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Jan PATOČKA  
(1.6.1907– 13.3.1977)  
 

Jeden z najvýznamnejších českých 

filozofov 20. storočia, hlavný 

predstaviteľ česko-slovenskej fenomenológie a filozofie dejín. Habilitoval 

sa (1936) prácou Prirodzený svet ako filozofický problém. Preložil (1960) 

Hegelovu Fenomenológiu ducha a Estetiku. Pokúšal sa vytvoriť novú 

filozofiu dejín a Kacírske eseje o filozofii dejín (1975) sa stali jeho 

najznámejším a najprekladanejším dielom. Spolu s Václavom Havlom  

a Jiřím Hájkom sa stal (1977) hovorcom Charty 77. Patočka bol 

presvedčený, že prostredníctvom vnútornej slobody sa človeku otvorila 

cesta k filozofii a slobodná filozofia je neoddeliteľnou súčasťou slobodného 

prebývania človeka vo svete. Usiloval sa aj 

o udržanie princípu kolektívne nenahraditeľnej 

mravnej zodpovednosti, o rešpektovanie individuálnych ľudských 

slobôd. Chcel dosiahnuť život pre spravodlivý polis ako život v pravde. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=9jFACbATVpM 
http://www.ajp.cuni.cz/index.php/Home 

 

Z myšlienok 
 

 Dnešní lidstvo, rozervané ideologiemi, nespokojené 
uprostřed blahobytu, očekává toužebně a horečně 
řešení od nových a nových technických receptů.  
Sem náleží rovněž spoléhání na politickou moc a stát. 

 

 Klíč od pravdy, jež unikla z rukou vědy a abstraktní filosofie, je v držení umění. 
 Život zaujatý v konečnosti se uvědoměním smrtelnosti jen ještě více zatvrzuje. 
 Každý náš konečný prožitek, každá věc, která se může vyskytovat v našem 

konečném, uzavřeném obzoru, je toliko výrazem toho, že nedosahuje k Ideji,  
a Idea je nevyřknutelná a neuchopitelná, je věčným tajemstvím právě z toho 
důvodu, že žádná skutečnost ji nevyjadřuje, že žádná se jí nepodobá,  
že každá je k ní neadekvátní. 

 Existují věci, pro které stojí za to trpět… 
 Na odpovědnosti je nejzajímavější to, že ji s sebou nosíme všude.  

 K inteligenci patří jen ten, kdo se trápí s opravdovostí svého vztahu k pravdě. 
 

 ... pozitívne vedy podobne ako novoveká metafyzika na piedestál absolútna (bytia) 

postavili matematickú konštrukciu jestvujúcna pochopeného ako bytie samo osebe. 

 ... na otázku o zmysle nášho bytia si neodpovedáme len v rovine logickej  

a intelektuálnej: neodpovedáme len slovami, ale odpoveďou je celá naša 

existencia, a tu sú síce aj veda, aj filozofia nevyhnutné, ale samy osebe sotva 

postačujúce... 

 ... v istom zmysle je absolútno v skúsenosti obsiahnuté...  

skúsenosť je zápasom s ním, s jeho nekonečnosťou...  

 Nemiluj knihy, aby si nimi ozdobil si svoj príbytok, ale preto,  

aby si nimi vyzdobil srdce i ducha.   

https://sk.wikiquote.org/wiki/De%C5%88:1._j%C3%BAn
https://sk.wikiquote.org/wiki/De%C5%88:13._marec
https://sk.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cesko
https://sk.wikipedia.org/wiki/Filozof
https://sk.wikipedia.org/wiki/20._storo%C4%8Die
https://sk.wikipedia.org/wiki/Fenomenol%C3%B3gia
https://sk.wikipedia.org/wiki/Filozofia_dej%C3%ADn
https://sk.wikipedia.org/w/index.php?title=Prirozen%C3%BD_svet&action=edit&redlink=1
https://sk.wikipedia.org/wiki/Georg_Wilhelm_Friedrich_Hegel
https://sk.wikipedia.org/wiki/1975
https://sk.wikipedia.org/wiki/V%C3%A1clav_Havel
https://sk.wikipedia.org/wiki/Ji%C5%99%C3%AD_H%C3%A1jek
https://sk.wikipedia.org/wiki/Charta_77
https://www.youtube.com/watch?v=9jFACbATVpM
http://www.ajp.cuni.cz/index.php/Home
https://sk.wikiquote.org/wiki/Milovanie
https://sk.wikiquote.org/wiki/Kniha
https://sk.wikiquote.org/wiki/Ozdoba
https://sk.wikiquote.org/wiki/Pr%C3%ADbytok
https://sk.wikiquote.org/wiki/Srdce
https://sk.wikiquote.org/wiki/Duch
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John DEWEY  
(20.10.18591.6.1952) 

 

Americký filozof, otec funkčnej psychológie, 

pedagóg, reprezentant inštrumentálneho 

pragmatizmu a liberalizmu. Absolvoval 

Hopkinsonovu univerzitu (1884), bol profesorom 

filozofie na Columbijskej unioverzite (1904). Ako teoretik, spoločenský 

reformátor a politický mysliteľ sa stal známym predstaviteľom 

amerického filozofického pragmatizmu (aj W. James a Ch.S. Peirce). 

Chcel dosiahnuť súlad medzi vedeckými zásadami (systematické 

hľadanie skrytých vzťahov a pravidelností) a hodnotami estetiky, 

politiky aj etiky. Chápal formáciu ľudského myslenia ako spoločenský 

proces, uprednostňoval úlohu praktickej činnosti (premieňať neurčité 

a nejasné situácie na určité a uspokojivé). Vo výchove vnímal dieťa  

ako skúmajúceho inteligentného tvora, postupne chápajúceho 

autokreatívne výkony skúmania. Mentálne poznanie zo skúseností  

je založené na jazyku a komunikácii. Schopnosti a vedomosti sú 

osobnosťou vnútorne pretvárané, zvnútorňované. Diela: Demokracia a výchova; Skúsenosť 

a príroda; Tvorivý rozum; Škola a spoločnosť; Zážitok a vzdelanie; Zážitok a príroda; Osobnosť 

ako príčina; Umenie ako zážitok; Sloboda a kultúra.  

 

Z myšlienok 

 

 

o V správne praktikovanej výchove nejde o prenos 

faktických znalostí, ale o umenie skúmať. 
 

o Iba pozorovanie vecí nám nedá pojem, k tomu vedie konštruktívne využívanie vecí. 
 

o Každé myslenie je vo svojom začiatku plánovaním, predvídaním, formovaním 

cieľov, výberom a usporadúvaním prostriedkov kvôli ich efektívnej a úspešnej 

realizácii. 
 

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

a teda aj príležitosť k pokroku. 
 

o Pragmatická teória inteligencie v skutočnosti znamení, že funkciou mysle je 

projektovať nové a komplexnejšie ciele – oslobodzovať skúsenosť od rutiny 

a vrtochov. 
 

o Všade kam sa pozrieme, vidíme organickú evolúciu, 

znásobujúcu počet detailov alebo prvkov, ktoré do nej 

vstupujú, ako aj problém a úlohu udržiavať toto všetko 

vo vhodnej rovnováhe s ohľadom na všetky ostatné prvky.  
 

o Budúcnosť je vždy nepredvídateľná... Budúcnosť vidím 

v demokracii a dobrej vôli človeka...  
 

o Človek myslí len vtedy, keď zápasí s problémom.  
 

http://en.wikipedia.org/wiki/Image:John_Dewey.jpg
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Ladislav MOKRÝ  
(2.6.1932  19.9.2000) 

 

Hudobný pedagóg, muzikológ, organizátor hudobného 

života sa narodil v Topoľčanoch (teraz tu pôsobí ZUŠ 

Ladislava Mokrého), kde navštevoval aj gymnázium, 

vyštudoval hudobnú vedu na FF UK v Bratislave. 

Zameriaval na dejiny slovenskej hudby, hudobnú 

sociológiu, hudobnú kultúru, venoval sa reflexii slovenskej 

hudobnej tvorby, slovenskej muzikológie, slovenských hudobných inštitúcií  

a sociálnej funkcii slovenskej hudobnej kultúry. Prednášal na VŠMU, FF UKF, 

riaditeľoval Slovenskej filharmónii (19681990) i Slovkoncertu (19901992). 

Bol pri zrode BHS a predsedal festivalovému výboru. Za jeho pôsobenia sa BHS 

stali členom Medzinárodnej asociácie hudobných festivalov. Napísal: Dejiny 

slovenskej hudby (ako spoluautor, 1957), Hudobná paleografia (1957), Počiatky hudobného baroka na 

Slovensku (1976, Hudobnovedné štúdie VII). Bol členom (1968−75) výboru Medzinárodnej hudobnej rady 

UNESCO, jej generálnym tajomníkom (1971−75) i viceprezidentom (1976−1982). Aktívne zasahoval do 

rozvoja hudobného a koncertného života na Slovensku; zastával viaceré funkcie v hudobných spolkoch, 

inštitúciách, kolégiách a radách; napomáhal rozvoju medzinárodných vzťahov a umeleckej výmeny. 

Ladislav Mokrý patril k najvšestrannejším a najintegrálnejším postavám slovenského hudobného života v 

poslednom období. Charakteristickým východiskom bola preňho bázeň a úcta  

k vedomostiam, ktoré si s encyklopedickou brilantnosťou osvojoval, čím spochybnil názorový skepticizmus o 

konečnosti poznania a zaradil sa - bez akéhokoľvek patetizmu - medzi najvýznamnejších osvietencov našej 

doby. Svojím osobným príkladom, ako aj nezištným prístupom k ľuďom a ich potrebám, sa pre mnohých stal 

žiarivým vzorom človeka, ku ktorému stojí za to priblížiť sa (Juraj Pokorný). 

 Bol talentovaný muzikológ a generátor nápadov. Mal encyklopedické znalosti  

z histórie hudby, literatúry a výtvarného umenia. Veľa publikoval a prednášal,  

často z hlavy, akoby bez prípravy a predlohy. Ovládal sedem svetových jazykov,  

v ktorých simultánne tlmočil. Napriek jeho funkciám, vždy zostal skromným  

človekom so zmyslom pre problémy druhých... Bol si fenomén „Mokrý“,  

chodiacou encyklopédiou, všestranne vzdelaným človekom, ktorý vedel všetko, najmä o 

hudbe, umení a histórii... Tvoj názor bol jasný, rozumný a zdôvodnený...  

Poznali Ťa a vysoko hodnotili vo svete, doma si bez reptania znášal ústrky  

od ľudí, ktorí Ti nesiahali ani po kolená (Jozef Mikloško). 

Dodnes mnoho ľudí z oblasti kultúry nevie, že Mokrý patril k najvýznamnejším osobnostiam svetovej 

hudobnej kultúry... Podobné postavenie dosiaľ žiadna osobnosť slovenskej kultúry nedosiahla. Aj jeho 

zásluhou sa slovenská hudba dostala do medzinárodného povedomia. Zaslúžil sa aj o pravidelné konanie 

Svetového dňa hudby. Inicioval udelenie Ceny UNESCO  hudobnému skladateľovi Jánovi Cikkerovi... 

Ladislav Mokrý bol oddaným vyznávačom Bachovho kultu, nadšeným prijímateľom a šíriteľom jeho hudby. V 

odbornej i laickej verejnosti sa mimoriadne zaslúžil o rozvoj povedomia Bachovej výnimočnosti, historického 

poslania a novátorstva jeho hudby, zdôrazňovania progresu v kompozičnom, formovom i štýlovom prejave. 

Svojou autoritou  

a postavením sa významnou mierou zaslúžil o úspešný priebeh Bachovho roka  - Slovensko 2000, po stránke 

obsahovej i organizačnej (Stanislav Bachleda). 
 

Z myšlienok  

 ... hudobná výchova vo svojich priestoroch a svojimi prostriedkami musí 
bojovať za zachovanie lokálnych a národných kultúrnych tradícií,  
ak nechceme stratiť svoju identitu a vitalitu... k rozvinutiu jednoty 
v rozmanitosti, ktorá je jedinečným bohatstvom ľudskej kultúry. 

 ... intenzívnejšie a hlbšie prežívame aj duchovný odkaz J. S. Bacha,  
ktorého životným heslom bolo Soli Deo Gloria!  Je to stále výraznejší 
odkaz, spájajúci všetkých kresťanov... 

 Aj hudba zviditeľňuje Slovensko...     
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Josef Václav MYSLBEK 
(20.6.18482.6.1922) 

 

Nesporne patrí k najvýznamnejším osobnostiam moderného sochárstva 

(monumentálneho realizmu) v Čechách. Vyštudoval (18681872) Akadémiu 

výtvarných umení v Prahe. Stal sa umelcom patriacim ku generácii ND (na 

bočnom portáli fasády sú jeho Zpěvohra a Činohra). 

Pôsobil ako profesor na Umelecko-priemyslovej škole, aj 

na Akadémii výtvarných umení V Prahe (jeho žiakmi boli 

aj J Štursa, B Kafka). Jeho dielo je ovplyvnené antikou, 

novorenesanciou a klasicizmom. Vychádzal z ideí českého 

obrodenectva. Vytvoril idealizované súsošia z historických bájá  Lumír a Píseň, 

Libuše a Přemysl, Záboj a Slavoj a Ctirad a Šárka, ale aj monumentálne diela 

Kardinál Schwarzenberg, Humanita, Oddanost. Vrcholným tvorby je 

jazdecká socha sv. Václava. Vyportrétoval do bust F. Palackého, J. Hlávku, B. 

Smetanu, vytvoril pomník K. H. Máchu na pražskom Petříně i pomník F. L. 

Riegra v  Riegrových sadoch. 

 

Z myšlienok a diela 
Nehleďte na to, co na věci vyděláte, ale co se na ní naučíte.  
 

                            

 

http://sk.wikipedia.org/wiki/S%C3%BAbor:Josef_Vaclav_Myslbek_Vilimek.jpg
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Anthony de MELLO  
(4. 9. 1931  2. 6. 1987) 

 

Indický spisovateľ vyštudoval filozofiu, 

psychológiu a spirituálnu teológiu. Stal sa 

jezuitským kňazom (od roku 1961). Pôsobil v Indii 

aj v USA. Krátkymi príbehmi meditoval smerom ku 

zmyslu ľudského života. Spájal myšlienky kresťanstva s duchovnými tradíciami 

budhizmu, hinduizmu aj islamu. Premiešal príbehy a podobenstvá do slov 

Majstra ako hinduistický guru, zen-budhistický mudrc, súfijský učiteľ alebo 

kresťanský pustovník. Vydal spisy: Sadhana – Cesta k Bohu, K prameňom, 

Spojenie s Bohom, Cesta k láske, Minútové nezmysly, Minútová múdrosť, 

Modlitba žaby, Vtáčí spev) Zostal vodcom, učiteľom i priateľom, aj keď sa už 

v niektorých oblastiach odchyľoval od podstaty kresťanskej viery (napr. Boh je 
akási bližšie neurčená a všadeprítomná kozmická skutočnosť; Biblia vraj bráni 

človeku nasledovať vlastný zdravý ľudský rozum; popieranie, že Písmo obsahuje 

platné výpovede o Bohu). Ako pastoračný poradca odvážne hľadal nové a originálne 

duchovné cesty rôznych kultúrnych tradícií. Načrtol neobvyklé perspektívy 

prirodzenej syntézy mystických motivácií náboženských predstáv celého ľudstva. 

Nepokojný, impulzívny a temperamentný Anthony pokorne a so zmyslom pre humor 

strhával ľuďom z očí závoj ilúzie, vyháňal démona zúfalstva z ľudskej psychiky, 

hľadal čo najjednoduchší jazyk komunikácie o javoch medzi zemou a nebom. 
 

Z myšlienok 
 Jedným zo základných práv človeka je mať právo na chybu. 

 Veriť neznamená zhromažďovať istoty, ale vedieť pochybovať. 

 Ak chceš nájsť pokoj, skús zmeniť seba, nie ostatných. Je jednoduchšie obuť si papuče,  

aby si chránil svoje nohy, než vystlať kobercami celý svet.  

 Majte sa radi takí, akí ste. A zmena, pokiaľ je vôbec možná, nastane sama, až keď bude treba. 

Žite v pokoji. 
 

Ženě, která si stýskala na svůj osud, Mistr pravil: "Ty sama přece vytváříš svůj osud.“„Jistě ale nemohu 

za to, že jsem se narodila jako žena?" "Narodit se jako žena není osud. To je danost. Osud je to, jak své ženství 

přijímáš a co z něho děláš." 

Černý klouček pozoroval prodavače nafukovacích balónků na vesnickém trhu. Ten člověk musel být 

dobrý obchodník, protože nechal ulétnout červený balónek, který stoupal vysoko vzhůru a lákal tak 

zástup možných mladých zákazníků. Pak vypustil modrý balónek, následoval ho žlutý a bílý. 

Všechny stoupaly vysoko, vysoko, až zmizely z dohledu. Malý černoušek se dlouho díval na černý   

a pak se zeptal: "Pane, kdybyste vypustil černý, letěl by tak vysoko jako ty ostatní?" 

Prodavač se na chlapce chápavě usmál. Uškubl nit s černým balónkem, a když ten začal stoupat 

vzhůru, naklonil se k chlapci: „To není barvou, chlapče; to, co je uvnitř, mu dává stoupat výš." 

Představte si, že sedíte v koncertním sále a nasloucháte kouzelné hudbě, když tu si najednou 

vzpomenete, že jste zapomněli zamknout auto. Máte o to auto strach, nemůžete však odejít ze sálu  

a nemůžete se již ani těšit z hudby A to je dokonalý obrázek života, jak ho žije většina lidí 
 

Stará legenda vypráví, že když Bůh tvořil svět, přišli za Ním čtyři andělé. První se 

zeptal: "Jak to děláš?" Druhý: "Proč to děláš?" Třetí: "Mohu Ti nějak pomoci?" a 

ten čtvrtý "Kolik by tak mohl stát?" První byl vědec, druhý iluzí, třetí altruista a 

ten čtvrtý obchodník s nemovitostmi. Pátý anděl se díval v úžasu a jen ze samé 

radosti tleskal. Byl to mystik. 
 

Jeden žák jednou připomínal, jak byli Budha, Ježíš a Mohamed svými současníky ocejchováni  

jako buriči a heretici. Mistr řekl: "O nikom se nedá říct, že dosáhl vrcholu Pravdy, dokud ho tisíc upřímných lidí 

neobvinilo z rouhání.“          

http://sk.wikiquote.org/wiki/Pr%C3%A1vo
http://sk.wikiquote.org/wiki/%C4%8Clovek
http://sk.wikiquote.org/wiki/Chyba
http://sk.wikiquote.org/wiki/Viera
http://sk.wikiquote.org/wiki/Istota
http://sk.wikiquote.org/wiki/Pochybnos%C5%A5
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Martin Hugolín GAVLOVIČ 
(11. 11. 1712  –  4. 6. 1787) 

 

Básnik, náboženský autor, 

najvýznamnejší slovenský literát 

predosvietenského obdobia,  

bol od svojho prvého roka života 

vychovávaný v Trstenej na Orave. Do františkánskej rehole vstúpil  

(1733) a prijal meno Hugolín. Za kňaza bol vysvätený v roku 1738. 

Štúdium teológie v Žiline dokončil v roku 1742. Jeho Valaská škola 

(Walaska sskola mrawuw stodola) preferuje normy stredovekej 

scholastickej hierarchie hodnôt, modifikovanej zásadami františkánskeho rádu (kult chudoby, 

oslava pracovitosti a striedmosti), predstavuje sumu životných princípov, zakomponovanú  

do sakrálneho rámca starozákonných pastierskych príbehov. Vyjadruje mravné poučenia  

v medziľudských  vzťahoch (Boh - človek, vrchnosť - poddaní, kráľ - občania, pán - sluha, občan - 

vlast', človek - práca, rodičia - deti, manžel - manželka, starí ľudia - 

mládež, jednotlivec – spoločnosť a pod.). V celej skladbe je spolu 

1298 didakticko-reflexívnych básní. Valaská škola bola návodom na 

pozemskú púť obyčajného človeka, pokladnicou múdrosti 

a životných skúseností. Vypracoval aj pojednania Škola kresťanská, 

Kameň ku pomoci , Kniha o márnosti svetskej.                          
http://www.frantiskani.sk/nekr/06/gavlovic.htm 

 

Z diela 
 

Bez dobrého fundamentu dom dlho nestojí.  
Čo si v hneve spravil, môže škodiť iným, ale i tebe samému.  

Hnev rozumom hamuj  svoje zdravie šanuj.  
Hovädo povraz – ľudí slovo viaže.  
Kto v sprostosti zotrváva, menuje sa hlúpy.  
Niekedy lepšia známosť, než peniaze.  

Opakované reči  nenávidia všetci. 
Ústa svoje neotváraj na dlhú muziku.  
Čo sám sebe môžeš spraviť, nečiň skrz iného, 
 to ti bude najmilejší, co je z díla tvého.  
                                            

 http://zlatyfond.sme.sk/autor/73/Hugolin-Gavlovic 

  

Považuj si, tento svet jest theatrum veliké, 
v nem se čiňá komédie a kumšty všeliké. 
A my, lidé v nem žijící, persony činíme, 
juž k hodnosti, juž k chudobe často se meníme. 
Tento je král, tento voják, ten sedlák a ten knez, 
zas se zítra promeňujú, neni sú jako dnes. 
Když se mine komédia, zskládáme osobu, 
zústáváme sobe rovní vstupujíc do hrobu. 
Prichádzá smrť, rozkazuje personu zložiti, 
musí tak byť, nesloboda se jej protiviti. 
Čos’ byl predtým, to zas budeš, daremná tvá sláva, 
tak smrť našej komédii jistý konec dává. 
 

http://www.frantiskani.sk/nekr/06/gavlovic.htm
http://zlatyfond.sme.sk/autor/73/Hugolin-Gavlovic
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Raymond D. BRADBURY 
(22. 8. 1920 − 5. 6. 2012) 

Americký romanopisec, povídkář, scénárista 

a esejista. Měl téměř básnický jazyk  

a dokonalý literární styl, možná jako odraz 

toho, že na rozdíl od „tvrdé SF“ nikdy 

nekladl důraz na fyzikální věrohodnost 

prostředí a děje. Šlo mu vždy o něco zcela 

jiného: Rekvizity science fiction používal  

jen proto, aby zkoumal člověka, jeho morální 

úroveň, různost povah a charakterů, jeho 

psychologické meze, a aby okouzloval 

čtenáře i sama sebe fantastickým „kdyby“. 

Celkem vydal přes 400 samostatných 

povídek. Nepsal jen povídky nebo sci-fi 

romány, byl rovněž autorem divadelních her, 

scénářů, článků, esejů, předmluv, doslovů, knižních i filmových recenzí, horrorů, básní a zabrousil 

dokonce i do detektivního žánru. K jeho nejznámějším dílům patří román 451 stupňů Fahrenheita 

(1953), román Tudy přijde něco zlého a sbírka povídek Marťanská kronika 

(1950). Počátky jeho díla jsou spojeny s tzv. Zlatým věkem science fiction. 

Získal (2007) aj Pulitzerovu cenu.         http://ld.johanesville.net/bradbury/dilo 
 

Z myšlienok 
 

Život jsou otázky,  
ne odpovědi. 
 

Jsou horší zločiny, než pálení knih. Daleko horší je je nečíst. 
 

                        Ne všechNo, co je pravdivé, je správné. 
 

Naprostá dokonalost vede k totální prázdnotě.  
 

Umění nám může pomoci s primitivními potřebami, může nás 
vést opatrnou, vytrvalou, podivnou, uklidňující i oživující cestou 
ke sladkému rozumu. Ale rozum nás, můj bože, nemůže vést  
k vášni. On cestu nezná. 
  

Literatura se musí vyrovnat své době - nebo je navždy ztracena.  
 

Zůstáváme spolu, ale navzájem si nevěříme. Není to definice manželství?  
 

Lidské myšlení běží šíleným tempem - nebo se pokorně sune ve strojích tvořených 
člověkem.  

"Na co se tak upřeně díváš, tatínku?"  

"Hledal jsem pozemskou logiku, zdravý rozum, moudrou vládu, mír a 

odpovědnost"  

"To všechno tam nahoře?"  

"Ne. Nenašel jsem to. Tam už to není. Možná, že už to tam nikdy ani 

nebude. Možná, že jsme si jen namlouvali, že to tam vůbec někdy bylo." 

https://cs.wikipedia.org/wiki/451_stup%C5%88%C5%AF_Fahrenheita
https://cs.wikipedia.org/wiki/Tudy_p%C5%99ijde_n%C4%9Bco_zl%C3%A9ho
https://cs.wikipedia.org/wiki/Mar%C5%A5ansk%C3%A1_kronika
https://cs.wikipedia.org/wiki/Zlat%C3%BD_v%C4%9Bk_science_fiction
http://ld.johanesville.net/bradbury/dilo
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Philipp LENARD  
(7.6.1862 – 20.5.1947) 

Nemecký fyzik maďarského pôvodu Philipp Eduard 
Anton von LENARD sa narodil v Bratislave 

(Poszony), podľa matričného zápisu v dome na Kozej 

ulici číslo 69 (dnes je miesto označené číslom 26) 

veľkoobchodníkovi so šumivým vínom. Jeho rodina 

prišla do Bratislavy z Tirolska. V škole pri dóme sv. Martina získal 

slušné základy z kreslenia, geometrie a prírodných vied. Po maturite  

na reálke v Bratislave (1880)  študoval fyziku na univerzitách  

v Budapešti, Viedni, Berlíne a Heidelbergu. 

Riadnym profesorom fyziky sa stal v roku 1898. 

Pôsobil 20 rokov na univerzite v Heidelbergu. 

Skúmal fotoelektrický jav, katódové a ultrafialové 

lúče, fosforenciu a luminiscenciu. Za práce  

o katódových lúčoch dostal (1905) Nobelovu cenu. Spochybňoval 

špekulatívnu teóriu relativity a zaplietol sa do osídiel nemeckého národného 

socializmu. Po česky vyšli jeho Velcí přírodozpytci (dějiny přírodovědného 

bádání v životopisech), Praha; 1943.      
 http://www.ddp.fmph.uniba.sk/pomoc/fyzici/lenard/lenard.html 

Z diela 

 

Lenard sa zaoberal hlavne fotoelektrickým javom a katódovými 

lúčmi. Medzi prvými skúmal prechod katódových lúčov cez tenké 

kovové doštičky. Na tento účel skonštruoval špeciálnu katódovú 

trubicu s malým otvorom (tzv. Lenardovo okienko), čo umožnilo 

nielen preskúmať vlastnosti katódových lúčov, ale tiež 

odseparovať elektróny a stanoviť ich hmotnosť. 
 

Dokázal, že pri vonkajšom fotoefekte sa uvoľňujú elektróny 

(1899) a stanovil zákonitosti fotoelektrického javu (1902): 

energia vyletujúcich fotoelektrónov nezávisí od intenzity 

dopadajúceho svetla a je priamo úmerná jeho frekvencii. 

Vypracoval (1900) dynamickou teóriu telies, veľmi podobnú 

s Ruthefordovým modelom atómu. 
 

 

Lenard objavil (1902) zákonitosť fotoelektrického efektu (energie fotoelektrónov závisí  

na frekvencii a nezávisí na intenzite dopadajúceho svetla). Tato intenzita určuje len počet 

elektrónov uvoľnených za jednotku času. Objavil aj tzv. Lenardov jav. Zistil, že vzduch  

sa ultrafialovými lúčmi ionizuje, a tým sa stáva elektricky vodivým. 
 

Za významného bádateľa treba pokladať toho, 
ktorý prispel niečím úplne novým, podstatným 
pre obraz sveta a pre postavenie človeka 
v prírode alebo prispel niečím,  
čo sa podstatným stalo. 
Mnohí prírodovedci vynikali ďaleko viac  
nad priemer ľudskej hodnoty  
ako sa podľa bežných popisov zdá. 
Príroda je vo všetkom jediná a jednotná.  

https://sk.wikipedia.org/wiki/1880
https://sk.wikipedia.org/wiki/Budape%C5%A1%C5%A5
https://sk.wikipedia.org/wiki/Viede%C5%88
https://sk.wikipedia.org/wiki/Berl%C3%ADn
https://sk.wikipedia.org/wiki/Heidelberg
https://sk.wikipedia.org/wiki/1905
https://sk.wikipedia.org/wiki/Nobelova_cena_za_fyziku
http://www.ddp.fmph.uniba.sk/pomoc/fyzici/lenard/lenard.html
https://sk.wikipedia.org/wiki/1899
https://sk.wikipedia.org/wiki/1902
http://www.converter.cz/fyzici/rutherford.htm
http://www.converter.cz/tabulky/vzduch.htm
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Ludwig von BERTALANFFY  
(19. 9. 1901  12. 6. 1972) 

 

Rakúsky biológ a filozof skúmal všeobecné 

vlastnosti živých organizmov a systémov vôbec. 

Zdôraznil holismus oproti redukcionizmu, 

organizmus oproti mechanizmu. Ponúkol svoje predstavy 

o všeobecnej teórii života, o organizmoch ako fyzikálnych 

systémoch. Jeho teória systémov (spätná väzba, informácia, 

komunikácia) slúži ako most medzi rôznymi vedeckými 

disciplínami. Vyštudoval vo Viedni ako profesor pôsobil 

v Londýne, Montreali, Ottave, Los Angeles, Edmontone aj v Buffale. Napísal  

viac než 270 vedeckých pojednaní, aj 15 kníh prekladaných do svetových jazykov. 

Ovplyvnil sociológiu, psychológiu a filozofickú antropológiu.  
 

Z myšlienok 
 

 ... běžné fyzikální formulace nelze z principu použít 
pro živé systémy jakožto otevřené systémy  
v ustáleném stavu, a můžeme se dohadovat, že řada 
rysů živých systémů, jež se podle fyzikálních zákonů 
zdají paradoxní, je důsledkem této skutečnosti… 

 
 Ľudský monopol je v tom, čo sme definovali ako symbolická činnosť  

a symbolické univerzum... Symbolizmus je to, čo povyšuje človeka 
i nad najvyššie živočíchy. 

 Záleží na človeku samom, čím sa stane: či vegetujúcou rastlinou, 
dravým zvieraťom, či anjelom alebo synom Božím. 

 Problém spočíva v tom, ako rozšíriť morálne kódexy na vyššie 
spoločenské útvary, a súčasne chrániť jednotlivcov,  
aby ich spoločenský leviatan nepohltil. 

 Základnou charakteristikou živých systémov je, že sa udržujú 
v nepretržitej výmene zložiek... Organizmy sú otvorené systémy...  

 Model otvoreného systému má široký rozsah aplikácií v biologických, 
fyziologických, sociálnych aj iných problémoch... 

 
 ... konečný stav (cieľ) môže byť dosiahnutý z rôznych 

počiatočných podmienok alebo rôznou cestou... 
 
 ... zmysel hry je neznámy, pokiaľ tým nerozumieme to, 

o čom mystici hovoria: Boh si uvedomuje sám seba.  
 

http://www.google.sk/imgres?imgurl=http://www.tuprofesorvirtual.com/portal2/images/stories/bio/bertalanffy1.jpg&imgrefurl=http://www.tuprofesorvirtual.com/portal2/index.php/component/content/article/36-biografias/102-ludwig-von-bertalanffy&h=326&w=250&sz=31&tbnid=RfWX-UZ7671-yM:&tbnh=94&tbnw=72&prev=/search?q=ludwig+von+bertalanffy&tbm=isch&tbo=u&zoom=1&q=ludwig+von+bertalanffy&docid=FcZ9GJGAdrSO6M&hl=sk&sa=X&ei=U7CvT_iqG8zGswaV7fGKAw&ved=0CJEBEPUBMAg&dur=1453
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Wernher von BRAUN 
 (23. 3. 1912 – 16. 6. 1977) 

 

Pochádzal zo starej pruskej šľachtickej rodiny.  

Zo záujmu o astronómiu si ako štrnásťročný 

konštruoval jednoduchý hvezdársky ďalekohľad.  

Po maturite začal študovať na berlínskej technike.  

V Peenemünde konštruoval nemecké vojnové rakety V2. Po vojne  

sa dostal k Američanom. Získal občianstvo USA (1955) a stal 

uznávaným raketovým konštruktérom. Bol riaditeľom Marshallovho 

strediska kozmických výskumov. Stal sa otcom projektov Apollo, 

Saturn i Skylab. 20. júla 1969 pristála na Mesiaci posádka Apolla 11, 

vynesená zo Zeme, vtedy najsilnejšou raketou Saturn V. 

Šéfkonštruktérom nosnej rakety bol pôvodom nemecký  raketový 

odborník Wernher von Braun.  
 
 

Z myšlienok 
 

 Jedinou chybou rakiet V2 bolo, že pristávali na tejto 

planéte... Naša hračka sa stala ničivou zbraňou. 

 Moja vlasť prehrala už dve svetové vojny, nabudúce  

by som chcel byť na strane víťazov. 

 Môcť cestovať na Mesiac, skúmať kozmos, ale nie teleskopmi, ale na raketách... 

To ma priťahovalo ako Kolumba jeho cesta do Ameriky.  

 Dobyť vesmír je najväčšie technologické vízum doby, v ktorej žijeme. Prvým 

rozhodným krokom pri dobývaní kozmu bude umiestnenie predmetu na obežnú 

dráhu, kde bude obiehať okolo Zeme. 
 

 Zisťujem, že je rovnako ťažké rozumieť vedcovi, ktorý 

neuznáva existenciu zvrchovanej racionality v pozadí 

existencie vesmíru, ako pochopiť teológa, ktorý popiera 

pokroky vedy. A určite neexistuje vedecký dôvod, prečo  

by si Boh nemohol uchovať rovnakú dôležitosť v našom 

modernom svete, akú mal predtým než sme začali skúmať 

jeho stvorenie teleskopom, cyklotrónom, a kozmickými 

vozidlami. 

 Nepostavil sme Saturn 5 len preto, aby sme doleteli na 

Mesiac a nabrali tam za hrsť prachu. Postavili sme ho 

preto, aby sme preskúmali celý vesmír, aby sme 

doleteli ku hviezdam. 
 

 Problém amorality je veľmi starý. Z histórie renesancie  

 vidieť, že aj najväčší architekti, ako Michelangelo, boli      

 prinútení stavať nové stroje a pevnosti. 

 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.   

http://mek.kosmo.cz/bio/vedci/braun01.jpg
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AVICENNA  
Abú Alí al-Husajn ibn Abdalláh ibn Síná  
(* asi 980 – † 18. jún 1037) 

 

 

Stredoveký perzský filozof, predstaviteľ arabskej filozofie, lekár, 

prírodovedec, politik a básnik. Abú Alí al-Husajn ibn Abdalláh 
Ibn Síná bol v Európe známy latinizovaným menom Avicenna 
(Avicena). Okrem filozofie a medicíny spracoval spisy 

o astronómii, alchýmii, geografii a geológii, psychológii  

aj islamskej teológii. Jeho pojednanie Pozdrav obsahuje štyri 

časti: logiku, prírodné vedy, matematické vedy a metafyziku. 

Canon medicinae má 5 zväzkov. V prvých dvoch dieloch  

sa zaoberá anatómiou, fyziológiou a farmakológiou. Tretia kniha 

hovorí o chorobách, štvrtá kniha sa zaoberá horúčkou. Piata kniha 

je venovaná liečebným prostriedkom,  je zhrnutím lekárskych 

vedomostí staroveku a stredoveku, 

metodicky usporiadaný a delený. 

Medicína nie je ťažká veda ako matematika 

a metafyzika, takže som rýchlo napredoval. Stal som sa excelentným 

lekárom a začal som liečiť pacientov overenými liekmi. Avicennovo 

dielo patrilo ešte 500 rokov po jeho smrti medzi základné kamene 

medicínskeho vzdelania na európskych univerzitách.  
                                                                                 http://www.znamy-lekar.cz/osobnosti-mediciny/avicenna/ 
 

Z myšlienok 
 

 Človek je smrteľná substancia, vyjadrujúca myšlienky rečou. 
 Cieľom úvah je pravda, cieľom činností má byť dobro. 
 Zlo nie je opakom dobra, je len jeho prekážkou.  

 Štyri hlavné cnosti:  
                                                        striedmosť, sebaovládanie,  
                                                           múdrosť a spravodlivosť. 

 Rozum je sila duše, schopná zmocniť sa poznania. 
 

 Múdrosť je cesta, ktorou ľudská duša ide za svojou dokonalosťou. 
 To, čo je podľa viery pravda, môže byť podľa rozumu klamstvo. 
 

 Keby ľudia a vládcovia vedeli, čo stratia vo vojne  
a ako málo toho získajú, neboli by vojny. 

 

 Hlboká rieka sa neskalí, keď bol do nej hodený kameň, 
 rovnako tak človek. Ak sa zlosti pre urážky, nie je riekou, 
ale kalužou. 
 

 Javy tohto sveta sú výsledkom troch faktorov: 
prirodzenosti, ľudskej vôle a náhody. 

 

 Bod je bezrozmerná podstata, ktorá má polohu. 

https://sk.wikipedia.org/wiki/980
https://sk.wikipedia.org/wiki/18._j%C3%BAn
https://sk.wikipedia.org/wiki/1037
https://sk.wikipedia.org/wiki/Stredovek
https://sk.wikipedia.org/wiki/Perzsk%C3%A1_r%C3%AD%C5%A1a
https://sk.wikipedia.org/wiki/Filozof
https://sk.wikipedia.org/wiki/Arabsk%C3%A1_filozofia
https://sk.wikipedia.org/wiki/Lek%C3%A1r
https://sk.wikipedia.org/wiki/Biol%C3%B3gia
https://sk.wikipedia.org/wiki/Politik
https://sk.wikipedia.org/wiki/B%C3%A1snik
http://www.znamy-lekar.cz/osobnosti-mediciny/avicenna/
https://sk.wikiquote.org/wiki/%C4%8Clovek
https://sk.wikiquote.org/wiki/Substancia
https://sk.wikiquote.org/wiki/Vyjadrenie
https://sk.wikiquote.org/wiki/My%C5%A1lienka
https://sk.wikiquote.org/wiki/Re%C4%8D
http://sk.wikipedia.org/wiki/S%C3%BAbor:Avicenna-miniatur.jpg
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Alan TURING   
(23.6.1912 – 7.6.1954)  
 

Kultúrne dejiny ľudstva už dlho poznajú rôzne 

spôsoby utajovania. Šifrované správy rozhodovali 

o osude štátov i jednotlivcov. Z kryptológie sa 

vyvinula veda s  počítačovým vybavením 

a nezanedbateľným matematickým softwarom. 

K matematikom, ktorí prispeli k tvorbe šifrovacieho pristroja (AGNES) 

patrí Alan Mathison Turing, priekopník zostrojenia elektronických 

samočinných počítačov.  

   Mal veľmi vzdelaných rodičov, ktorí sa zosobášili v Indii. Školu 

navštevoval v Sherborne a potom študoval matematiku na univerzite 

v Cambridge. Bol kritizovaný za svoj rukopis, zápasil s angličtinou, 

z chémie si robil vlastné experimenty, mal svoj myšlienkový svet, 

v ktorom mali svoje miesto aj teória relativity a kvantová mechanika. 

V roku 1934 promoval, stal sa členom Kráľovského kolégia (1935) 

a obhajoval dizertačnú prácu na tému Základná limitná veta 

pravdepodobnosti. V rokoch 1936–1938 študoval na univerzite v Princetone (doktorát u A. 

Churcha). Počas 2. svetovej vojny bol aj dôstojníkom pre dekódovanie. Od roku 1945 pracoval 

v národnom fyzikálnom laboratóriu. Neskôr prešiel na univerzitu do Manchesteru. Stal sa (1951) 

členom Londýnskej kráľovskej spoločnosti. V roku 1952 bol väznený za násilné protesty proti 

obmedzeniam britských homosexuálov. Nečakaná smrť prišla 7. júna 1954 vo Wilmslowe. 

Vyšetrovanie určilo za príčinu smrti samovraždu otrávením sa kyanidom. Jeho matka tvrdila, že to 

bola nehoda.  

   Turing venoval pozornosť matematickej logike a teórii rekurzívnych 

funkcií. V práci On computable Numbers (O počítatelných číslach) 

vypracoval teóriu algoritmov. Súčasne s E.S. Postom publikoval Turing 

teóriu abstraktného počítača, kde vysvetlil funkčné procesy počítačového 

automatu (1936). V roku 1947 zverejnil pojednanie Mysliaci stroj – 

kacírska teória, kde uvažoval o učiacom sa stroji a umelej inteligencii. 

V roku 1950 sa zaoberal biologickými javmi a ich vysvetlením 

matematickým a algoritmickým popisom. 

   Turingov stroj. Zariadenie obsahuje hlavicu a pásku. Hlavica je 

mechanizmus, ktorý v každom okamihu ukazuje na jedno okienko 

pásky. Stroj má možnosť posunu o jedno okienko doľava 

a doprava. V okienkach môžu byť zapísané symboly konečnej 

abecedy. Páska prechádza čítacou hlavicou, ktorá priradí riadiacej 

jednotke pre každý okamih jeden z možných stavov. Jednotka 

obsahuje program, ktorý určuje podľa konkrétneho stavu nový stav. 

Takto bol popísaný model abstraktného programovacieho stroja na spracovanie symbolov.  

   Alan Mathison Turing  prispel k riešeniu problémov efektívne vyčísliteľných funkcií, aproximácií 

Lieovych grúp i teórie Riemannovej dzeta funkcie. Spresnil intuitívny pojem algoritmu a rozvinul 

metódy riešenia algoritmizovateľných problémov. Podieľal sa na 

realizácii prvého anglického počítača a jeho programového vybavenia. 

Predpokladal, že stroje môžu imitovať myšlienkové procesy, generovať 

odpovede mimo rámec ohraničenej 

množiny možností, prejaviť umelú 

inteligenciu. Presvedčil seba aj ostatných, 

že principiálna možnosť riešenia 

ľubovolného algoritmizovateľneho problému je technicky reálna.                                                                                    
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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
http://sk.wikipedia.org/wiki/S%C3%BAbor:Ambrose_Bierce_1892-10-07.jpg
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Antoni GAUDÍ  
(25. 6. 1852 – 10. 6. 1926)  

 

Narodený ako Antón Placido y Guillermo Gaudí  
(i Cornet), bol geniálny katalánsky architekt s obrovskou 

dávkou fantázie a špecifickým rukopisom. Uznanie 

dosiahol vďaka schopnosti syntetizácie tradícií  

a originalitou ako v technických riešeniach,  

tak aj v brilantných, unikátnych a kreatívnych 

ornamentoch. Jeho najzaujímavejším a najväčším 

dielom (od 1884) je kostol Sagrada Familia, ktorý 

hral rolu v zintenzívňovaní jeho hlbokého 

náboženského cítenia, ale aj v schopnosti ako 

zrealizovať svoje architektonické plány. Chrám v Barcelone posvätil 

(7. novembra 2010) pápež Benedikt XVI., dokončený má byť v roku 2026.  
 

Z myšlienok a diela  

 

 Věda připomíná koš neustále naplňovaný věcmi, se kterými si nikdo neví rady.  

     Pak přijde umění a vytáhne z něho přesně to, co je potřeba k uskutečnění díla.
  

 Konstrukční jednoduchost nadevše! 
 

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 

https://cs.wikiquote.org/wiki/V%C4%9Bda
https://cs.wikiquote.org/wiki/Um%C4%9Bn%C3%AD
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Peter Paul RUBENS 
(28. 6. 157730. 5. 1640) 

 

Flámsky dvorný barokový maliar v Antverpách zdôrazňoval 

telesnosť a dynamiku postáv vo svojich obrazoch (Návrat z lovu, 

Posledný súd, Venuša pred zrkadlom, Tri grácie, Snímanie z kríža, 

Bitka Amazoniek, ...). Vytváral oltárne obrazy, lovecké a bitkové 

obrazové scény, mytologické námety aj portréty. Namaľoval 21 

obrazov zo života Márie Medicejskej pre Luxemburský palác  

v Paríži. V Paríži navrhol kartóny gobelínov 

na objednávku Ľudovíta XII. Jeho dielňa 

bola známa organizovanou kolektívnou 

prácou. Tvorivým úsilím viacerých majstrov 

dokázali na obrazoch zvýrazňovať farebné 

tóny v zložitých harmóniách i výrazných 

kontrastoch. V spoločensko-politickom 

živote bol poverovaný aj diplomatickými úlohami.   
 

Z myšlienok a diela 

 

...dnešný divák ocení vzácnu citlivosť jeho podivuhodného oka, poslušnej 

ruky a jeho blaženej, dôverčivej a veľkej duše, naozaj všetkému prístupnej 

(E. Fromentin)                                          
 

 

http://sk.wikipedia.org/wiki/S%C3%BAbor:Rubens_self_portrait.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f5/The_Three_Graces,_by_Peter_Paul_Rubens,_from_Prado_in_Google_Earth.jpg
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Peter_Paul_Rubens_019.jpg
http://www.artcyclopedia.com/goto/prints-1993307
http://sk.wikipedia.org/wiki/S%C3%BAbor:Peter_Paul_Rubens_-_St_Augustine.JPG
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/53/Peter_Paul_Rubens_066.jpg
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Jean-Jacques ROUSSEAU  
(28. 6. 1712 – 2. 7. 1778)  

 

Patril k najradikálnejším a najrevolučnejším 

mysliteľom 18. storočia, svojim životom i dielom 

predstavil syntézu osvietenstva a romantizmu. Vytušil 

ľudské nešťastie vo vzniku vlastníctva, ustanovení 

vrchnosti a zvrhnutí moci do ľubovôle. Označil vznik 

súkromného vlastníctva za možnosť príčiny nerovnosti medzi ľuďmi. 

 Majetok, napriek tomu, že je hybnou silou vývoja i rozvoja ľudských záujmov  

a schopností, plodí aj moc, násilie a nerovnosť. Obhajoval teóriu spoločenskej 

zmluvy, dohodu medzi ľuďmi v spoločnosti, ako základ, ktorý vyjadruje 

všeobecný záujem a vôľu. Jednotlivci sa majú podriadiť ústave a právu. 

Vybadal, že spoločnosť môže byť subjektom zodpovednosti. Štát má spočívať 

na všeobecnej vôli pre jednotnú slobodu všetkých. Každý sa dáva všetkým  

a získava naspäť to, čoho sa vzdal, v pravej slobode, 

ktorá spočíva v závislosti všetkých na zákone, s ktorým sami súhlasili. Zanechal 

 po sebe spisy (Rozprava o vedách a umení, Pojednanie o pôvode nerovnosti medzi 

ľuďmi, O spoločenskej zmluve), ktoré spolu s inými od ďalších mysliteľov, položili 

základy známeho revolučného pokriku ľudu: sloboda, rovnosť, bratstvo.  
 

Z myšlienok 
 Spravodlivosť a pravda, to sú prvé ľudské povinnosti. Láska k človeku, k vlasti, to sú prvé 

ľudské city... Pre dobrého človeka znamená poctivosť viac ako pre učenca veda.  

 Sloboda je poslušnosť voči zákonu, ktorá sme si stanovili... Zrieknuť sa slobody znamená, 

zrieknuť sa svojej ľudskosti. 

 Našimi skutočnými učiteľmi sú skúsenosť a cit; človek cíti dobre, čo je užitočné pre iného 

človeka vždy iba v situáciách, v ktorých sa už sám nachádzal. 

 V hĺbke duše je vrodený princíp spravodlivosti a čnosti, podľa ktorého pokladáme 

nielen svoje činy, ale aj činy druhých za dobré alebo zlé. Tento princíp sa volá 

svedomie. 
 Existuje určitá veľmi špecifická vlastnosť, ktorá odlišuje človeka od zvieraťa a ktorú nemožno 

poprieť: je to schopnosť zdokonaľovať sa.  

 Rozmýšľam o svetovom poriadku, aby som Ho neprestajne obdivoval a zbožňoval: múdreho 

Stvoriteľa, ktorý sa v ňom zjavuje...  

 Všemohúci Bože, priveď nás naspäť k jednoduchosti a chudobe, to sú jediné 

hodnoty života, ktoré nás  môžu urobiť naozaj šťastnými.  
 Všetko na svete je vo večnom pohybe. Nič tu nezachováva ustálený a konečný tvar; a naše city, 

ktoré sa spájajú s vonkajšími vecami, tiež pominú a zmenia sa... Preto máme tu na zemi radosť 

len prechodnú. Pochybujem, že niekto pozná šťastie trvalé.   

 Chcem žiaka vyučiť povolaniu žiť. Až vyjde z mojich rúk, nebude ani sudcom, ani vojakom, ani 

kňazom, ale bude predovšetkým človekom. Aby skúsil veľké dobro, musí poznať aj malé zlá.  

Ak sa mu darí príliš dobre po stránke telesnej, kazí sa po stránke mravnej. Človek, ktorý by 

nepoznal bolesť, nepoznal by ani ľudskú nehu, ani sladký pocit zľutovania a jeho srdce by nič 

nedojalo... Jednou z výhod dobrých skutkov je, že povznášajú dušu a prispôsobujú ju pre skutky 

ešte lepšie.  

 Žiaľ aj radosť zmiznú ako tieň, život uplynie v malom okamihu; sám o sebe 

nie je ničím, jeho cena je v tom, akým spôsobom bol žitý. Zostáva jedine 

dobro, ktoré sme vykonali, a jedine dobro dáva životu cenu. Nehovor preto 

už, že život je pre teba zlom, pretože záleží jedine na tebe, aby bol dobrom. 

 Podporujte svoje blaho s najmenšou možnou stratou blaha svojich 
blížnych.                                                                                                

http://sk.wikipedia.org/wiki/S%C3%BAbor:Jean-Jacques_Rousseau_(painted_portrait).jpg


18 

 

Carl Friedrich WEIZSÄCKER  
(28. 6. 1912 − 28. 4. 2007) 
 

Nemecký fyzik, filozof a kresťanský mysliteľ, 

teoretik vedy sa veľa rokov zaoberal otázkami 

jadrovej fyziky i kozmológie. Stal sa 

profesorom fyziky i filozofie (Dejiny prírody, 

Zodpovednosť vedy v atómovom veku, 

O slobode, Dosah vedy). Pri svojom fyzikálnom 

výskume si kládol aj filozofické otázky (jednotný základ každej 

skutočnosti). Hľadal jednotu sveta, človeka i Boha. Spoznal, že 

viera vo vedu zohráva úlohu vládnuceho náboženstva, ale vyjadruje 

aj osud našej modernej doby. Jeho základnou skúsenosťou však 

bola aj Reč na hore, od ktorej sa už nikdy neodpútal (zriekol sa 

ctižiadosti poznania i politiky). Dúfal, že lepšie porozumenie vedy 

pomôže aj hlbšiemu porozumeniu kresťanstva (výber z diela: 

Človĕk ve svých dĕjinách; Ideme v ústrety asketickej kultúre?).  

 

Z myšlienok 
 

 Človek, ktorý chce byť bez náboženstva, obvykle prepadne nejakému nižšiemu 

náboženstvu. 

 Teológovia majú skutočnú pravdu, ktorá ide viac do hĺbky ako vedecká pravda 

nášho atómového veku. Vedomosti teológov o podstate človeka majú hlbšie korene 

ako racionálne odvodenia modernej vedy. 

 Vedecký a technický svet novoveku je výsledkom smelého pokusu, ktorý je 

poznaním bez lásky... Matematika je skúmanie najvšeobecnejších možných 
štruktúr, nech sú už dané priestorovo, časovo alebo dokonca len čisto pojmovo.  

 Jadrová energia sama o sebe nie je taká nebezpečná. Nebezpečné je narastajúce 

násilie technického sveta... Jeden z negatívnych účinkov technickej kultúry je 

konzumná mentalita a  vyhýbanie sa zodpovednosti. 

 Politický poriadok musí spočívať na pravde... Pravda vyžaduje slobodný súhlas 

a nie nátlak, slobodnú diskusiu a toleranciu... dobrá politika je možná len na 

základe pravdy, nikto si však nemôže nárokovať vlastníctvo pravdy...  

 Pravda nie je diktovaná, ale hľadaná a stále iba čiastočne nachádzaná pravda. 

 Trh môže byť automaticky efektívny iba tam, kde postačujú štatisticky popísateľné 

funkcie, ale nie tam, kde je treba detailne pochopiť kauzálne vzťahy... 

Zhromaždený rozum mnohých účastníkov trhu podporuje myslenie viac ako jedno 

stredisko centrálneho plánu... Trh je nácvikom slobodného konania. 

 Špecifikom európskej kultúry je predovšetkým trojaké antické 

dedičstvo: grécke myslenie, kresťanská viera, rímske právo... 

Americká Deklarácia o nezávislosti (1776) vymenúva tri 

neodcudziteľné ľudské práva: právo na život, na slobodu a na 

hľadanie šťastia... Spravodlivosť je kľúčový pojem. V dnešnom 

politickom slovníku znamená buď sociálnu spravodlivosť alebo 

zaručenie osobných ľudských práv. 

Fyzika nevysvetľuje tajomstvo prírody, ale vedie späť k hlbšiemu tajomstvu. 
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Viktor FISCHL 
(30.6.1912−28.5.2006) 

 

Pochádzal z českej židovskej rodiny. Zmaturoval 

(1930) v Hradci Králové. Vyštudoval (1938) 

právo a sociológiu na Karlovej univerzite v Prahe. 

Cez 2. svetovú vojnu žil v Londýne a pracoval na 

československom veľvyslanectve. V roku 1949 sa 

vysťahoval do Izraela a prijal meno Avigdor Dagan. Bol aj vyslancom 

Izraela, napr. v Japonsku, Barme, Poľsku, Nórsku, v Rakúsku 

aj v OSN. Literárne spracúval témy etické, filozofické i teologické. 

Vydal Hebrejské melodie (1936), Píseň lítosti (1948), Kuropění (1975), 

Krása šedin (1992), Hovory s jabloní 

(1999), Rodný dům (2000). Niektoré 

jeho literárne práce vyšli aj v angličtine 

a hebrejčine. Do češtiny prebásnil Knihu žalmů a Píseň písní. Získal 

(2004) spolu so Škvoreckým Seifertovu cenu za celoživotné dielo.  

Všechny moje prózy jsou o tom, co je to naděje v nejrůznějších 

podobách v životě člověka. 
http://www.slovnikceskeliteratury.cz/showContent.jsp?docId=1222 

 

Z myšlienok 
Politika je duchovní záležitost a pro politiky platí totéž,  
co pro spisovatele - je to věc svědomí. Jsme ale bohužel 
svědky devalvace osobností jak v literatuře, tak v politice. 
Nevím, z jakého důvodu, a pochybuji, že někdo na světě to ví. 
Myslím, že vždycky stálo a bude stát za to žít. Vychutnat si 
život do dna. Do posledního dechu. Měl jsem dost času si to 
vyzkoušet a ničím si nejsem tak jist. 
Musíme se aspoň snažit vědět. Bez stálého hledání by život 
neměl smysl. A i když snad nemůžeme nalézt, co hledáme,  
i když snad nemůžeme poznat pravdu, i když snad 
nemůžeme vědět, musíme aspoň chtít. 
 

o Mne ti malí, prostí lidé víc zajímají, protože se mi vždy zdálo, že malí lidé ve 
skutečnosti nejsou tak malí, své životy prožívají daleko živelněji, že si tykají  
s životem i smrtí, jsou nějak hmatatelně bližší svému osudu, a proto je v nich, 
zdá se mi, nakonec i víc moudrosti. 

o Myslím, že jsem konečně porozuměl aspoň jedné větě z oné jinak 
nesrozumitelné řeči, kterou k nám promlouvá Bůh. Větě, v níž se praví,  
že milovat je víc než vědět. Nekonečně víc. 

o Kdo nevěří v Boha, věří kdečemu.  
Můj rozum a můj smysl pro lidský řád  
mi nedovolí nevěřit. 

o Bůh? Věřím, že je a že je spravedlivý i plný 
milosti. Věřím, ale nikdy nebudu vědět 
jistě… 

 

http://www.slovnikceskeliteratury.cz/showContent.jsp?docId=1222

