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Gertrud von Le FORT 
(11. 10. 1876 − 1. 11. 1971)  

 

Gertrud von Le Fort - celým menom Freiin 
Gertrud Auguste Lina Elsbeth Mathilde 
Petrea von le Fort, písala poviedky, 

romány, poéziu a eseje s prevažujúcou 

ženskou tématikou (postavenie ženy 

v kresťanskom prostredí). Ženy vníma vo 

všeobecnosti ako strážkyne života, 

zosobnenie obetavej lásky súcitu a ochoty 

odpúšťať. Uznala, že pevná viera pre 

presvedčenie, že ľudské poslanie je určené 

láskou, založenou na viere v Boha, ktorý sa 

stal človekom, je podstatnou súčasťou 

humanity ľudskej spoločnosti. G. Le Fort 
patrí k najznámejším katolíckym spisovateľkám 20. storočia. Získala (1952) 

tzv. Gottfried-Kellerovu cenu a neskôr bola vyznamenaná Veľkým krížom 

s hviezdou za zásluhy o nemeckú literatúru. 

 

Z myšlienok 
 

 Zrada náboženstva vlečie so sebou zradu kultúry. Západná 
kultúra bude žiť práve tak dlho ako západné náboženstvo. 

 

Každé utrpenie na zemi je posvätené Božou láskou. 
  
Spravodlivosť je iba v pekle, v nebi je milosť a na zemi kríž. 
  

 Čím je hlučnejší náš svet, tým mlčanlivejší sa zdá Boh.... 
Mlčanie je rečou večnosti, hluk hlasom pominuteľnosti... 
Keď Boh dlho mlčí, chystá sa prehovoriť...   

 

Diabol môže poskytnúť všetko, okrem lásky. 
 

Láska nemôže zahynúť. Vždy si nájde nejakú cestu, aby sa zachránila.  
 

Najväčším víťazom nad všednosťou života je materská láska, 

ktorá je úplne pohltená dennými starosťami. 
 

 Svet síce možno pohnúť mužskou silou, ale požehnať ho 
možno len v znamení ženy. 

 

Ak sa žena odhalí, padá jej mystérium. 
 

Ženy sú sfingy, ale nie mlčiace. Na každom kroku prezrádzajú svoje tajomstvá.  
 
 
 
 

https://sk.wikiquote.org/wiki/Utrpenie
https://sk.wikiquote.org/wiki/Zem
https://sk.wikiquote.org/wiki/L%C3%A1ska
https://sk.wikiquote.org/wiki/Spravodlivos%C5%A5
https://sk.wikiquote.org/wiki/Peklo
https://sk.wikiquote.org/wiki/Nebo
https://sk.wikiquote.org/wiki/Milos%C5%A5
https://sk.wikiquote.org/wiki/Zem
https://sk.wikiquote.org/wiki/Kr%C3%AD%C5%BE
http://citaty.nakazdyden.eu/citat/23148
http://citaty.nakazdyden.eu/citat/23148
http://citaty.nakazdyden.eu/citat/23150
http://citaty.nakazdyden.eu/citat/23153


3 

 

3 

 

André MALRAUX 
(3.11.190123.11.1976) 
 

Dobrodružný francúzsky prozaik a esejista, románopisec i politik, 

teoretik umenia aj minister kultúry (19581969). Nezískal maturitné 

vysvedčenie, začal písať do literárnej revue krátke eseje aj prvé prózy. 

Za Ľudský údel (1933) dostal Goncourtovu cenu. Zúčastnil sa 

revolučného hnutia v Číne, bol v španielskej občianskej vojne, zápasil 

v protifašistickom odboji. Ostro vnímal absurdnosť ľudského života. 

Spoliehal sa na zomknutosť ľudskej solidarity i revolučných činov. 

Písal o umení a kultúre, ktoré môžu prekonať hranice osudu, histórie 

i smrti. Napriek tragike ľudských osudov 

ponúkal snahu o cieľavedomé formovanie 

každého života. Z jeho literárneho diela: 

Dobyvatelia (1928), Kráľovská cesta (1930), Čas pohŕdania (1935), Nádej 

(1937), Altenburské orechy (1943), Hlasy ticha (1951). Mnohí jeho románoví 

hrdinovia vzdorujú krutosti a absurdite života hrdinskými činy v mene 

revolúcie, kde najväčšou hodnotou je ľudské bratstvo.  
 

Z myšlienok 
 

 Čo je človek? Mizerná kôpka tajomstva. 

 Každé umenie je vzbura proti osudu človeka.  

 Kultúra je súhrn všetkých foriem umenia, lásky a myšlienok, ktoré po celé stáročia 

umožnili človeku byť menej zotročený.  

 Vo svete, v ktorom všetko je predmetom plynutia času, umenie samo o sebe  

tiež podlieha času a napriek tomu víťazí nad ním. 

 Bolesť prestáva dojímať, keď sme si istí, že ju už nezmeníme. 

 Ľudská nenávisť sa tiež opotrebuje. 

 Kultúra je to, čo urobilo, že človek je niečím iným ako náhodný jav v prírode. 

 Naozajstný zápas začína vtedy, ak musíme zápasiť z časti aj proti sebe. 

 Pravda každého z nás je aj to, čo sa snažíme skryť. 

 Ľudia spojení nádejou a zároveň aj skutkom môžu dospieť rovnako ako ľudia 

spojení láskou až k oblastiam, ku ktorým by bez toho nikdy nedospeli.  

 Najväčšou záhadou je, že by sme boli náhodne hodený medzi hojnosť hmoty  

a hviezd, a že v tomto väzení, môžeme čerpať zo seba obrazy dostatočne mohutné, 

aby popierali našu ničotu. 
 

 Najdôležitejšou vecou v živote je dbať na to,  
že nie ste nikdy porazený. 
 

 Človek musí vsadiť na nejakú myšlienku,  

aby si vypočítal riziko – a potom konať.  

 

 Muž, ktorý si môže vybrať, má vlasť tam,  
kam sa valia najmohutnejšie mraky. 

        

 
 

 

http://sk.wikipedia.org/w/index.php?title=Goncourtova_cena&action=edit&redlink=1
http://sk.wikipedia.org/wiki/S%C3%BAbor:SignatureAndr%C3%A9Malraux.jpg
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Pavol Országh HVIEZDOSLAV 
(2. 2. 1849 – 8. 11. 1921) 

 

Tretie dieťa chudobného zemana získalo vzdelanie 

na gymnáziu v Miškolci a v Kežmarku. Pavol 

Országh študoval aj na Právnickej akadémii 

v Prešove; advokátske skúšky vykonal v Budapešti 

(1875). Pôsobil v Dolnom Kubíne, v Martine,  

v Senici a  v Námestove. Pseudonym Hviezdoslav 

používal (od roku 1877) na podpisovanie svojich 

diel a tým si  naplnil sen z detstva, kedy ho fascinoval pohľad na nekonečné 

priestory nočnej oblohy, posiatej nespočetným množstvom hviezd  

a súhvezdí. Prvé básne písal v maďarčine a v nemčine. Slovenskou 

prvotinou boli Básnické prvosienky (1868). Známymi a uznávanými sa stali: 

Žalmy a hymny, Krvavé sonety, Poludienok, Dozvuky. Z epických diel: 

Hájnikova žena, Bútora a Čútora, Ežo Vlkolinský, Gábor Vlkolinský 

i dráma Herodes a Herodias. Prekladal z nemčiny, angličtiny, 

ruštiny, poľštiny a maďarčiny. Vytvoril si vlastný osobitý básnický 

svet, štýl i jazyk a svojou tvorbou položil základy moderného, 

realistického slovenského básnictva. Stal sa jednou z vedúcich 

osobností slovenskej literatúry a kultúry. 
 

Z myšlienok a básní 
 

Mňa kedysi zvádzal svet, mi hovoriac: reč, ktorú z domu vieš ó jak je lichá. 

Jak biedny nástroj ona pre snem prác, čo žitím srdca sú a duchu pýcha ... 
 

Ó, ľudstvo! ľudstvo! Tak si vzdialené nebolo nikdy od príkazu Krista: 

Blížneho miluj ako seba! Sčista a bez výhrady zplna, iskrenne. 
 

Nuž nepýšte sa tak, vy chladné hrady, vy kaštiele, veď bledne už váš kment,  

veď pustnete, veď v priepasť rúcate sa, bo zľahčili ste vlastný fundament. 

A chalupy? Tie stoja, hľa, a budú stáť, žiť bude, kto v nich hniezdi. 
 

Pozdravujem vás, lesy, hory, z tej duše pozdravujem vás! 

Čo mrcha svet v nás skvári, zmorí, zrak jeho urknul, zmámila lož, ohlušila presila: 

vy k žitiu privediete zas, vy vzkriesite, vy zotavíte, z jatrivých vyliečite rán,  

v opravdu priamom, bratskom cite otvoriac lono dokorán, a srdečnosť kde odveká, 

kde nikdy neuspela zrada, bez dotazu, kto on, čo hľadá, na lono to, hľa,  

v objem sladký ramenom láskyplnej matky pritúliac verne človeka... 
 

Slovanstvo zasadí palmu pokoja na zemi. V jej tieni bude hovieť si ľudstvo jak 

 v prístave bez búrky a prieku a pán Boh s úľubou spočinie si zas, ako po stvorení. 
 

Byť kráľom času, nepoznali by sme čo je lúčenie.  

Už zdvíhame čašu, zdráhame sa sĺz...  

Život je veľké umenie. 

 

 
 

http://sk.wikipedia.org/wiki/1877
http://sk.wikipedia.org/wiki/ObrÃ¡zok:Hviezdoslav.jpg
http://www.telecom.gov.sk/externe/znamky/1999/f99171.html
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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 inšpiráciou 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.           http://dostojevskij.sk/ 

 

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 svedomím, 

čo je šťastie a čo nie je...  

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

http://dostojevskij.sk/
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Stanislav VYDRA – profesor matematiky na pražskej univerzite 
 

Uznávaný pedagóg 
Za 30 rokov svojho pôsobenia vzdelával viac než 10 tisíc študentov. Od roku 1772 bol profesorom 

matematiky na univerzite v Prahe. Stal sa výraznou postavou prvej generácie českého národného obrodenia. 

Svojich žiakov viedol nielen k matematickej kultúre, ale aj ku vzťahu k českému jazyku a literatúre. Uznal, 

že história vývoja matematických poznatkov je účinným prostriedkom pre získanie záujmu o matematické 

vedy.  
 

Životný osud 
Pochádzal z mesta Hradec Králové, tu sa narodil 13. novembra 1741, chodil  

do gymnázia, aj vstúpil do jezuitskej reholy (1757). Ako novic bol dva roky v Brne. 

V pražskom Klementíne si rozšíril svoje vzdelanie aj o francúzštinu i históriu. 

Matematiku a filozofiu vyštudoval (1762−1764) u J. Steplinga a J. Tesánka v Prahe.  

Po krátkom  pôsobení v Jičíne sa stal Steplingovým asistentom (1766)  

pri astronomických pozorovaniach. Po vysvätení za kňaza (1769) učil opäť v Jičíne  

a potom bol farárom vo Vilémove (1171–1772). Profesorom elementárnej matematiky 

 na pražskej univerzite sa stal na Steplingov návrh (1771) a na tomto mieste úspešne 

pôsobil aj po zrušení jezuitského rádu (1773). V rokoch 1789−1799 bol zvolený  

za  dekana filozofickej fakulty a od roku 1800 bol aj rektorom Karlo−Ferdinandovej univerzity.  

Zomrel na mŕtvicu 3. decembra 1804, keď pred tým (1803) oslepol. 
 

Vzťah k matematike a vedám prírodným 
Keď bol poverený vedením úvodného kurzu pre študentov filozofickej fakulty (trval dva – 

tri roky), svoje miesto v ňom mali aj matematické vedy (vtedy tam patrili okrem 

matematiky aj fyzika, mechanika a zememeračstvo). Od roku 1752 vyučoval povinnú 

elementárnu matematiku študentov 1. ročníka a od roku 1775 aj  aplikovanú matematiku 

poslucháčov 2. ročníka. Neskôr tam pribudol aj úvod do diferenciálneho a integrálneho 

počtu s jednoduchými geometrickými a mechanickými aplikáciami.      

   Vydra bol zodpovedný učiteľ sústredený predovšetkým na pedagogický prístup 

a didaktický výklad. Napriek tomu, že mal českých rodičov, myslel, písal a hovoril latinsky. Od roku 1784  

sa začala vyučovať matematika na univerzite namiesto latinsky po nemecky. Medzi vzdelancov sa dostávali 

učebnice zo zahraničia a začala vznikať profesia odborného učiteľa matematiky. Stanislav Vydra dosiahol 

vynikajúcu pedagogickú zručnosť i didakticko-motivačnú tvorivosť. Vo svojich Epigrammatách (z roku 

1804) uviedol v 7. epigrame: Quare tam paucis grata est divina Mathesis? Paucis vera placent, ludicra 

vulgus amant. (Matematika božská, prečo si tak málo uctievaná? Pravda sa málo páči, ľud miluje zábavu.) 

Veľmi pôsobivo spájal výučbu matematiky s pripomienkami významných udalostí 

v dejinách Čiech a Moravy. V známom diele Historia Matheseos in Bohemia et Moravia 

cultae (1778) uviedol životopisy 98 matematikov, fyzikov a astronómov, ktorí sa narodili 

alebo pôsobili v českých krajoch. Vydrom pripravovanú učebnicu Počátky aritmetiky vydal 

(1806) jeho žiak a nástupca profesor J. Jandera.  

 

Buditeľská láska k českému jazyku  
Stanislav Vydra patril k popredným predstaviteľom národného obrodenectva v Čechách (jeho portrét podal 

aj A. Jirásek v diele F.L. Vĕk alebo J. Jungman v Elégii na smrť S. Vydru). Rozvíjal poznatky o českom 

jazyku a literatúre. Napísal aj životopis Bohuslava Balbína (1621–1688) známeho českého, latinsky 

píšuceho, historika, ktorý spísal diela Učené Čechy, Výber z dejín Čiech, Obrana jazyka slovanského, zvlášť 

českého. Páter Vydra bol vynikajúci rečník, jeho kázne na významné cirkevné sviatky (aj v češtine) 

v pražských kostoloch boli navštevované veriacimi v pomerne hojnom počte. Možno aj preto si umyslil 

počátky všeho matematického umění v jazyku vlasteneckém vydati. 
 

Trvalá spomienka 
Ovplyvnil naozaj mnohých poslucháčov. Bol uznávaný a vážený v kruhoch 

cirkevných, občianskych i akademických. Dodnes je v budove MFF UK na Karlove 

(matematický ústav; na schodisku pred veľkou posluchárňou) v Prahe umiestnená 

busta S. Vydru, ktorú vytvorili roku 1814. Študenti si tak môžu pripomenúť aj 

zásluhy tohto obetavého učiteľa matematiky, ktorý sa nezištne zaslúžil o šírenie 

matematickej kultúry.                                                             

http://cs.wikipedia.org/wiki/1778
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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 
o Viac ako čokoľvek iné ma tešila tá skutočnosť, že som pracoval nie podľa cudzích 

myšlienok, ale podľa vlastných sklonov. 
o Kedykoľvek sa naučím niečo nové, hneď uvažujem, či by sa z toho nedalo niečo vyťažiť pre 

život. 

o 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. 
o 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. 

o Umenie je najvyšší výraz akejsi vnútornej a neuvedomenej aritmetiky... Hudba je 

radosť duše, ktorá robí výpočty, sama si toho nevšímajúc. 
o 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... 

o 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. 
o 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.  

o 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.  
o Milovať znamená radovať sa zo šťastia druhého.         

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/6a/Gottfried_Wilhelm_von_Leibniz.jpg
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Georg W. F. HEGEL  

(27. 8. 1770 – 14. 11. 1831) 

  
Nemecký filozof, vyštudoval gymnázium v Stuttgarte a teológiu  

v Tübingene. Pôsobil ako domáci učiteľ, redaktor, profesor a rektor 

gymnázia v Norimbergu. Vysokoškolským profesorom bol na 

univerzite v Heidelbergu a v Berlíne. Zomrel na následky cholery.  

Až do smrti veril v ľudský rozum, pravdu, slobodu a spravodlivosť. 

Napriek svojej ťažkopádnejšej povahe, filozofická vášeň a prenikavé 

myslenie ho postavili medzi najvýznamnejších predstaviteľov 

nemeckej klasickej filozofie. Pochopil dôstojnosť človeka v jeho 

myslení ako najvyššej forme ľudskej činnosti. Pravdu vnímal ako 

jednotu protikladných určení. Prírodu chápal ako systém vývojových 

stupňov, ktorých tendenciou je pokrok k subjektívnosti. Prispel  

k viere, že možno obsiahnuť skutočnosť pomocou rozumu. Podarilo sa 

mu vytvoriť filozofickú, originálnu a ucelenú, koncepciu sveta. V rozsiahlom  

a mnohotvárnom diele (napr. Základy encyklopédie filozofických vied, Logika, 

Fenomenológia ducha) opísal svet ako ustavičný proces, ako napredovanie  

v zmysle sebarealizácie absolútnej idey. Vývoj v troch stupňoch – téza, antitéza, 

syntéza – v zásade naznačuje dialektiku pojmov. Uznával, že všetky veci a javy 

majú duchovnú podstatu. Bytie má rovnakú prirodzenosť ako myslenie. 
 

Z myšlienok  
 

 Všetko, čo sa deje od večnosti na nebi a na zemi... ženie sa vpred len preto,  

aby duch poznal sám seba, aby sám seba spredmetnil, aby sám seba našiel,  

aby sa stal niečím, čo je samo pre seba, aby splynul sám so sebou...  

aby sa vrátil k sebe. 
 

 Úlohou filozofie je pochopiť to, čo je, lebo to, čo je, je rozum. 
 

 Pravda je celok. Celok je len bytie dovršujúce sa vlastným vývojom.  
 

 O absolútne treba povedať, že je bytostne výsledkom, že iba na konci je tým,  

čím naozaj je. 
 

 Ako je podstatou hmoty tiaž, tak treba povedať, že podstatou ducha je sloboda.  
 

 Iba duchovné je skutočné... Boh je absolútny duch.  
 

 Ľudský rozum, vedomie jeho existencie, je rozum vôbec, božský princíp v človeku. 
 

 Dejiny filozofie nám zobrazujú galériu vzácnych duchov, galériu hercov 

dumajúceho rozumu, ktorí silou tohto rozumu prenikli do podstaty vecí, prírody  

i ducha, do podstaty boha, a vydobyli nám najvzácnejší poklad, 

poklad rozumového poznania.  
 

 Nie je lepšie znamenie doby než to, že sa ľudstvo chová k sebe s úctou.  
 

 Pravým bytím človeka je jeho čin. Nemôžeme vedieť čím sme, pokiaľ sa svojím 

konaním neuskutočníme.  

 Buď osobou a rešpektuj druhých ako osoby.                                                

http://sk.wikipedia.org/wiki/S%C3%BAbor:Hegel_portrait_by_Schlesinger_1831.jpg
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Cyril BOUDA 
(14.11.1901−29.8.1984) 

 

Český grafik, ilustrátor a malíř. Absolvent pražské 

Akademie (žák M. Švabinského). Po počátečním 

zájmu o krajinomalbu se orientoval na tvorbu volné 

grafiky a ilustrace. Techniky mědirytu, rozvíjel 

dřevoryt, lept, kamenoryt a litografii. Vytvořil tisíce 

grafický listů, nádherně ilustroval téměř stejný počet 

knih, navrhl desítky poštovních známek, scénické 

návrhy, plakáty i gobelíny.  

Nemám rád mluvení, mluvím nerad. Ať se lidi koukají  
na moje obrázky, není o nich potřeba nic povídat.  

Jestli nic nevykoukají, tak jsou špatné. 
 

Z diela 
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Gustave CHOQUET – matematik s intuíciou básnika 
 

Osudy života 
Dedičstvo zo strany otca i matky mu prinášalo ideál intelektuálneho i morálneho života. 

Jeho otec žil fyzickou prácou i hudbou v miestnej kapele. Matka mala rada kvety 

v záhrade a záľubu v poézii. Gustave (* 1. 3. 1915) získal sklon k sneniu a spájaniu 

rôznorodých myšlienok. Už v základnej škole prebral vášeň svojho výnimočného učiteľa 

pre experimentovanie a pozorovanie prírodných javov. Na gymnáziu si zvlášť obľúbil 

geometriu, mal dobrú vizuálnu pamäť i schopnosť predstavivosti aj abstrakcie. Kurz 

analýzy a mechaniky so základnou matematikou ho očaril až tak, že ho neskôr označil  

za rozhodnutie  robiť matematiku po celý život. Vyštudoval (1934–38) parížsku École 

Normale Supérieure a potom odišiel ako štipendista na rok do Princetonu, kde navštevoval aj prednášky prof. 

Churcha. Choquet sa v januári 1941 oženil (a neskôr, roku 1961, aj druhý raz; s prvou manželkou mali tri 

a s druhou dve deti). V rokoch 1941–1946 vedecky pracoval (hlavne v teórii miery, v teórii potenciálu, 

v diferenciálnej geometrii a teórii kriviek), obhájil dizertačnú prácu a získal doktorát. V rokoch 1946–1947 

pôsobil v Krakove a potom (1947– 1949) v Grenobli. Stal sa úspešným vysokoškolským učiteľom (profesor 

na Université de Paris 1952–1984, aj na École Polytechnique 1965–1969). Pôsobil v USA, v Anglicku 

i v Austrálii. Navštívil Čínu, Afriku, Kóreu i Japonsko. Zomrel 14. novembra 2006. 
 

Vedecké úspechy  
Matematik Choquet napísal viac než 150 vedeckých pojednaní,  sedem monografií 

a celý rad učebníc. Stal sa uznávaným odborníkom hlavne v teórii zovšeobecnených 

kapacít i v oblasti integrálnej reprezentácie konvexných množín. Otvoril nové cesty 

pre matematické myslenie v oblasti teórie potenciálu a pravdepodobnosti. Jeho meno 

nesú aj niektoré pojmy: Choquetova teória, Choquetova kapacita, Choquetov 

integrál, Choquetova hranica, Choquetov simplex. 

   Profesor Gustave Choquet bol úspešný aj svojimi odbornými prácami  z reálnych 

a komplexných funkcií, variačného počtu, geometrie a jej didaktiky, teórie grafov, 

teórie čísiel, teórie chaosu.  Pozorne a primerane hlboko vedel vystihnúť aj teóriu i 

prax duševných procesov pri tvorivej matematickej práci. Bol známy ako vynikajúci 

prednášajúci, ktorý vychoval desiatky významných matematikov a svojimi 

odbornými i didaktickými prácami ovplyvnil aj ďalších matematikov i učiteľov matematiky možno  

aj na celom svete. Matematici by mali sprístupňovať svoje rozvinuté inšpirácie a  vedieť písať matematiku 

pre ľudské bytosti. 
 

Ocenenia aj pocty 
Profesor Gustave Choquet  patril medzi najvýznamnejšie postavy povojnovej 

svetovej matematiky. Jeho objavy ovplyvnili  mimoriadnym spôsobom rozvoj 

matematickej kultúry. Za svoje odborné matematické práce získal ceny parížskej 

Akadémie vied (1945, 1951, 1956, 1968) a stal sa jej riadnym členom (1976).  

V rokoch 1950–1962 bol prezidentom Medzinárodnej komisie pre výskum a zlepšenie 

výučby matematiky. V roku 1966 získal vo Francúzsku zvlášť uznávaný titul Rytier 

čestnej légie. Karlova univerzita v Prahe mu udelila (2002) za mimoriadne 

celoživotné dielo v matematike čestný doktorát fyzikálne–matematických vied.  
 

Cesta k objavom  
Matematika a poézia majú podľa mňa mnoho spoločného v ich inšpirácii a výstavbe. Aj profesor Choquet 
vo svojom vedeckom úsilí zistil, že neexistuje žiadna spoľahlivá metóda, ktorou by sa človek naučil 

objavovať. Objavovanie v matematike, napriek udivujúcej podobnosti s cestou k objavom v experimentálnych 

vedách, v umení, v poézii alebo filozofii, má svoje špecifiká. O týchto vlastnostiach spojených 

s matematickými disciplínami písal H. Poincaré (1854–1912), J. Hadamard (1865–1963) aj G. Choquet 
(1915 –2006), významní francúzski matematici. Pre študenta začínajúceho s vedeckou prácou znamená prvý 

vlastný výsledok nádherné odhalenie toho, čo znamená objavovať a ako s tým zachádzať... Každý sa musí 

k tomuto tajomstvu prepracovať sám. Gustave Choquet prežil so svojou matematickou vedou veľmi hlboké 

duchovné zážitky: Podstata mojej existencie bola sústredená na matematické bádanie... Z vlastnej skúsenosti 

viem, akú hlbokú radosť prináša vedecký život. 

 

http://owpdb.mfo.de/detail?photo_id=667
http://en.wikipedia.org/wiki/Image:Gustave_Choquet.jpg
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Henryk SIENKIEWICZ 
(5.5.1846−15.11.1916) 

Quo vadis?, Ohňom a mečom, Potopa – možno 

niet Poliaka, ktorý by nepoznal tieto literárne 

diela. Poľský spisovateľ, nositeľ Nobelovej ceny 

za literatúru (1905) získal slávu svojimi 

historickými románmi, dotýkajúcimi sa poľských 

a kresťanských dejín. V románe Križiaci literárne 

spracoval konflikt s nemeckými rytiermi okolo bitky pri Grünwalde 

(1410). Pre deti napísal dobrodružný cestopisný román Púšťou 

a pralesom o príhodách anglického dievčaťa a poľského chlapca 

unesených v Egypta a putujúcich k Indickému oceánu. Sám veľa 

cestoval (Nemecko, Belgicko, Francúzsko, Anglicko, Spojené štáty 

americké, Taliansko, Grécko, 

Turecko i Španielsko, východná 

Afrika). Rozsiahle romány písal, 

aby "posilnil srdcia" rodákov, ktorí žili takmer sto rokov bez 

svojho štátu a mali za sebou dve nepodarené povstania. 

Zároveň sú kľúčom k poľskej mentalite. Posledné slová 

spisovateľa boli: Ja už to slobodné Poľsko neuvidím. 

 

 

 
Z myšlienok 

 

Člověk najde ve světě vždycky 

 snadněji filozofování než dobrou radu. 
 

Stáří a bezmocnost jsou smutní druhové 

posledních let života. 

 

Lež stejně jako olej plave na povrchu pravdy. 
 
 

 Je lehké najít si milenku a udržet si přítele. Těžší však je najít si přítele  

a udržet si milenku. 
 

 Hudba je jako moře. Stojíme na jednom břehu a vidíme daleko, 

ale druhý břeh spatřit nemůžeme. 
 

 I největší tvůrčí génius plodí bezvýznamnosti, totiž své epigony. 
 

  Doktríny neopíjejí o nic méně než alkohol. 
 

 Bohatý si může dovolit všechno, dokonce i ctnostný život. 
 

 Ženy neodpouštějí mužům omyly, kterých se sami dopustí. 
 

 Láska se dává, láska se nebere. 
 

 Život je velký poklad. 
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Carl Maria von WEBER 
(18.11.1786 − 5.6.1826)  

 
Pôsobil ako kapelník dvorných spoločností  

v mnohých nemeckých mestách. Bol vynikajúcim 

klaviristom, spisovateľom aj režisérom. Popri 

kapelníckej práci aj komponoval. Vytvoril veľa 

klavírnych, komorných a vokálnych diel, aj 2 symfónie. 

Jeho najobľúbenejšia klavírna skladba je Vyzvanie do tanca. 

Vlastenecký zbor Lýra a meč podnecoval Nemcov vo vojne proti 

Napoleonovi. Z hlbokého národného cítenia vyrástlo aj Weberovo 

vrcholné dielo – opera Čarostrelec. Vytvoril aj operu Euryanta,  

v ktorej zobrazil stredoveký svet rytierov, ich povesti a legendy. 

Najvýznamnejšími orchestrálnymi skladbami sú dva klarinetové 

koncerty. Jedným z jeho prínosov pre umenie dirigovania je to,  

že ako prvý zaviedol použitie taktovky pri  dirigentskom pulte. 

V rokoch 1813 − 1816 bol dirigentom nemeckej opery v Prahe. 

 
 
 

 
Z myšlienok a diela 
 

     https://www.youtube.com/watch?v=ZdMqHNcL6xI 

     https://www.youtube.com/watch?v=xMBDpZX2Veo 

     https://www.youtube.com/watch?v=O8KE2FeU1qc 

     https://www.youtube.com/watch?v=iN8O_LIpSlw 

     https://www.youtube.com/watch?v=eRXKm33DN0A 

  

https://cs.wikipedia.org/wiki/Taktovka
https://www.youtube.com/watch?v=ZdMqHNcL6xI
https://www.youtube.com/watch?v=xMBDpZX2Veo
https://www.youtube.com/watch?v=O8KE2FeU1qc
https://www.youtube.com/watch?v=iN8O_LIpSlw
https://www.youtube.com/watch?v=eRXKm33DN0A
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Michail V. LOMONOSOV 
(19. 11. 1711  15. 4. 1765) 

 

Významná osobnosť ruskej vedy a kultúry 18. storočia. Po štúdiách 

(Moskva, 17311735; od 1736 v zahraničí  Marburg, Freiburg   

do 1741) sa stal (1745) prvým ruským profesorom chémie 

Petrohradskej akadémie vied. Chemické prírodné javy vysvetľoval 

pôsobením drobných častíc. Skúmal vzorky solí, minerálov a rúd, 

rozpracoval teóriu roztokov. Chémia bola pre neho fyzikálnou vedou. 

Vyslovil aj zákon zachovania hmotnosti a pohybu (5.7.1748 v liste 

Eulerovi). Skonštruoval niektoré originálne optické prístroje, venoval 

sa aj meteorológii i astronómii. Popísal prvú kométu (1744), pripravil 

projekty hospodárskeho rozvoja Ruska. Zapojil sa do prípravy 

presných máp celého Ruska. V jeho historických prácach sa prejavuje láska k slovanskému národu 

a ruskej vlasti. Zaujímavosťou je aj to, že sa originálne venoval technike mozaikových obrazov. 

Podľa jeho projektu bola (12.1.1775) otvorená univerzita v Moskve. Bol vedcom v poézii aj umení, 

poetom vo vede. Ovplyvnil poznatky nielen v mechanike, chémii, banskom inžinierstve 

a mineralógii, ale aj v histórii, rečníctve a umení. Stal sa zakladateľom modernej ruskej slovesnosti. 

Jeho Dejiny Ruska vyšli posmrtne (1766) 
 

Z myšlienok  
 

 Fyzikálna chémia je veda, ktorá sa na základe 

fyzikálnych pokusov popisuje to, čo sa odohráva 

v zlúčeninách pri chemickom pokuse. 
 

 Ruština je čarovná ako španielčina, životaschopná ako 

francúzština, kombinuje silu nemčiny a jemnosť 

taliančiny. Naviac je výrečná i stručná ako gréčtina  

     a latinčina. 
 

 Priamu skúsenosť a pokus považujem za viac ako tisíc úvah zrodených iba 

v mysli... Chcem podrobiť pokusom všetko, čo sa v prírode vyskytuje.   
 

 Všetko, čo predtým bolo temné v hydraulike, optike a podobne, matematika 

urobila jasným a hodnoverným. 
 

 Stvoriteľ dal ľudstvu dve knihy: V prvej ukázal svoju veľkosť, v druhej svoju vôľu. 

Prvou je tento viditeľný svet, ktorý stvoril, aby človek pri pohľade na veľkosť, 

krásu a súlad jeho dômyselných diel uznal božskú všemohúcnosť. Druhou knihou 

je Písmo sväté. V ňom ukázaná Stvoriteľova milostivá vôľa a naša spása.  

 

 

Idey sú odrazy obklopujúcej nás reality 
v našom vedomí. 
 

Poézia je mojim potešením,  
fyzika mojou úlohou. 
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Andrej KMEŤ 
(19.11.184116.2.1908) 

 

Je pochovaný na Národnom cintoríne v Martine. Zaslúžil sa o založenie 

Muzeálnej slovenskej spoločnosti (1895). Bol uznávaným organizátorom 

vedeckého života, prírodovedec (geológ, mineralóg, paleontológ), botanik, 

archeológ i historik, národopisec (etnograf, folklorista), vlastivedný pracovník i cirkevný 

dejateľ. Pochádzal z Bzenice v Tekovskej župe. Školy navštevoval v Žarnovickej Hute, Banskej 

Štiavnici, v Trnave. Bohoslovcom bol v Ostrihome. Kňazom v Senohrade, Krnišove 

a v Prenčove. Vo výslužbe žil v Turčianskom Sv. Martine. Vytvoril vzácny herbár, ktorý sa stal 

európskym unikátom (72 tisíc položiek). Vedecky približoval prírodu, históriu a ľudovú kultúru 

vo vlastivednej publikácii Veleba Sitna (1893). Bol dobrým kazateľom 

i spolupracovníkom Spolku sv. Vojtecha. Úspešný samouk Andrej Kmeť 

zanechal trvalú stopu v dejinách Slovenska. Vrúcne miloval Božiu prírodu, nad prírodu starinu 

i prítomnosť slovenského národa. Nežil sebe, žil Bohu, vede a národu.  
 

Z myšlienok 
 Študujme sami seba, učme sa poznávať kraj, zvyky, deje a práva svoje, podania a tradície otcov našich: 

Pracujme do omdletia na národnej roli dedičnej, hájme každú piaď duševného a hmotného majetku 

svojho... Poznávajme kraje naše – poznáme tým sami seba. 

 Nie lichí učenci, nie politické úskoky, nie surová moc obhájila historickú pravdu, že Slováci sú 

najstaršími autochtónnymi obyvateľmi tejto nešťastnej vlasti svojej, ale obránil si to sám ľud, 

krásnozvučnou, hlbokoetymologickou rečou svojou. Porozumeli tomu naši odvekí a najnovší kynožitelia, 

a preto idú vykynožiť s rečou i názvy miest, dedín ba i honov. 

 Preto keď čo zbadám, všetko zbieram, všetko chránim, všetko pestujem a o všetkom svetu vyštebocem... 

Tento môj krik ale nesie sa k sláve môjho zaznávaného a potupovaného ľudu. 

 Nemôžeme sa vyhovárať, že boli zlé časy. Časy budú ešte horšie, no časy si musíme hľadieť sami 

obracať! ... Dvoje nám je nevyhnutne treba: práca a obeť. Práca drobná a obeť hojná! 

 Pracovať tak, ako by sme nikdy neumierali, žiť tak, aby sme mohli kedykoľvek zomrieť, a preto dobre 

činiť, lebo život je krátky. 

 Čas je nám zo sna vstať, lebo zaostali sme a oneskorili sme sa viac, ako sme mysleli. 

 Môj náhľad pri rozmanitých odvetviach prírodných vied odjakživa bol ten, že veď my laici... máme 

zbierať, zhromažďovať a na hŕbku ako mravenci, poznášať poťažný materiál nášho kraja, lebo nám je to 

snadno... My miestni a vonkovský teda máme zbierať, ale preskúmať nazbieraný materiál patrí učencom, 

znalcom, učbárom v mestách, kde zas v blízkosti, pri ruke jesto potrebná literatúra, zbierky  

 k porovnaniu, iní znalci k vyproseniu si mienky a vedomci. Títo teda majú materiál určiť a preštudovať. 

Toto bol môj náhľad a je. 

 Botanika značí pôžitok, lebo botanik nikdy nie je samotný. Všade, kam sa pohne, stretne sa s rastlinkami, 

svojimi milými priateľmi, v púšti, na bralách, v priepasti. Z každej vychádzky ide s radosťou domov. 

Botanika je prívetivá, uznanlivá, slušná... 

 Čas je nám už zo sna povstať, lebo zaostali sme a oneskorili sme sa viac, než by sme mysleli a verili. Čas 

je už aby sme sa poznali, ktorí pracovať vieme a chceme. Hľadí na nás nielen neuvedomelý národ, ktorý, 

keď sa uvedomí, obviňovať nás bude a neprijme terajšiu našu výhovorku, že boli tvrdé časy a že sa 

nedalo nič vykonať: časy budú ešte tvrdšie, lebo vidíme, že čím lepšie čakáme, tým horšie dočkáme,  

a časy musíme si hľadieť i sami obracať na lepšie... 

 Keďže bohatstvom, vysokým umením a politickou mocou nemáme výhľady prevýšiť šťastnejšie národy, 

môžeme v poznaní a vedeckom ocenení pokladov a vzácností našej domoviny vyniknúť, môžeme poučiť 

svet a vynútiť národnej samobytnosti našej uznanie, úctu a slávu. 

 Ak chceme platiť za národ kultúrny, ak chceme obstáť pred súdom civilizácie, musíme s napnutím 

všetkých našich síl podať svetu dôkazy konkrétne, že nečakáme so založenými rukami, čo nám prinesie 

náhoda, ale ktorí štedrým grošom, ktorí skvelým umom, ktorí pilnou rukou, pracujme na povznesení 

nášho národa... najdrahšia a najväčšia sila je rozum náš. Rozum je vždy mocnejší, nežli telo, a rozumom 

vždy viac zdvihneme a vykonáme, nežli silou. 

 Nech nikoho z národa slovenského nesklátia, neodstrašia ani tie najtrpkejšie 

sklamania, lebo z nich, z bolesti pochádza otuženie, upevnenie a múdrosť.  

 Na chybách sa učíme a padaním sa dvíhame. 

 Veda prírodná má ostať na svojom poli, a nie zabŕdať do filozofie a mysticizmu,  

má ostať pri tom, čo nájde, a nie pri tom, čo nenájde, totiž Boha a dušu.                  
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Angelo RONCALLI  
(25.11.1881  3.6.1963) 

Ako patriarchu Benátok ho zvolili (28.10.1958)  

za pápeža (Ján XXIII.). Zvolal 21. všeobecný snem 

Cirkvi rímsko-katolíckej (1962). Prispel k novým 

formuláciám pojmov a zásad radostnej zvesti. 

Vedel, že pravda preniká do duše človeka ľahšie, 

keď je podporená zmysluplnými prejavmi dobroty 

a porozumenia. Presviedčal vytrvalou láskou 

k jednote v pravde. K jeho hlavným cieľom patrilo 

rozvíjanie katolíckej viery, obnova kresťanského 

života veriacich, ale najmä „prispôsobenie 

cirkevnej disciplíny potrebám našich čias“. 
 

Z myšlienok 
 

 Dôležitejšie než gesto je duch, a toto ponaučenie neplatí iba pre náboženských 

predstviteľov. Každá vláda, každé postavenie autority je služba. 

 Vždy som sa staral viac o to, čo zjednocuje, než o to, čo rozdeľuje a vyvoláva 

kontrasty. 

 Treba ohlasovať pred tvárou sveta dobrotu, aby prenikla dovnútra a ovládla  

celý individuálny a spoločenský život. 

 Nebude pokoj medzi ľuďmi, ak nebude v srdci každého človeka, to znamená,  

ak každý nebude zachovávať Bohom stanovený poriadok. 

 Ľudia si čím ďalej tým viac uvedomujú, aký veľký význam má dôstojnosť ľudskej 

osoby a koľko námahy si vyžaduje snaha po jej patričnom zdokonalení. 

 Cirkev dnes dáva prednosť tomu, užívať skôr liek milosrdenstva ako prísnosti. 

Potrebám dneška môže odpovedať skôr tým, že preukáže platnosť svojej náuky, 

ako keď bude čokoľvek odsudzovať. 

 Uvedomujem si, že to potrvá dlhý čas. Ani vy, ani ja nebudeme pri oslave veľkej 

slávnosti zmierenia. Ani moji najbližší nástupcovia. Ale niekto musí začať búrať 

prekážky, ktoré stoja v ceste. 

 Celý život by mal byť jednou silnejúcou piesňou, ktorá mohutnie tým viac,  

čím viac sa otvára všetkému, čo je vzácne pred Bohom. 

 Kresťanská viera sa nemá čoho obávať ani zo strany vedy, ani zo strany techniky, 

ktorá má v nej pôvod, naopak, učí nás, že ich možnosti sú oslavou stvoriteľskej 

dobroty Boha, ktorý povedal: "Naplňte zem, podmaňte si ju." 

 Nech sa stane, čo sa stane - nikdy sa nestane nič osudné: ak máme pevnú a hlbokú 

vieru v Darcu každého dobra, zostaneme neotrasiteľní v našej nádeji. 
 

 Láska je výsledok a vrchol všetkých najlepších vlastností.  
 Ona má preniknúť každý skutok, každú myšlienku, každý 

pocit...  Sme určení na diela lásky, nie na výpravy nenávisti. 
 

 Kto bližšie spozná Slovanov, ten sa presvedčí, že nosia v sebe 
mnoho prekrásnych čŕt nádhery samého Boha.                    
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Stefan ZWEIG 
(28.11.1881−23.2.1942) 

 

Rakúsky prozaik, esejista, dramatik, básnik 

a prekladateľ sa narodil vo viedenskej 

židovskej rodine, vyštudoval v Berlíne  

a vo Viedni. Veľa cestoval. Už prvá svetová vojna mala na neho veľký 

vplyv. Stal sa presvedčený humanista a odporca brutality a teroru. 

Krátko po nástupe nacistov k moci sa presťahoval (1935) do Veľkej 

Británie a na začiatku vojny prijal britské občianstvo. Po páde 

Francúzska sa cez New York dostal (1940) až do Brazílie. Na obranu 

ľudskej dôstojnosti mu zostal napokon jediný 

prostriedok: dobrovoľný odchod z tohto sveta. 

   Začal písať lyriku v štýle francúzskeho 

symbolizmu a nemeckého novoromantizmu. 

Známym sa stal ako autor životopisných 

románov (Romain Rolland; Maria Antoinetta; 

Maria Stuartovna; Triumf a tragika Erasma Rotterdamského), 

 v medzivojnovom období boli veľmi populárne jeho novely (Amok; Zmätenie 

citov; Šachová novela; Liečenie duchom). K jeho vrcholným dielam patrí 

autobiografia Svet včerajška. 

 

Z myšlienok 
 

Šťastie tvojho života záleží na druhu tvojich myšlienok. 

Človek môže uniknúť všetkému, len nie sebe samému. 

Nič neprekvapí ľudí viac ako zdravý rozum a jasné jednanie. 
 

Bez spomienok na sklamanie, trpkosti a bolesti prežitého života 

smrť by bola ešte ťažšia. 

Dejiny sveta bohužiaľ nie sú, ako sa väčšinou podávajú, len 

dejinami ľudskej odvahy, ale dejinami ľudskej zbabelosti. 

Každá pravda, ktorá sa nedomyslí do konca, nemá žiadnu etickú 

hodnotu. 
 

Najvznešenejšou odvahou ducha je vždy hrdinstvo bez brutálnosti. 

Zmena je pre mnohých soľou rozkoše a rozkoš jediným zmyslom 

života. 

Jediné, v čom má človek prevahu nad zvieraťom, je to, že môže 

zomrieť, aj keď chce, nielen vtedy, keď musí. 
 

Pravá viera je ohnivým prúdom medzi súhlasom a negáciou, medzi 

oboma pólmi sveta. 

Rovnako ako človek potrebuje božstvo, aby nezanikol, aj božstvo, 

aby bolo skutočné, potrebuje človeka. 

 

Pravdy je možné šíriť, ale nie je možné ich vnucovať. 
 

http://www.spisovatele.cz/romain-rolland
http://www.panovnici.cz/marie-antoinetta
http://www.panovnici.cz/marie-stuartovna
http://citaty.nakazdyden.eu/citat/38665
http://citaty.nakazdyden.eu/citat/38665
http://citaty.nakazdyden.eu/citat/38668
http://citaty.nakazdyden.eu/citat/38668
http://citaty.nakazdyden.eu/citat/38680
http://citaty.nakazdyden.eu/citat/38680
http://citaty.nakazdyden.eu/citat/38696

