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Georg Christoph LICHTENBERG  
(1. 7. 1742  24. 2. 1799) 

Bol 18. dieťa svojich rodičov (otec evanjelický pastor). Stal sa profesorom 

matematiky, fyziky a astronómie v Göttingene. Písal do zábavne poučných 

časopisov a kalendárov (vytvoril okolo 230 satiricko-humorných príspevkov). 

Kritizoval niektoré módne zvrátenosti a neopodstatnené názory. Okrem 

odborných prác napísal aj O úžitku, ktorý môže priniesť matematika 

krasoduchovi (1766), Charakter istej mne známej osoby (1782). Uplatnil 

jemné poznávacie  schopností, vtipný štýlu jazyka, veselú povahu. Chcel 

vychovávať humorom, zmesou rozumu a citu, kritiky a intuície, nehy a súcitu. 

Napriek poškodeniu chrbtice, samotárskemu spôsobu života, zanechal 

inšpiratívny literárny i vedecký odkaz. Stal sa 

jedným z najznámejších nemeckých satirických spisovateľov, o ktorom 

známy mysliteľ Albert Einstein povedal: Čudák so záchvatmi skutočnej 

originality, ktorá vyústila v nesmrteľných básnických výlevoch. 
 

Z myšlienok 
 Chcieť nájsť pravdu je zásluha, aj keď cestou blúdime. 
 Najnebezpečnejšie sú pravdy mierne prekrútené. 

 Lepšie je učiť ľudí ako majú myslieť a nie čo majú myslieť. 

Tým sa vyhneme mnohým nedorozumeniam. 

 Niektorí ľudia si myslia, že je rozumné všetko, čo sa robí s vážnou tvárou. 
 Všetci robíme chyby bez rozdielu, len každý robí chyby inak. 

 Je mnoho ľudí, ktorí iba čítajú, aby nemuseli myslieť. 

 Dobrá pamäť je dobrom, ale schopnosť zabúdať, je často ešte lepším darom  

od Pána Boha. 

 Človek je tak zdokonaliteľný a skaziteľný, že sa môže stať bláznom z rozumu. 

 Existujú ľudia, ktorí majú tak málo odvahy niečo tvrdiť, že sa neodvažujú povedať, 

že vanie chladný vietor, nech ho akokoľvek pociťujú, pokiaľ predtým nepočuli,  

 že to povedali iní ľudia. 

 Dať prednosť veľkému duchu v malom tele znamená uvažovať, ale pre to sa 

povznesie pramálo ľudí. Na trhu s dobytkom sa upierajú oči na najväčšieho 

a najtučnejšieho vola. 

 Keď nehanebník chce, môže vyzerať skromne, ale žiadny skromný človek nemôže 

vyzerať nehanebne. 
 Všetko, čo skutočne múdry človek môže urobiť, je viesť všetko k dobrému cieľu  

a predsa brať ľudí takých, akí sú. 

 Zlaté pravidlo: neposudzovať ľudí podľa ich názoru, ale podľa toho, čo z nich tieto názory 

urobili. 

 Kniha je zrkadlo; ak sa tam pozrie opica, nemôže z neho vykúkať apoštol. 

 Najväčšie šťastie na svete, o ktoré denne úpenlivo žiadam nebesá je: Aby ma v sile 

a vo vedomostiach prekonali iba rozumní a cnostní ľudia.  
 Aký je človek úbohý, keď má vykonať všetko sám. 

 Ak chceš žiť, zvykni si na mizerné počasie a nespravodlivosť ľudí. 

 Je to, čo človek môže poznať, práve to, čo poznať má? 

 Zapochybuj o všetkom aspoň raz, aj keby to bola veta:  

Dvakrát dva sú štyri. 
 Vždy je o jedného hlupáka viac než si myslíme.  

http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:Stamp_lichtenberg.jpg&filetimestamp=20040713115801
http://sk.wikipedia.org/wiki/S%C3%BAbor:Goettingen-Lichtenberg.01.jpg
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Hermann HESSE 
(2. 7. 1877 − 9.8.1962)  

 

Nemecko-švajčiarsky básnik, esejista, 

spisovateľ a maliar, nositeľ Nobelovej ceny za 

literatúru  (1946). Najprv písal lyrickú poéziu 

(Romantické piesne). Úspešný bol romantický 

príbeh Peter Camenzind (1904), vyšli aj Pod 

kolesom (1906), Gertrúda (1910) a Panský dom (1914). Medzi 

svetovými vojnami poviedka Klingsorovo posledné leto (1920), 

román Narcis a Goldmund (1930), Púť do Východnej krajiny 

(1932) aj utopický román Hra so sklenenými  perlami (1943).  

Jeho dielo bolo ovplyvnené psychoanalýzou a budhistickou i 

hinduistickou filozofiou. Medzi 

najznámejšie literárne diela patria 

Stepný vlk, Siddhártha. 

 

  

 

Z myšlienok 
 

Život dostáva zmysel jedine láskou. Čím viac sme schopní 
milovať a dávať sa, tým väčší zmysel má náš život. 
 

Pokoj je najvyššia vedomosť a láska, je to uistenie,  
 že si uvedomujem celú realitu na kraji všetkých hĺbok  
 a priepastí. Pokoj je tajomstvo krásy a podstatná  
 súčasť umenia. 
 

Čím viac milujeme a darujeme sa, tým sa náš život stáva 
významnejším a hodnotnejším.  
 

Ak niekoho nenávidíte, nenávidíte v ňom niečo,  
čo je súčasťou vás. To, čo nie je našou súčasťou, nám nevadí.  
 

 

o Každý zo skúsenosti vie, aké ľahké je zaľúbiť sa,  
ale aj aké ťažké je skutočne mať rád. 

 

o Láska je šťastie. Kto vie milovať, je šťastný...  
Láska nechce nič mať, chce len milovať.  

 

o Milovať a poznať je takmer to isté, lebo človeka, ktorého máme radšej aj lepšie 
poznáme. 

 

o Múdre je myslieť skepticky a počínať si optimisticky. 
o Umenie života spočíva v tom, že sa učíme trpieť a usmievať sa. 
o Vyhráva vždy ten, kto miluje, nie ten, kto vie viac.  
o Zákon lásky je viac ako prikázaním, je výzvou ku šťastiu. 
o Zlo sa rodí vždy tam, kde chýba láska.      

https://sk.wikipedia.org/w/index.php?title=Stepn%C3%BD_vlk&action=edit&redlink=1
https://sk.wikipedia.org/w/index.php?title=Siddh%C3%A1rtha&action=edit&redlink=1
https://sk.wikiquote.org/wiki/%C5%BDivot
https://sk.wikiquote.org/wiki/Zmysel_%28v%C3%BDznam%29
https://sk.wikiquote.org/wiki/L%C3%A1ska
https://sk.wikiquote.org/wiki/Schopnos%C5%A5
https://sk.wikiquote.org/wiki/Milovanie
https://sk.wikiquote.org/wiki/D%C3%A1vanie
https://sk.wikiquote.org/wiki/Pokoj
https://sk.wikiquote.org/wiki/Vedomos%C5%A5
https://sk.wikiquote.org/wiki/L%C3%A1ska
https://sk.wikiquote.org/wiki/Istota
https://sk.wikiquote.org/wiki/Realita
https://sk.wikiquote.org/wiki/H%C4%BAbka
https://sk.wikiquote.org/wiki/Priepas%C5%A5
https://sk.wikiquote.org/wiki/Tajomstvo
https://sk.wikiquote.org/wiki/Kr%C3%A1sa
https://sk.wikiquote.org/wiki/Umenie
https://sk.wikiquote.org/wiki/Milovanie
https://sk.wikiquote.org/wiki/Darovanie
https://sk.wikiquote.org/wiki/%C5%BDivot
https://sk.wikiquote.org/wiki/V%C3%BDznam
https://sk.wikiquote.org/wiki/Hodnota
https://sk.wikiquote.org/wiki/S%C3%BA%C4%8Das%C5%A5
https://sk.wikiquote.org/wiki/Sk%C3%BAsenos%C5%A5
https://sk.wikiquote.org/wiki/Zamilovanos%C5%A5
https://sk.wikiquote.org/wiki/Ma%C5%A5_r%C3%A1d
https://sk.wikiquote.org/wiki/L%C3%A1ska
https://sk.wikiquote.org/wiki/%C5%A0%C5%A5astie
https://sk.wikiquote.org/wiki/Milovanie
https://sk.wikiquote.org/wiki/L%C3%A1ska
https://sk.wikiquote.org/wiki/Ni%C4%8D
https://sk.wikiquote.org/wiki/Milovanie
https://sk.wikiquote.org/wiki/Milovanie
https://sk.wikiquote.org/wiki/Poznanie
https://sk.wikiquote.org/wiki/%C4%8Clovek
https://sk.wikiquote.org/wiki/M%C3%BAdros%C5%A5
https://sk.wikiquote.org/wiki/Myslenie
https://sk.wikiquote.org/wiki/Skepticizmus
https://sk.wikiquote.org/wiki/Optimizmus
https://sk.wikiquote.org/wiki/Umenie
https://sk.wikiquote.org/wiki/%C5%BDivot
https://sk.wikiquote.org/wiki/U%C4%8Denie
https://sk.wikiquote.org/wiki/Utrpenie
https://sk.wikiquote.org/wiki/%C3%9Asmev
https://sk.wikiquote.org/wiki/V%C3%BDhra
https://sk.wikiquote.org/wiki/Milovanie
https://sk.wikiquote.org/wiki/Vedenie
https://sk.wikiquote.org/wiki/Z%C3%A1kon
https://sk.wikiquote.org/wiki/L%C3%A1ska
https://sk.wikiquote.org/wiki/Prik%C3%A1zanie
https://sk.wikiquote.org/wiki/V%C3%BDzva
https://sk.wikiquote.org/wiki/%C5%A0%C5%A5astie
https://sk.wikiquote.org/wiki/Zlo
https://sk.wikiquote.org/wiki/Rodenie
https://sk.wikiquote.org/wiki/Ch%C3%BDbanie
https://sk.wikiquote.org/wiki/L%C3%A1ska
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William FAULKNER  
(25.9.1897  6.7.1962) 

Americký prozaik a básnik získal za svoje 

diela Nobelovu cenu (1949) aj  Pulitzerovu 

cenu (1963). Už od mladosti bol vášnivým 

čitateľom aj vytrvalým samoukom. Pôsobil 

ako natierač, predavač, poštový úradník, 

letecký kadet, scenárista v Hollywoode, 

pôsobil aj na univerzite. Po celý život písal a vydával poviedky. 

Novými netradičnými pohľadmi poukazoval na pravdivé posúdenie 

rozpornosti sveta. Vo svojich dielach vytvoril bohatý a strhujúci 

obraz života na americkom Juhu. Vystupoval ak ochranca práv 

černochov a obhajoval právo umelcov na súkromie. Napísal romány 

Hluk a zúrivosť (1929), Keď som umierala (1930), Augustové svetlo 

(1932), Absolón, Absolón! (1936), Neovládnutí 

(1938), trilógiu Dedina (1940), Mesto (1957), 

Panské sídlo (1959). Pomerne známymi sa stali  

aj romány Divoké palmy (1939) a Bájka (1954). Celé jeho literárne dielo je 

mohutným a svojbytným prínosom k americkej literatúre. 
 

Z myšlienok 
 

 Hovorí sa, že láska medzi dvomi ľuďmi umiera. To nie je pravda. Neumiera.  

Iba človeka opúšťa, odchádza, keď človek nie je dosť dobrý a dosť si ju nezaslúži. 

 Verím, že človek nielen trvá: človek víťazne obstojí. Je nesmrteľný nielen preto,  

že ako jediný medzi živými tvormi má nevyčerpateľný hlas, ale pretože má dušu, 

ducha schopného súcitu a obete a vytrvalosti. 

 Básnikov hlas nemusí byť len svedectvom o človeku, môže byť jedným z oporných 

stĺpov, aby mu pomohol vytrvať a obstáť.  

 Nesnažte sa byť lepší než vaši súčasníci alebo vaši predkovia.  

Snažte sa byť lepší než vy sami. 

 Ľudia majú deti, aby cez nich napravili svoje chyby, ktoré narobili. 

 Srdce je nestále. Ako inak by mohlo udržovať v človeku život.  

 Spisovateľ je slávny až vtedy, keď ho viac citujú, než čítajú.  

 Ak chceme získať ľudí, musíme ich považovať za takých,  
za akých sa považujú oni sami.  

 Niektorí sa stanú odvážnymi až vtedy, keď už nemajú iné východisko.  
 Nič tak neoslabuje charakter človeka ako myšlienka,  

že nájde životné šťastie v niečom inom ako vo vlastní práci. 

 Hodinky vraždia čas. Čas je mŕtvy pokiaľ sa odpočítava malými kolieskami;  

 len keď sa hodinky zastavia, čas ožije.  

 Bojisko človeku ukáže len jeho vlastné bláznovstvo  
a zúfalstvo; víťazstvo je ilúziou filozofov a bláznov.  

 Ten, kto chce preniesť horu, musí začať  
prenášaním malých kameňov. 

 Sláva je ako žena: bude ti verná, ak s ňou budeš zachádzať  

s veľkou dávkou ľahostajnosti. 

 Medzi smútkom a ničím, vyberám si smútok. 

http://cs.wikiquote.org/w/index.php?title=Sou%C4%8Dasn%C3%ADk&action=edit&redlink=1
http://cs.wikiquote.org/w/index.php?title=P%C5%99edek&action=edit&redlink=1
http://sk.wikiquote.org/wiki/Hodinky
http://sk.wikiquote.org/wiki/Vra%C5%BEda
http://sk.wikiquote.org/wiki/%C4%8Cas
http://sk.wikiquote.org/wiki/Smr%C5%A5
http://sk.wikiquote.org/wiki/Odpo%C4%8Det
http://sk.wikiquote.org/wiki/Koleso
http://sk.wikiquote.org/wiki/St%C3%A1tie
http://sk.wikiquote.org/wiki/%C5%BDivot
http://sk.wikiquote.org/wiki/Bojisko
http://sk.wikiquote.org/wiki/%C4%8Clovek
http://sk.wikiquote.org/wiki/Bl%C3%A1znovstvo
http://sk.wikiquote.org/wiki/Z%C3%BAfalstvo
http://sk.wikiquote.org/wiki/V%C3%AD%C5%A5azstvo
http://sk.wikiquote.org/wiki/Il%C3%BAzia
http://sk.wikiquote.org/wiki/Filozof
http://sk.wikiquote.org/wiki/Bl%C3%A1zon
http://sk.wikiquote.org/wiki/Sm%C3%BAtok
http://sk.wikiquote.org/wiki/Ni%C4%8D
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 Marc CHAGALL 
(7.7.1887−28.3.1985) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rusko-francúzsky surrealistický maliar židovského pôvodu Moše Segel 
narodený v Bielorusku, mal vlastný umelecký štýl skladajúci sa  

z expresionizmu, symbolizmu a kubizmu. Často tvoril ilustrácie  

pre knihy, venoval sa aj sochárstvu, keramike a maľbe na sklo.  

Preslávil sa nástennými maľbami v Metropolitnej opere v New Yorku  

a v Opere v Paríži. Bol stále dieťaťom v pokročilom veku 

s nostalgickými spomienkami na rodnú zem 
 

Z diela 

 

              

http://sk.wikipedia.org/wiki/Surrealizmus
http://sk.wikipedia.org/wiki/%C5%BDidia_%28etnikum%29
http://cs.wikipedia.org/wiki/Socha%C5%99stv%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/Keramika
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Malba_na_sklo&action=edit&redlink=1
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Andrej RADLINSKÝ 
(8. 7. 1817  26.4.1879) 

 

  Patril k podporovateľom slovenskej národnej kultúry.  

  V Pešti (1841) získal na univerzite doktorát z filozofie.  

  Ako kaplán v Banskej Štiavnici začal vydávať Poklady     

  kazateľského rečníctva (18481853), zbierky básní na nedele  

  a sviatky. Jeho Náboženské výlevy (1850) boli po dlhé    

  desaťročia skutočnou encyklopédiou náboženských vedomostí   

  (boli preložené aj do maďarčiny a nemčiny). Vydal šesť    

  zväzkov Prostonárodnej bibliotéky (1852 –1857), ktorá mala 

poúčať pospolitý ľud o prírodných vedách  hvezdárstve, zemepise, prírodopise, fyzike,  

ale aj o dobrej výchove. Bol spoluzakladateľ Matice slovenskej (1863), v roku 1870 prispel 

k založeniu Spolku svätého Vojtecha, ktorý mal rozširovať nábožensko-mravnú vzdelanosť, 

praktický katolicizmus a navyše zveľaďovať základné školy. V roku 1871 vydal dielo pod názvom 

Školník obsahujúci hviezdovedu, zemepis, silozpyt, zemeznalstvo, prírodopis, domáce a poľné 

hospodárstvo, ovocinárstvo, včelárstvo, hodvábnictvo. Prispel k vytváraniu slovenskej fyzikálnej 

terminológie. Národný buditeľ, katolícky kňaz, jazykovedec, pedagóg, redaktor, fyzik, spisovateľ, 

vydával knihy (asi 40titulov), publikoval a organizoval, zápasil za práva Slovákov.  

„Odhaľoval príčiny zla rozumne a vecne bolo a je aj dnes nebezpečné. Najmä ak vládna moc 

neslúži všeobecnému dobru, ak hľadí na ľud len ako na účelovú záležitosť pre skupinové záujmy“ 

(V. Judák, v príspevku o A.R.)                                                  http://www.kuty.sk/o-obci/osobnosti/ 

 

Z myšlienok  
Nábožný čitateľu!  

Nešetril som žiadnych nákladov,  

len abych všetkým môžným potrebám 

 nábožensko-cirkevného života tvojho  

čím najlepšie zodpovedal, totižto:  

aby prostriedkom tejto knihy pobožnosť, 

bohabojnosť, nábožnosť a opravdivá 

kresťanská osveta a vzdelanosť v srdci tvojom 

pevné korene zapustila... 

Bude-li toto moje veľmi prácne dielo – povšechne rozšírené  

– tomuto svojmu cieľu zodpovedať:  

vtedy bude hojne odplatená práca moja. 
 

…požaduje i sám duch času a svetská vláda, aby sa tiež  
v elementárnych čiže národných školách obzvláštny zreteľ   
bral na vyučovanie mládeže v reálnych vedách. 
 

KRÍŽOVÁ CESTA, čiže rozjímanie  

a uctenie utrpenia a smrti nášho Spasiteľa, 

je medzi VŠETKÝMI katolíckymi 

pobožnosťami podľa JEDNOHLASNÉHO úsudku svätých otcov 

VŠETKÝM dušiam ŽIJÚCICH i ZOMRELÝCH ľudí 

NAJPROSPEŠNEJŠIA a na duchovné milosti NAJBOHATŠIA. 
 

Andrej Ľudovít Radlinský

(*8. júl 1817, Dolný Kubín – † 26. apríl 1879, Kúty)

• slovenský rímskokatolícky kňaz, jazykovedec, 
pedagóg, redaktor, fyzik, vydavateľ, náboženský 
spisovateľ, zakladateľ Spolku svätého Vojtecha, 
spoluzakladateľ Matice slovenskej

• gymnázium v Ružomberku, Kremnici a v Budíne

• 1834-1836 - filozofia v Oláhovom seminári v Trnave, a 
v seminári v Bratislave 

•1836-1840 - teológia na univerzite vo Viedni 
• 1841 – doktorát, na univerzite v Pešti - vysvätený za kňaza
• pôsobil v Budíne a Zlatých Moravciach a dlhšie i v Banskej Štiavnici, kde 
zriadil nedeľné školy a organizoval spolky miernosti 
• 1852 - I. zväzok Prostonárodnej Bibliotéky 
• neskôr musel opustiť Slovensko a prešiel do Viedne, kde spolupracoval 
s Jánom Kollárom, tu redigoval Slovenské noviny, vydával časopis Cyrill a 
Method, neskôr s prílohou Priateľ školy a literatúry, Pešťbudínske 
vedomosti, Katolícke noviny 
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Henry David THOREAU  
(* 12. 7. 1817 − † 6. 5. 1862)  

Americký filozof, spisovateľ, básnik, 

prírodopisec a zememerač,  predstaviteľ 

transcendentalizmu. Medzi jeho známe diela 

patrí esej Walden, alebo Život v lesoch. 

Ústredným prvkom jeho filozofie je kritika, 

ktorej sila tkvie v jej nadčasovosti, ale aj 

v dokonalej previazanosti úvah a spôsobu života. Príroda bola 

jeho svätyňou, prameňom životnej sily a duševnej pohody.  

Tam chodil osviežiť svojho ducha, zoceliť si myseľ a odpočinúť 

si od bezútešného života spoločnosti. Najviac ho poburuje 

stádovitosť ľudu. Veril v schopnosť jednotlivca rozlišovať dobré 

od zlého nezávisle od toho, čo hovorí spoločnosť. Myslel si, že je 

povinnosťou každého konať v súlade s vedomím toho, čo je správne. 

Bojíme sa vzpierať a žiť autenticky. 
 

http://www.advojka.cz/archiv/2015/8/neposlusny-obcan-h-d-thoreau 
 

Z myšlienok 
Nič nie je také povzbudzujúce ako nesporná schopnosť 
človeka vedomím úsilím povzniesť svoj život. 
Keď nás stretne šťastie, má skoro vždy inú podobu,  
ako sme si predstavovali. 
Ako nočná temnota odhaľuje nebeské svetlá,  
tak len utrpenie odhaľuje celý význam života. 

 Dobre si rozvážte každý čin, na ktorý potrebujete nové šaty. 

 To, čo si človek o sebe myslí, v skutočnosti určuje jeho osud. 

 Krátky čas tohto života treba prežiť podľa zákona večného života.  

 Nikdy som nenašiel družnejšieho spoločníka, než je samota. 

 Ako by ste mohli zabíjať čas a neporaniť pritom večnosť. 

 Byť niekedy chorý je zdravé. 

 Dobrota je jediná investícia, ktorá sa vždy vyplatí. 
 Na lásku je len jeden liek: milovať ešte viac.  

 Nestačí, že ste pracovití, ale na čom pracujete.  

 Veci sa nemenia. My sa meníme. 

 Pravda je kvalita, ktorú veľmi zriedka nachádzame v epitafe. 

 Človek nemôže urobiť všetko. To však neznamená, že musí robiť to, čo je zlé. 

 Neposlušnosť je základom slobody. Poslušní zostanú otroci. 

 Človek je bohatý úmerne k počtu vecí, ktoré dokáže obetovať. 

Za nadbytočné bohatstvo si môžete kúpiť len zbytočnosti,  
na to čo požaduje duša, peňazí nie je treba.  

Priatelia nežijú len v harmónii, aj keď si to niekto myslí, ale vytvárajú melódiu. 
Nie je možné začať nový život, ale je možné začať každé ráno nový deň.  

Nezáleží na tom, ako bezvýznamným sa zdá začiatok,  
čo je raz poriadne vykonané, je vykonané navždy. 

 

http://www.citaty.emamut.eu/citat/thoreau,-henry-david/3179
https://sk.wikiquote.org/wiki/Zabitie
https://sk.wikiquote.org/wiki/%C4%8Cas
https://sk.wikiquote.org/wiki/Poranenie
https://sk.wikiquote.org/wiki/Ve%C4%8Dnos%C5%A5
https://sk.wikiquote.org/wiki/Choroba
https://sk.wikiquote.org/wiki/Zdravie
https://sk.wikiquote.org/wiki/Dobro
https://sk.wikiquote.org/wiki/Invest%C3%ADcia
https://sk.wikiquote.org/wiki/L%C3%A1ska
https://sk.wikiquote.org/wiki/Liek
https://sk.wikiquote.org/wiki/Pr%C3%A1ca
https://sk.wikiquote.org/wiki/Vec
https://sk.wikiquote.org/wiki/Zmena
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Václav HOLLAR  
(13.7.1607−25.3.1677) 

 

Významný český barokový rytec, ilustrátor i maliar  

sa narodil v Prahe a zomrel v Londýne (v Anglicku 

známy ako Wenceslaus Hollar Bohemus).  
Za svojho života vytvoril asi 3000 grafických listov  

a 500 kresieb. Zobrazujú veľmi širokú škálu tém,  

od korunovácií po popravy, panorámy a architektúru, prírodné motívy, 

krajiny, mapy, portréty, mestské prospekty, kroje aj zátišia. Jedna  

z najväčších zbierok Hollarovych prác je v Národnej galérií v Prahe. 

Významnú zbierku jeho prác má aj anglická kráľovná. Vytvoril veľký 

pohľad na Prahu (1636). 

                                         http://www.artmuseum.cz/umelec.php?art_id=324 

  

 

http://www.artmuseum.cz/umelec.php?art_id=324
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Gustav KLIMT  
(*14.7.1862 –† 6.2.1918)  

 

Pre jedných bol rakúsky maliar  

a grafik, symbolista, jeden  

z najvýznamnejších 

predstaviteľov secesie,  

vedúca osobnosť viedenského 

modernizmu, šíriteľom 

pornografie, pre iných zase  

otcom novej maľby.  

Stal sa moderným tvorcom 

tajomnej a dráždivej  

femme fatale – osudovej ženy.  

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=CXQ7n0ezr_A 

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

 

 

 

 

 

 
 

https://sk.wikipedia.org/wiki/14._j%C3%BAl
https://sk.wikipedia.org/wiki/14._j%C3%BAl
https://sk.wikipedia.org/wiki/6._febru%C3%A1r
https://sk.wikipedia.org/wiki/6._febru%C3%A1r
https://sk.wikipedia.org/wiki/Rak%C3%BAsko
https://sk.wikipedia.org/wiki/Symbolizmus
https://sk.wikipedia.org/wiki/Secesia
https://sk.wikipedia.org/wiki/Viede%C5%88
https://sk.wikipedia.org/w/index.php?title=Modernizmus_%28umenie%29&action=edit&redlink=1
https://www.youtube.com/watch?v=CXQ7n0ezr_A
https://www.youtube.com/watch?v=BRUOACBkFRg
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Roald AMUNDSEN 
(16.7.1872 – asi 18.6.1928) 

 

Nórsky polárny bádateľ, ktorý ako prvý človek dosiahol 

južný geografický pól (14. – 15.  decembra 1911 spolu so 

štyrmi sprievodcami a psím záprahom). Dobytie Južného 

pólu mu trvalo 99 dní. Za ten čas prešiel okolo 3000 

kilometrov. Amundsen vyrozprával svoj príbeh v 

knihe Južný pól: Príbeh nórskej antarktickej expedície 

na lodi Fram, 1910–1912. 
Amundsen chcel zachrániť posádku Nobileho 

havarovanej vzducholodi Italia. 18. júna 1928 vyrazil 

hydroplánom z Nórska na pátraciu akciu. Lietadlo sa 

zrútilo do Barentsovho mora, jeho telo sa nikdy nenašlo. 
 

Z myšlienok a ciest 
 

Nikdy som nepoznal nikoho, kto by sa dostal do 
situácie natoľko protikladnej svojim túžbam. Od 
detstva som sníval, že dosiahnem severný pól a hľa, 
nájdem sa na južnom. 
 

Odvaha znamená po zrelej  úvahe s láskou a pokojom 
pristúpiť k činu. 
 

Tak sme dorazili a mohli sme vztýčiť našu vlajku 
 na geografickom južnom póle. Vďaka Ti, Bože!  

 
 

 

 

 1903 - 1906 poprvé proplul na jachtě 
Severozápadním průjezdem od Grónska podél 
pobřeží Severní Ameriky do Nome na Aljašce. Určil tu polohu magnetického pólu. 

 1911 dorazil k pobřeží Antarktidy a 14. prosince 1911 jako první stanul na jižním pólu,  
čtyři týdny před Scottem. Amundsen objevil neznámé pohoří, místy vysoké 4 500 m., které nazval 
pohoří královny Maud. 

 1918 - 1920 projel se škunerem Maud Severovýchodním průjezdem z Norska podél severních břehů 
Evropy a Asie k Beringovu průlivu. 

 1926 rozvoj letectví ho podnítil k pokusům využít v polárních oblastech vzducholodí a letadel.  
Spolu s Nobilem přeletěl vzducholodí Norge severní pól, krátce po Byrdovi, který dosáhl pólu  
letadlem ze Špicberk.       
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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.  

http://www.onera.fr/conferences/decollement3d/image/5.jpg


12 

 

12 

 

Thomas Samuel KUHN  
(18. 7. 1922 − 17. 6. 1996)  
 

Americký filozof, fyzik, teoretik a historik 

vedy tvrdil, že sa striedajú etapy tzv. 

normálnej vedy (uznanie istej paradigmy) 

a tzv. kritické etapy (kedy v dôsledku nahromadenia neriešených 

problémov nastupuje revolúcia vytvárajúca viacero súperiacich 

paradigiem). Tieto pojmy použil vo svojej najznámejšej knihe Štruktúra 

vedeckých revolúcii (1962). Vedecké poznanie je vedcom viac tvorené 

ako objavované, a objektivita existuje len vo vzťahu k danej paradigme. 

Veda, tak ako každá ľudská činnosť, má svoj kultúrny, dejinný, 

inštitučný, sociálny a psychologický rozmer. Vedecké poznatky  

sú historicky podmienené, vyjadrujú ducha danej epochy, menia sa s dobou  

aj s okolnosťami. Nemá ani tak zmysel pýtať sa nakoľko sa teória zhoduje 

alebo nezhoduje s prírodou (z historického hľadiska vždy teórie viac alebo 

menej súhlasia s faktami), ale že má veľký zmysel pýtať sa, ktorá z dvoch 

aktuálnych a vzájomne súťažiacich teórii je v lepšom súhlase zo skutočnosťou. 

To znamená, že „pravdivejšia“ teória (z dvoch) v hrsti je lepšia ako absolútna 

pravdivosť na streche. 

http://oltk.upol.cz/encyklopedie/index.php5/Thomas_Samuel_Kuhn 

 

Z myšlienok 
 

Neuvidíte to, pokiaľ nemáte správnu metaforu akou to vnímať. 

 

Všetkým významným prelomom v ľudskej činnosti predchádzalo, 

prelomenie starého spôsobu myslenia. 
 

Prechod k novej paradigme je vlastne vedeckou revolúciou... 
 Je to akt straty viery v starú paradigmu. Prechod od starej 
paradigmy je prechodom medzi dvoma nesúmerateľnými štruktúrami. 
 

Existují v principu pouze tři typy jevů, o nichž lze rozvinout novou teorii První se týká jevů, které  

již byly v rámci existujícího paradigmatu dostatečně prozkoumány, a ty jen zřídka poskytují motiv 

nebo východisko pro konstruování teorie. … Druhou skupinu jevů tvoří ty, jejichž povahu stávající 

paradigma naznačuje, ale jejichž podrobnosti je možno pochopit jen formulací další teorie.  

Na tyto jevy se věda zaměřuje po většinou, ale takový výzkum spíše pomáhá artikulaci paradigmatu 

stávajícího než objevu paradigmatu nového. Jen když pokusy o artikulaci selžou, setkávají se vědci 

s třetím typem jevů, s anomáliemi, jejichž charakteristickým rysem je, že houževnatě vzdorují 

přizpůsobení se stávajícímu paradigmatu. Nové teorie vznikají pouze z jevů tohoto typu. 
 

Pod všetkými tými procesmi rozlišovania a zmeny musí ležať, samozrejme,  
niečo trvalé, pevné a stabilné. 

 

http://www.matika.sk/archiv/kvasz/Kritkont.htm 

https://sk.wikipedia.org/wiki/Filozof
https://sk.wikipedia.org/wiki/Fyzik
https://sk.wikipedia.org/wiki/Historik
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Rudolf FILA 
(19.7.1932−11.2.2015) 

 

Rodák z Příbramu na Morave po absolvovaní Vysokej 

školy výtvarných umení v Bratislave pôsobil (od roku 

1960) ako pedagóg na Strednej škole umeleckého 

priemyslu v Bratislave. Tri desaťročia sa živil 

učiteľovaním, čo mu ako maliarovi dávalo maximálnu 

slobodu. Po „nežnej“ viedol (1990) ateliér voľnej maľby na VŠVU. 

Vystavoval v Glasgowe, v Londýne, Viedni, Budapešti, Varšave, Ulme, 

Londýne, i v Paríži. Vydal publikácie Analýza výstavby výtvarného diela 

(1979), Načo nám je umenie (1991). Za knihu Cestou (2003, eseje, prednášky, 

články, recenzie, prejavy na vernisážach a rozhovory z 1965 – 2002) dostal 

(2003) prestížnu Cenu Dominika Tatarku. Ako slovenský maliar, grafik  

a ilustrátor, esejista patri medzi najvýznamnejšie 

postavy nášho výtvarného umenia. 

http://www.nedbalka.sk/stala-expozicia/zoznam-autorov/rudolf-fila 
 

Z myšlienok a diela 
 

Umenie stelesňuje snahu človeka o prekročenie 
seba samého. Zbližuje ho s ostatnými ľuďmi, 
približuje ho k prírode, k myšlienkovým hodnotám 
predkov i k budúcim generáciám. Ani úsilie  
o najvážnejšie posolstvá však neprebieha vždy 
pokojne. Veľa objaviteľov skončilo tragicky,  
iných osud vysmial, postavil im do cesty komické 
nedorozumenia. Vážnemu etickému dosahu 
umenia preto vôbec neprotirečí humor.  
Vtip a irónia, ak sú naozaj pôsobivé, zasahujú 
bytostné hĺbky s rovnakými dôsledkami,  
ako drámy. Očisťujú. 

V umení nerozhoduje tvaroslovie,  
ale sila, ktorá je v ňom. 

 

Maľovaním sa človek realizuje rovnako  
ako milovaním... 
Ja dobrovoľne len maľujem, a tak aj všetky moje 
texty vznikali len na výzvy, objednávky, prosby  
či žiadosti... 
 

A rôzne banálne prekážky, ktoré musí človek 

preskakovať. Zakopáva, padá, chodí obdratý, musí sa 

dvíhať a mašírovať ďalej. Totalitný režim a čo s ním 

súviselo, je preč. Ale ľudská hlúposť je nezničiteľná. 

Veľmi hravo sa presúva z režimu do režimu... 
 

Telo je nevyčerpateľne, jeho motív sa vyskytuje  

už od praveku. A keďže som chlap, ide mi výlučne  
o ženské telo. Stále pracujem s výrezmi, 
manipulujem s detailom, hľadám nove spôsoby, 
akými ho predstavím a ako do neho potom 
výtvarne vstúpim. Je to nekonečna variabilita. 

 

http://www.nedbalka.sk/stala-expozicia/zoznam-autorov/rudolf-fila
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Johann Gregor MENDEL  nedocenený priekopník genetiky 
 

Hrachové políčka 
V záhrade kláštora krížil predovšetkým hrach a skúmal jeho špecifické 

dedičné znaky. Bol starostlivý a trpezlivý experimentátor. Postupne 

viedol záznamy o asi 21 000 rastlinách. Pochopil pravidlá, ktoré 

objasňujú zákony dedičnosti. Zistil pravidlo uniformity (jednotlivé 

vlastnosti sa dedia z generácie na generáciu), zákon o voľnej 

kombinovateľnosti vlôh (všetky vlastnosti sa nededia, ale len niektoré  

a to náhodne), zákon dominancie (niektoré vlastnosti sú dominantné – 

prevládajúce, iné sú recesívne – ustupujúce). Výsledky pokusov, ktoré 

robil od roku 1856 uverejnil ústne 8.2.1865 na schôdzi brnenského 

Prírodovedeckého spolku a potom tlačou článkom Pokusy s rastlinnými 
hybridmi v časopise Verhandlugen des naturschenden Vereines (1866). Napriek tomu, že jeho 

objavné dielo ležalo bez väčšieho povšimnutia viac než 30 rokov, tí, čo potom  z hľadiska poznania 

zákonitostí dedičnosti spoznali jeho význam, uznali Mendela za otca genetiky. 
 

Morava alebo Sliezsko 
Pochádzal z dedinky Hynčice (vtedy sliezsky Heinzendorf), kde sa narodil  

20. júla 1822 v nemecky hovoriacej roľníckej rodine. Po piaristickej 

základnej škole v Lipníku absolvoval gymnázium v Opave a začal študovať 

filozofiu na univerzite v Olomouci. Na podnet a odporučenie jedného 

z profesorov odišiel do augustiánskeho kláštorného seminára v Brne (1843). 

Tam prijal rehoľné meno Gregor a začal študovať teológiu, zdokonalil sa 

v jazykoch (latinčina, gréčtina). Navštevoval aj prednášky 

z poľnohospodárstva a ovocinárstva. Za kňaza ho vysvätili  v roku 1847. 

Neskôr bol vyslaný učiť (aj matematiku a prírodné vedy) na gymnázium 

v Znojme (1849). Skúšky učiteľskej spôsobilosti vo Viedni však nezložil 

(1850; 1856) vraj aj pre nedostatok filozofického myslenia, ale aj tak učil 

(od 1854) veľa rokov prírodopis a fyziku na brnenskej nemeckej reálke. 

Neskôr (1868) sa stal nástupcom opáta Cyrila Nappa, ktorý ho prijímal  

do kláštora. Administratívne a organizačné povinnosti obmedzili pokusy s rastlinami. Zomrel 6. 

januára 1884 a je pochovaný na Ústrednom cintoríne v Brne. 
 

Nesporný úspech 
Nemal som žiadne návody a cesta úskalím botaniky bola pre mňa veľmi ťažká. Aj to konštatoval 

Gregor Mendel. Raz v debate medzi svojimi priateľmi poznamenal: Môj čas ešte príde. Je veľmi 

zaujímavým faktom, že vo vedeckom svete zabudnuté Mendelove objavy nezávisle na ňom 

spoznali H. de Vries, C. Correus i E. Tschermak a po zoznámení sa  s Mendelovým pôvodným 

článkom citovali jeho výsledky a priznali mu oprávnené zásluhy aj označenie Mendelove zákony.  

Je naozaj pozoruhodné, že amatérsky rehoľník svojou mimoriadnou usilovnosťou a pracovitosťou 

objavil a štatistickým rozborom mnohých pozorovaní spoznal základné zákony dedičnosti. 
 

Vlastnosti a záujmy  
Mendel bol aj nadšeným včelárom i amatérskym meteorológom. Pozoroval aj 

slnečné škvrny a poruchy zemského magnetizmu (napr. jeho pozorovací denník 

z roku 1882). Výsledky jeho celoživotnej práce ukázali, že kňaz a prírodovedec 

Gregor Mendel bol nesmierne húževnatý človek. Neuznal hypotézu o vzniku 

druhov priamym vplyvom vonkajšieho prostredia. Vytušil, že rozhoduje niečo 

iné. Krížením (hybridizáciou) rastlín odhalil, že jednotlivé znaky organizmu sú 

utvárané z elementárnych hmotných nositeľov dedičnosti. Stal sa zakladateľom 

genetickej teórie.                  

 

http://sk.wikipedia.org/wiki/S%C3%BAbor:Gregor_Mendel_Monk.jpg
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Alexandre DUMAS 
(24.7.1802 − 5.12.1870) 

Francúzsky prozaik a dramatik, vlastným menom 

Thomas Alexandre Davy de La Pailleterie,  

bol synom generála a vnukom francúzskeho 

markíza a kreolky z Haiti. Preslávil sa najmä 

dobrodružnými historickými románmi plnými 

dobrodružstiev a smelých činov (Traja mušketieri, 

Gróf Monte Christo, Pamäti lekára, Kráľovná Margot, Pani 

z Monsoreau, Čierny tulipán, Grófka de Charny). Na je konte je viac než tristo zväzkov z jeho 

„fabriky na romány“. Dumas sa stal najčítanejším autorom všetkých čias. Alexandre Dumas starší, 

dokázal, že cesta do parížskeho Panthéonu môže viesť aj cez pestrú fantáziu literárnych predstáv.  

 

Z myšlienok 

 

História je pre mňa iba klinec, na ktorý 
vešiam svoje vlastné predstavy. 

Radosť je bolesť, na ktorú sa dívame z inej strany. 
Nech človek hovorí čo najlepšie, pamätajte:  
 ak hovorí príliš, nakoniec povie hlúposť. 
Život je krásny, ale záleží na tom, skrz aký pohárik sa naň dívate. 

 

Koho v láske sklamú,  
ten je vždy vinný. 

Láska bez úcty nemôže dôjsť ďaleko, 
ani vzlietnuť vysoko. Je to 
jednokrídly anjel. 
Láska povzbudzuje k veľkým dielam,  
ale bráni nám ich dokončiť. 
Láska v nás vzbudzuje hlbšie city,  
než v nás môže vzbudiť žena. 

Láska zmenšuje nežnosť ženy.  
Mužovi zväčšuje. 

 

Milovať je múdra činnosť, ale zamilovať sa, je hlúpy stav. 
Láska je tak sladký prelud, že ak ju stratíme,  

aj keď je preludom, stratíme celý život.  
 

Súlož je estetická súhra dvoch tiel, ich duchovné zbližovania 

a fyzické splývanie, čarokrásne prelínanie línií božsky 

vytváraných údov, nádherná pastva pre zrak.  
 

Hovor len vtedy a tam, kde je to potrebné a pritom povedz  
iba polovicu toho, čo si myslíš. 
 

Nikdy nepíš nič, čo nemôžeš podpísať...  
Neklaňaj sa peniazom, ale nimi ani nepohŕdaj...                                                      

 

https://sk.wikipedia.org/wiki/Franc%C3%BAzsko
https://sk.wikipedia.org/wiki/Prozaik
https://sk.wikipedia.org/wiki/Mark%C3%ADz
https://sk.wikipedia.org/wiki/Kreoli
https://sk.wikipedia.org/wiki/Haiti
https://sk.wikipedia.org/wiki/Rom%C3%A1n
https://sk.wikiquote.org/wiki/L%C3%A1ska
https://sk.wikiquote.org/wiki/Sklamanie
https://sk.wikiquote.org/wiki/Vina
https://sk.wikiquote.org/wiki/L%C3%A1ska
https://sk.wikiquote.org/wiki/%C3%9Acta
https://sk.wikiquote.org/wiki/%C3%8Ds%C5%A5
https://sk.wikiquote.org/wiki/Lietanie
https://sk.wikiquote.org/wiki/V%C3%BD%C5%A1ka
https://sk.wikiquote.org/wiki/Kr%C3%ADdlo
https://sk.wikiquote.org/wiki/Anjel
https://sk.wikiquote.org/wiki/L%C3%A1ska
https://sk.wikiquote.org/wiki/Povzbudenie
https://sk.wikiquote.org/wiki/Dielo
https://sk.wikiquote.org/wiki/Br%C3%A1nenie
https://sk.wikiquote.org/wiki/Ukon%C4%8Denie
https://sk.wikiquote.org/wiki/L%C3%A1ska
https://sk.wikiquote.org/wiki/H%C4%BAbka
https://sk.wikiquote.org/wiki/Cit
https://sk.wikiquote.org/wiki/%C5%BDena
https://sk.wikiquote.org/wiki/L%C3%A1ska
https://sk.wikiquote.org/wiki/Ne%C5%BEnos%C5%A5
https://sk.wikiquote.org/wiki/%C5%BDena
https://sk.wikiquote.org/wiki/Mu%C5%BE
https://sk.wikiquote.org/wiki/Milovanie
https://sk.wikiquote.org/wiki/M%C3%BAdros%C5%A5
https://sk.wikiquote.org/wiki/%C4%8Cinnos%C5%A5
https://sk.wikiquote.org/wiki/Zamilovanos%C5%A5
https://sk.wikiquote.org/wiki/Hl%C3%BApos%C5%A5
https://sk.wikiquote.org/wiki/Stav
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Kamil LHOTÁK 
(*25.7.1912 - †22.10.1990)  

                                                          

Neštudoval na žiadnej umeleckej škole,  

bol samouk. Maľoval citom. Český 

maliar, grafik a ilustrátor založil svoju 

výtvarnú tvorbu na básnickom pohľade 

na svet. Hlavným inšpiratívnym zdrojom  

pre neho bola technika a civilizácia  

z prelomu a začiatku 20. storočia. 

Miloval pražskú perifériu ...reklamné 

tabule, plátenné draky, terče i barely... 

Trvalou súčasťou jeho diela sú kresby, voľná grafika a knižné ilustrácie. 

Venoval sa aj tvorbe poštových známok, stal sa priekopníkom českého 

animovaného filmu. 

http://www.galerieart.cz/lhotak_vystava_text.htm 

Z diela 

 

 

 

  

  

 
 
 
 
 

http://www.galerieart.cz/lhotak_vystava_text.htm
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Marcel DUCHAMP  

(*28.7.1887–†2.10.1968)  
V škole bola jeho obľúbeným  

predmetom matematika. Keď získal 

(1903) cenu za kreslenie rozhodol sa 

stať umelcom. Francúzsky maliar,  

po krátkej epizóde ako karikaturista, 

vystavoval symbolistické, postimpresionistické, 

fauvistické a kubizmom ovplyvnené obrazy. 

Experimentoval s objektmi, ktoré sa obracali  

nie k očiam diváka, ale k jeho intelektu.  

Až dosud byl námět znakem nějaké skutečnosti zevní, 

objektivní, přírodní, historické, společenské, kterou 

nějakým způsobem představoval. V moderním 

malířství už sama volba námětu je rozdílná:  

ne objektivní skutečnost, ale její vnitřní podstata a zákonitosti.  

Nebo jsou námětem čistě vnitřní stavy, vnější skutečnosti jen pomocným 

způsobem vyjádření. Snad nejpravděpodobnější je možnost, že tím nechtěl 

říci vůbec nic a že jediným jeho cílem bylo znejistit pozorovatele a donutit 

ho přemýšlet nad něčím, co žádný skutečný smysl nemá. V podstatě jde o to, 

vytrhnout předmět z původní souvislosti, která definuje jeho funkci  

a potřebnost, a přenést jej do souvislostí nových, které činí jeho dosavadní 

smysl nepodstatným. Duchamp pochopil, že řešení problému mezi 

duchovností a materialitou uměleckého díla není k nalezení uvnitř 

obrazového rámu, nýbrž že je nutné z něj vystoupit do skutečného světa. 
 

http://duchcamp.sweb.cz/zivot.htm 

http://is.muni.cz/th/52320/ff_m_b1/Diplomova_prace_.pdf 

 

 Umenie bolo a vždy zostane nedefinované...Nedokážeme povedať, čím je.  
Ale vieme, ako pôsobí.  

 

https://sk.wikipedia.org/wiki/28._j%C3%BAl
https://sk.wikipedia.org/wiki/28._j%C3%BAl
https://sk.wikipedia.org/wiki/2._okt%C3%B3bra
https://sk.wikipedia.org/wiki/2._okt%C3%B3bra
https://sk.wikipedia.org/wiki/Matematika
https://sk.wikipedia.org/wiki/Maliar_%28umelec%29
http://duchcamp.sweb.cz/zivot.htm
http://is.muni.cz/th/52320/ff_m_b1/Diplomova_prace_.pdf
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Karl Raimund POPPER 
(28. 7. 1902 – 17. 9. 1994) 

 

Rakúsko–britský filozof, logik, metodológ 

vedy a  sociológ, epistemológ i politológ 

bol najvýznamnejším predstaviteľom 

kritického racionalizmu. Vo Viedni získal 

doktorát z filozofie (1928), podrobil kritike teórie Viedenského krúžku. Emigroval 

(1935) do Anglicka a potom (1937) na Nový Zéland. Neskôr (1949) sa stal 

profesorom Londýnskej univerzity. Priekopníckymi prácami ovplyvnil filozofiu 

prírodných i sociálnych vied, evolučnú teóriu poznania, problematiku 

determinizmu a slobodnej vôle. Zaoberal sa logikou a teóriou vedy, rozpracoval 

predstavy o otvorenej spoločnosti s jej pluralitnou a tolerantnou formou 

demokracie (Logika vedeckého poznania, Otvorená spoločnosť a jej nepriatelia). 

Spoznal, že všeobecná teória musí byť potencionálne metodologicky falzifikovateľná (vyvrátená alebo 

korigovaná). Vedeckosť = empirický obsah x kritický prístup. Naše prírodovedecké úsilie smeruje ako 

nekonečný proces pokusov a omylov neustále k celkovej pravde v zmysle lepšieho pochopenia univerza 

a miesta človeka v ňom. Teóriu poznania obohatil predstavou troch svetov: reálny svet fyzických objektov 
(hmotné prostredie, príroda, technické objekty); vnútorný svet psychických entít, subjektívnych skúseností (pocity, 

psychické zážitky, stavy a procesy vedomia i podvedomia, proces myslenia); obsahový svet ľudského ducha 

(objektívny obsah myšlienok a informácií, tvrdenia samé o sebe, svet pojmov, teórií a ideológií, svet 

príbehov a mýtov, svet argumentov a dôkazov, štruktúra ľudskej reči a jazykov, vedy, techniky i kultúry). 

Filozoficky vnímal univerzum ako tendencie pre uskutočnenie, aj priestor pre zodpovedné a tvorivé ľudské 

konanie. Pochopil, že ľudská sloboda je dôležitejšia ako rovnosť a pokus uskutočňovať rovnosť obmedzuje 

slobodu. Po stratení slobody sa už medzi neslobodnými rovnosť neuskutoční. V sociálnej oblasti uznával 

politické stratégie neveľkých krokov snažiacich sa odstrániť najväčšie neporiadky bez toho, 

aby spôsobovali väčšie spoločenské zlo. Relativizáciou historických poznatkov síce zmenšil 

postavenie autorít, ale očistil racionalitu v smere odstraňovania omylov. Požadoval 

intelektuálnu skromnosť a sebakritiku v praktickom konaní. Napriek podpore liberalizmu, 

vnímal praktickú hodnotu tradícií. Možno patril aj pod plášť „plachej zbožnosti“.  
 

Z myšlienok 

 Najcennejším vlastníctvom ľudí sú idey. Nikdy nemáme dosť ideí. 
 Teórie sú podobné nástroje ako naše oči alebo uši: nástroje, ktoré používame, aby sme sa  

vo fyzickom svete vyznali a uplatnili... K životu patrí, že očakávame, že budujeme teórie 

a pokúšame sa pomocou týchto teórií riešiť problémy. Všetky organizmy sú riešiteľmi 

problémov... Nikdy nie sme na konci, problémy neustále pokračujú. 

 Nauč sa používať svoj vlastný rozum, ak si sa odhodlal to urobiť,  

vedz, že, najlepšou formou rozumnosti je kritická rozumnosť.  

 Nesprávne poňatie vedy sa ukazuje prílišnou túžbou mať pravdu. Vedec nie je vedcom tým,  

že vlastní vedecké poznanie, ale práve jeho vytrvalým a na dôsledky neprihliadajúcim kritickým 

hľadaním pravdy.  

 Tu nie je svet, kde sa pravdy potvrdzujú, ale svet, kde sa vyvracajú omyly.  
Svet i pravda existujú, iba istotu o svete a pravde nemáme a nemôžeme mať. 

 Všetky naše hodnoty majú hranice. V zápase o slobodu a úctu k človeku,  
k ľudskému životu a slobode človeka neexistujú žiadne jednoduché riešenia. 

 Štát a jeho zákony potrebujeme na to, aby nevyhnutné obmedzenia slobody boli pre všetkých 

občanov rovnaké. 

 Musíme dúfať, že veľké hodnoty otvorenej spoločnosti – sloboda, 
vzájomná pomoc, hľadanie pravdy, intelektuálna zodpovednosť 
a tolerancia  – budú uznávané aj v budúcnosti. 
 Dobrými učiteľmi môžu byť iba ľudia s určitým nadaním – nie je to ani 

intelektuálne nadanie, ale vnútorný vzťah k deťom. 
 Rád by som bol zakladateľom novej intelektuálnej módy – pokory. 

http://sk.wikipedia.org/wiki/S%C3%BAbor:Karl_Popper.jpg

