záujmov maskovaný ako spor princípov.  

 Manželstvo  spoločenstvo jedného vládcu, jednej vládkyne a dvoch nevoľníkov,  

a sumárne sú to dve osoby. 

 Dejiny  súhrn hlavne falošných a skreslených nevýznamných udalostí, ktoré nám 

servírujú páni, väčšinou rytieri a vojaci, prevažne hlupáci.  

 Mier  v medzinárodných záležitostiach predstavuje periódu klamu a podvodu, 

medzi dvoma periódami vojny.  

 Spolok  dômyselné zariadenie, ako získať individuálny prospech  

bez individuálnej zodpovednosti 

 Útecha  vedomie, že lepší človek je nešťastnejší než my. 

 Tanec  skákanie pri veselej hudbe obvykle s rukou na žene 

alebo dcére nášho blížneho. 

 Obdiv  naše zdvorilé poznanie, že druhý človek sa na nás 

ponáša. 

 Vzdelanie  to je to, čo múdremu odhaľuje, a hlúpemu zahaľuje, 

ako málo vie. 

 Mozog  aparát, pomocou ktorého si myslíme, že myslíme.  

http://sk.wikiquote.org/wiki/%C5%BDobr%C3%A1k
http://sk.wikiquote.org/wiki/%C4%8Clovek
http://sk.wikiquote.org/wiki/Spoliehanie
http://sk.wikiquote.org/wiki/Pomoc
http://sk.wikiquote.org/wiki/Priate%C4%BE
http://sk.wikiquote.org/wiki/Obdiv
http://sk.wikiquote.org/wiki/Zdvorilos%C5%A5
http://sk.wikiquote.org/wiki/Poznanie
http://sk.wikiquote.org/wiki/Dva
http://sk.wikiquote.org/wiki/%C4%8Clovek
http://sk.wikiquote.org/wiki/Pon%C3%A1%C5%A1a%C5%A5_sa
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Henri POINCARÉ   
(29.4.1854–17.7.1912) 

 

Veľmi známy francúzsky matematik a teoretický fyzik, jeden 

z posledných univerzálnych matematikov, člen viac než 35 akadémií vied 

a vedeckých spoločností. Ovládal mimoriadne bohatú oblasť problémov 

čistej i aplikovanej matematiky. Napísal asi 1300 odborných statí  

a 30 knižných publikácií (napr. Veda a hypotéza (1902), Hodnota vedy 

(1906), Veda a metóda (1908); jeho zobraté spisy, publikované v rokoch 

1916–1954, obsahujú 10 zväzkov). Svojimi výskumami ovplyvnili teóriu 

diferenciálnych rovníc, matematickú fyziku, teóriu pravdepodobnosti. 

Zaviedol základné pojmy kombinatorickej topológie. Sformoval ideu 

princípu relativity a rozvinul dôsledky relativistickej koncepcie fyziky. Študoval problémy stability 

dráh planét. Zaoberal sa aj teóriou potenciálov, optikou, vedením tepla, elektromagnetizmom, 

hydrodynamikou, nebeskou mechanikou. Z matematických a fyzikálnych štúdií vyvodzoval 

všeobecné filozofické závery, ktoré ovplyvnili chápanie postavenia prírodných vied. Zanechal 

originálne podnety pre rôzne matematické disciplíny, psychológiu i filozofiu matematiky, teoretickú 

fyziku i metodológiu vedy. 
 

Z myšlienok 
 Vedec neštuduje prírodu preto, že by to bolo pre neho užitočné, študuje preto, že 

mu to prináša potešenie, a potešenie mu to prináša preto, že príroda je nádherná. 

Keby nebola nádherná, nestálo by za to vedieť, a keby nestálo za to vedieť, nestálo 

by za to žiť. 

 Veda sa robí z faktov ako dom z tehál, no hromada faktov ešte nie je vedou, tak 

ako hromada tehál nie je domom. 

 Nie je možné tvoriť vedu iba pre jej aplikácie. Pravdy sú plodné len vtedy, ak medzi nimi 

existuje vnútorná súvislosť. Ak hľadáte iba také pravdy, od ktorých možno očakávať 

bezprostredné praktické závery, spájajúci článok sa stratí a reťaz sa rozpadne.  

 O všetkom pochybovať alebo všetkému veriť, to sú dva postoje rovnako 

pohodlné, lebo jedno aj druhé nás oslobodzuje od rozmýšľania. 

 Užitočné kombinácie v matematike sú práve tie najkrajšie. Preto zvláštny estetický 

cit slúži často ako sito, a to dostatočne vysvetľuje, že nikdy nebude skutočným 

tvorcom ten, kto ho nemá. Pocit matematickej krásy, harmónie čísel a vzorcov, 

geometrickej elegancie je skutočne estetický pocit, ktorý dobre poznajú všetci 

praví matematici. 
 Práca matematika nie je mechanická a nemožno ju zveriť žiadnemu stroju, 

nech by bol akokoľvek dokonalý. Problém nie je v tom, zostaviť pomocou 

daných pravidiel čo najviac kombinácií. Tieto kombinácie by boli príliš 

početné, neužitočné... Skutočná práca vedca spočíva vo výbere kombinácií 

tak, aby sa vylúčili neužitočné, no ešte skôr v tom, aby sa neužitočné vôbec 

nezostavovali. Pravidlá, ktoré je treba pri tom používať, sú tak jemné 

a presné i okrajové, že ich takmer nemožno vyjadriť slovami: lepšie sa cítia, 

než formulujú. 

 Logikou sa dokazuje, intuíciou sa vynachádza. 

 Matematikom sa nemožno stať, matematikom sa treba narodiť. 

 Nech je predstavivosť človeka akákoľvek,  
príroda je tisíckrát bohatšia.                                                                                               
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Blaise PASCAL   
(19.6.1623–19.8.1662) 

 

Meno Pascal si určite pamätáte nielen podľa pomenovania jednotky tlaku  

v sústave SI, ale aj podľa Pascalovho zákona: Tlak v kvapalinách sa šíri vo 

všetkých smeroch rovnako. Blaise Pascal, francúzsky matematik, fyzik, 

filozof, spisovateľ, opísal hydrostatický paradox, zákon spojených nádob  

a princíp hydraulického lisu. Dokázal, že tlak vzduchu závisí od nadmorskej 

výšky, teploty a vlhkosti vzduchu. V teórii čísiel odhalil základné pravidlá 

deliteľnosti, skúmal kužeľosečky, poznal usporiadanie kombinačných čísel  

a ich využitie pre rozklad mocnín dvojčlena. Patrí k zakladateľom teórie prav-

depodobnosti i predchodcom diferenciálneho a integrálneho počtu. 

Skonštruoval sčítací stroj, predchodcu mechanických kalkulačiek. Pochopil 

význam axiomatickej metódy pre matematiku. Priblížil človeka k pochopeniu 

nekonečna. Vedel, že matematikou sa nedokáže všetko, ale čo sa dokáže, to je 

jednoznačné. Uznal, že príroda zjavne manifestuje Boha, ale zároveň ho aj 

skrýva. Silu rozumu doplnil silou srdca, v ktorom ten kto verí, nič nemôže 

stratiť a všetko môže získať. Bol obdivuhodný v množstve i rôznorodosti postrehov o ľudskej osobnosti. 

Jeho Penseés  Myšlienky vynikajú silou predstavivosti i expresivitou. Sú pozoruhodným filozofickým,  

ale aj dôstojným literárnym dielom francúzskej literatúry. Pascal vnímal paradoxy človeka v jeho biede 

i veľkosti, medzi absolútnou hodnotou i zbytočnou ničotou, v spojení rozumu s vierou, v milosti i zatratení. 
 

Z myšlienok 

 Najistejšou vlastnosťou ľudskej existencie je rozpor. 

 Len tam, kde cítime, máme istotu; tam, kde odvodzujeme, sme plní neistoty...  

 Pravdu spoznávame nielen rozumom, ale tiež srdcom. Srdce má svoje dôvody, 

ktoré rozum nepozná... Pravda poskytuje istotu, ale už aj samotné jej hľadanie 

poskytuje pokoj. 

 Myšlienka je čosi obdivuhodné a neporovnateľné vo svojej podstate... Myšlienka 

tvorí veľkosť človeka... Človek je zjavne stvorený pre to, aby myslel... Celá naša 

dôstojnosť spočíva v myslení. V ňom sa musíme vzopnúť, nielen v priestore  

a čase, ktoré nedokážeme naplniť. Usilujme sa teda, aby sme mysleli správne.  

V tom je princíp mravnosti.  

 Pre vznešených je potešením, ak môžu robiť ľudí šťastnými. 

 Spravidla nás presvedčujú viac tie dôvody ktoré sami objavíme, než tie, na ktoré 

prišli iní. 

 Náhoda pomáha tým, ktorí sú na ňu pripravení.  

 Nemožno popierať existenciu všetkého, čo nie je pochopiteľné. 

 Rozpornosť nie je známkou nesprávnosti, rovnako ako neprítomnosť rozporu nie 

je známkou pravdy. 

 V tejto dobe je pravda tak zatemnená a lož tak zavedená, že pravdu môže poznať 

iba ten, kto ju miluje. 

 Pokora a používanie rozumu  v tom spočíva pravé kresťanstvo. 

 Spravodlivosť a moc musia byť jedno, aby spravodlivosť  

sa stala mocou a moc spravodlivosťou. 

 Boha nemožno dokazovať, Boha možno jedine cítiť v srdci  

     (Dieu sensible au coeur). 

 V každom človeku je priepasť, ktorú môže vyplniť  
iba Boh. 
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Sully PRUDHOMME  
(16. 3. 1839 – 7. 9. 1907)  

 
René Francois Armand Prudhomme, po váhaní medzi literatúrou  

a matematikou začal na technike, ale nakoniec doštudoval právo. Notárskej 

kariéry sa vzdal a celkom sa venoval literatúre a filozofii. Prežil sklamanie  

v láske, neoženil sa. V Ríme obdivoval sochy a písal o nich básne. Vo vojne 

Francúzska s Nemeckom sa stal dobrovoľníkom, ochorel a následkov sa 

nezbavil po celý život. Bol zvolený za člena Francúzskej akadémie (1881).  

Za literatúru dostal prvú Nobelovu cenu (1901). Jeho literárne dielo je reflexiou 

človeka, ktorý si uvedomuje svoje ľudské miesto vo vesmíre. Vcítením sa 

 i rozvahou mysle zovšeobecnil, že práve láska vystihuje samú podstatu 
prírody. Stal sa psychológom vnímania ducha, pozorovateľom ľudských túžob. Zhudobnil vesmír srdcom. 

Vytvoril slovné melódie myšlienok spojených s bohatstvom citu. Do kráľovstva poézie zasunul aj poznatky 

vedy a syntézu moderného uvažovania. Chcel vystihnúť ľudskú podstatu dokonalým štýlom vyjadrenia 

duchovných poryvov mysle, obnažoval ľudské srdce. Správne slovo získalo v jeho očiach najvyššiu hodnotu, 

aby forma a obsah splynuli na nerozoznanie. 
 

Z myšlienok 
 

 Šťastní sme len preto, že cítime, nie preto, že jestvujeme; veľkí sme preto,  

že myslíme... čo má väčšiu cenu: šťastie alebo veľkosť človeka? 

 Pravá originalita nie je nič iné ako dokonalá úprimnosť pera, diktovaná srdcom... 

je to nemenná pravda, ktorú oživuje rozmanitosť ľudského srdca. 

 Umelec nikdy nedospeje k takej dokonalosti, aby bol spokojný sám so sebou, 

pretože model, ktorý mu vnucuje jeho ideál, presahuje vždy jeho  

schopnosť imitovať. 

 Láska má v sebe nekonečnú túžbu urobiť milovanú bytosť šťastnou; v tom je celá 

jej dôstojnosť, možno jediná... Podstatou srdca je nežnosť. Pre nežnosť je 

príznačné, že dokáže vytušiť a domyslieť si... Je naozaj šťastím, že podmienkou 

lásky nie je poznanie.  

 Všetky tvorivé prejavy ľudského ducha majú za následok iba odhalenie vzťahov. 

Génius je intuícia vzdialených vzťahov... Génius prekračuje konvencie  

a vidí veci také, aké sú. 

 Nešťastím človeka je, že miluje pravdu a musí na ňu čakať. 

 Rozum – schopnosť poznať pravdu cez axiómy a usilovať sa o ňu uvažovaním,  

je v podstate neomylný. V tom spočíva božskosť človeka. 

 Praktická filozofia nespočíva natoľko v hľadaní šťastia, ako skôr v umení zaobísť 

sa bez neho... Všetci sme prítomní na pobožnosti.  

 Keď sa nám zrútia všetky ilúzie, stačí hľadať pravdu a znova sa mocne 

pripútame k životu... Keby sme tak vedeli, akým spôsobom zomrieme, 

nerobili by sme nič iné, len by sme mysleli na smrť. 

 Každý posudzuje city iného len podľa skúseností, ktoré si mohol overiť 

sám na sebe... Buď človekom, uvedom si to a správaj sa podľa toho! 

 Len málo vezmite si z môjho umenia, to, čo je blízke vám a vám znie ľubozvučne. 

Nech duše inak zísť sa radšej nemienia: veď jadrom priateľstva je  

cítiť nerozlučne: ostatok krehký je – a škoda lúčenia!   

 Úsmev nikoho nenaučíme, sám v sebe nesie každému jasný úmysel.                     
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Max PLANCK   
(23.4.1858–4.10.1947) 

 

Nemecký fyzik, vyštudoval experimentálnu fyziku a matematiku. Zaoberal 

sa termodynamikou, optikou i náukou o elektrine. Skúmal súvislosti medzi 

teplom a mechanickou energiou. Štúdiom základných zákonov 

termodynamiky a rozborom experimentálnych meraní odvodil (1900) 

zložitý vzorec pre popis žiarenia, ktoré emitujú žeravé telesá. Závislosť 

bola funkciou teploty telesa. Zdôvodnenie vzťahu však vyžadovalo prijať 

predpoklad, že žiarenie je vysielané nespojito po malých dávkach energie - 

kvantách, ktoré majú rovnakú energiu priamo úmernú kmitočtu 

vyžarovaného svetla (E = hv). Konštantu úmernosti nazval elementárnym 

kvantom účinku a určil ju s obdivuhodnou presnosťou. Prvý nastolil myšlienku nespojitosti 

vyžarovania a pohlcovania energie. Zasiahol do diskusie o filozofii prírodných vied. Uznával,  

že nespoznávame svet priamo, ale zhromažďovaním, porovnávaním a zovšeobecňovaním 

zmyslových a rozumových skúseností. Po celý život vydržal s presvedčením, že zákony nášho 

myslenia súhlasia so zákonitosťami, ktoré prijímame z vonkajšieho sveta. Rozumne uvažujúci 

človek môže tieto zákonitosti vysvetliť čistým myslením. Pochopiteľnosť objektívneho sveta  

je najväčším zázrakom. Získal Nobelovu cenu (1918). 
 

Z myšlienok 
 

 Vonkajší svet, voči ktorému sme postavení, je čímsi od nás nezávislým, 

absolútnym. Hľadať zákony, ktoré platia pre toto absolútno, sa mi javilo ako 

najkrajšie vedecké životné poslanie... Ten, komu je dopriate spolupracovať na 

budovaní exaktnej vedy, nájde svoje uspokojenie a vnútorné šťastie vo vedomí,  

že vyskúmal, čo sa vyskúmať dalo, a v tichosti uctieval to, čo sa vyskúmať nedá. 

 Základom teoretickej fyziky je uznanie existencie reálnych pochodov nezávislých 

na zmyslových vnemoch. Toto uznanie musí zostať v platnosti za každých 

okolností.  

 Veda tiež vyžaduje veriaceho ducha. Každý, kto sa seriózne angažoval vo vedeckej 

práci, konštatuje, že nad vstupom do chrámu vedy je napísané: Musíte mať vieru. 

Je to vlastnosť, ktorá vedcovi nemôže chýbať.  

 Hmota vzniká a udržuje sa len silou, ktorá dáva do pohybu časti atómov  

a robí z nich najdrobnejšiu slnečnú sústavu atómu... duch je základ každej hmoty.  

 Veda sama o sebe objavuje mravné hodnoty, učí nás predovšetkým pravdivosti  

a bázni... Človek potrebuje prírodné vedy pre poznanie, ale náboženstvo  

pre konanie.  

 Nebojím sa nazvať tajomného Stvoriteľa Bohom, tak ako ho nazvali kultúrne 

národy v predošlých storočiach. 

 Tak ako náboženstvo i prírodné vedy potrebujú pre svoju 
činnosť vieru v Boha. Potom je Boh v náboženstve na počiatku, 
v prírodných vedách zasa na konci myslenia do hĺbky. Pre 
jedných je Boh základom, pre druhých korunou výstavby 
každej svetonázorovej úvahy. 
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Auguste RODIN  

(12.11.1840–17.11.1917) 

 

Mal silu pre veľké dielo, mlčanlivou vytrvalosťou dostal svoje sochy do 

vzťahu k večnosti. V črtách tváre vyjadril okamihy vnútorné vzrušenia, vedel, 

kde vzniká úsmev i kam sa znovu stráca. Vynikajúco vyjadril ľudské utrpenie 

(Bolesť), pohnutie duše (Modlitba, Myšlienka) i nehu ženského tela (Bozk). 

Vnímal a vyjadroval dotyky na diaľku vzájomnou príťažlivosťou tvarov. 

Vytušil rozkoš z pohybujúcej sa krásy a zachytil ju do rozmerov svetla  

a priestoru. Vytvoril sochárske diela charakteristické dramatickým napätím 

ľudského tela i ducha, vášňami i tragikou. Bol umelcom nadaným veľkou 

obrazotvornosťou, vo svojich vrcholných dielach vytvoril úžasné umelecké 

zovšeobecnenia. Rodin pripravoval posolstvo o tom, že človeka stvorilo 

myslenie, ktoré sa neustále pýta, prečo tu je a kam ide. 

Mysliteľ – posledná veľká figúra, robustný akt s ťažkou 

hlavou, postava ponorená do seba, vyjadrujúca hľadanie pravdy, v tragike 

ľudského osudu, chápajúca premýšľanie ako silu ľudskosti. V zahĺbení a nemote 

nesie človek sám v sebe napätie svojho myslenia. 
 

Z myšlienok a diela 
 

 Keď idem ráno do ateliéru, odtrhnem si vždy steblo trávy, dívam sa naň a potom 

pracujem s ďaleko väčšou pokorou, než by to dokázala moja slabošská ľudská 

pýcha. 

 Musím vynaložiť nesmiernu námahu, aby som pri svojej 

ťažkopádnosti porozumel múze. 

 V umení nie je nič škaredé, iba vtedy, ak je to bez 

charakteru, bez svojej vnútornej alebo vonkajšej pravdy.  

 Génius je stelesnená sebadisciplína, je sústredená 

schopnosť miery a rovnováhy.                                  
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Max BORN  
(11.12.1882–5.1.1970) 

 

Mal povesť vplyvného mysliteľa, pozorného bádateľa a dobrého učiteľa 

 s jasnými myšlienkami, bohatými vedomosťami a podnetným nadšením. 

Vedel, že vesmír nie je nemenné usporiadanie objektov. Uznal, že si 

nemôžeme odmyslieť spôsob nášho vnímania sveta. Informácie získané  

z prírody musíme interpretovať, bez úsudku neexistuje medzi nami výmena 

informácií. Max Born, nemecký fyzik, spoznal, že fyzika sama nie je len  

činiteľom materiálneho pokroku, ale tiež prvkom v duchovnom vývoji 

človeka. Uverejnil viac než 300 odborných príspevkov a asi 20 kníh. 

Vypracoval teóriu dynamiky kryštálovej mriežky tuhých látok, objavil 

metódu vyčíslenia deformácií elektrónových obalov atómu, na základe 

vlnovej mechaniky odvodil Rutherfordov vzorec rozptylu alfa častíc. V roku 1925 formulovali  

M. Born, W. Heisenberg a P. Jordan princípy kvantovej mechaniky. Born sám zdôraznil pravdepo-

dobnostne teoretický výklad kvantovej mechaniky, t.j. štatistickú interpretáciu vlnovej funkcie. 

Jeho zásluhou vznikla celá matematická formulácia. Napísal aj zaujímavé a podnetné publikácie  

z teórie relativity, optiky a kinetickej teórie tekutín. Vytvoril slávnu školu teoretickej atómovej 

fyziky a modernej fyziky tuhých látok. V roku 1954 získal Nobelovu cenu za fyziku. 
 

Z myšlienok 
 Vedec musí byť realistom. Vo svojich zmyslových vnemoch musí vidieť viac než 

halucinácie, informácie o reálnom vonkajšom svete... I keď nemôžeme poznať 

všetko, i keď sa nemôžeme ani priblížiť k úplnému poznaniu, aj tak môžeme 

zlepšovaním našich prístrojov získať vedomosti, nezávislé na pozorovateľovi  
a na jeho prístroji... Vo vede neexistuje vyšliapaná filozofická cesta  

s gnozeologickými smerníkmi. Nachádzame sa v džungli a hľadáme cestu metódou 

skúšok a omylov, budujeme svoju cestu za sebou tým, že postupujeme dopredu. 

 Chceme, aby naša krásna veda slúžila len blahu ľudstva a aby nebola zneužívaná 

pre ciele mocenskej politiky... Ľudstvo môže byť zachránené len v tom prípade,  

ak sa raz a navždy zriekne použitia sily... Nasledujúcou úlohou sa musí stať 

stabilizácia mieru cestou upevnenia morálno-etických princípov, ktoré jedine 

môžu zabezpečiť mierové spolužitie ľudí... Prežijeme, ak sa nedôvera zmení na 

vzájomné porozumenie, podozrievavosť na túžbu pomôcť a nenávisť nahradí 

láska. 

 My - atóm a ja - sme boli svorní do najposlednejšieho času. Videl som v ňom kľúč 

k najhlbším tajomstvám prírody, a on mi odkryl vznešenosť stvorenia i stvoriteľa... 

V roku 1921 som bol presvedčený a so mnou väčšina súčasných fyzikov, že 

vedecká metóda je adekvátnejšia ako iné, subjektívne spôsoby formovania obrazu 

sveta, teda filozofia, poézia. Teraz vidím, že moja predchádzajúca viera v prevahu 

vedy nad inými formami ľudského myslenia a konania bola sebaklamom. 
 

 Ľudstvo sa skôr či neskôr vzchopí, vymaní sa spod nadvlády 
techniky, prestane sa vystatovať svojou všemohúcnosťou a obráti 
sa k skutočne cenným, rozumným a potrebným veciam – k mieru, 
láske, miernosti, úcte, vyrovnanosti s vlastným osudom, k veľkému 
umeniu a skutočnej vede.     
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Jednoduché vety významných osobností   
(pre rok 2017) 

 
 

K najvyšším a najmohutnejším zážitkom človeka patrí schopnosť uvažovať a aspoň 

čiastočne chápať harmonickú eleganciu prírody. 

H. SELYE (26.1.1907–16.10.1982) 

 

Zmysel spoznávame vždy tým, že niečo vynechávame. 

J. R. OPPENHEIMER (22.4.190418.2.1967) 

 

Nech je nadovšetko sláva Bohu, ktorý stvoril tento veľký vesmír, aby človek do neho 

svojou vedou s hlbokou úctou zo dňa na deň prenikal a skúmal ho.    

W. von BRAUN (23.3.191216.7.1977) 

 

Skutočný umelecký objav vzniká vždy ako nový znak, hieroglyf absolútnej pravdy. 

A. TARKOVSKIJ (4.4.193229.12.1986) 

 

Ak zostane svet naplnený zlobou a závisťou, bude tým hroznejší, čím bude vedeckejší.     

B. RUSSELL (18.5.18722.2.1970) 

 

Prekážky, ktoré sa ním stavajú do cesty, sú podnetmi k zmenenej, novej reakcii, 

a teda aj príležitosť k pokroku. 

J. DEWEY (20.10.18591.6.1952) 

 

Aký je človek úbohý, keď má vykonať všetko sám. 

G. Ch. LICHTENBERG (1.7.174224.2.1799) 

 

Človek, ktorý si je istý tým, že má pravdu, skoro určite sa mýli. Všetky naše teórie sú 

založené na neurčitých údajoch a všetky vyžadujú zmeny a ďalšie dôkazy. 

M. FARADAY (22.9.1791–25.8.1867)  

 

Nemôžeme robiť veľké veci, iba malé veci s veľkou láskou. 

Matka Terézia z Kalkaty (27.8.1910–5.9.1997)  
 

Nie som schopný uveriť, že by život nesmeroval k nejakému cieľu. 

A. MAUROIS (26.7.18859.10.1967) 

 

Boh, prvá príčina všetkých vecí a tiež príčina sama seba sa nám dáva poznať skrz 

seba samého.  

B. SPINOZA (24.11.1632–21.2.1677) 

 

Nie proti pravde rebelujem! Len proti jedinej ceste k nej.  

J. BOLYAI (15.12.1802–17.1.1860) 
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 PF 2017 
 

 
PF 2017 

 
Pre priateľov a priaznivcov spomienkových kalendárov 

zostavil Dušan Jedinák z Topoľčian. 

 


