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Alexander Graham BELL 
(3. 3. 1847 − 2. 8. 1922) 

Narodil sa v škótskom Edinburghu. Neskôr 

(1870) sa rodina presťahovala do Kanady. Tam 

viedol vlastnú školu reči, hlasovú fyziológiu. 

Zaoberal sa najmä premenou zvukového 

kmitania na výkyvy elektrického prúdu alebo 

napätia, ktoré bolo možné prenášať pomocou elektrického vedenia  

a potom spätne premeniť na zvukové kmitanie V spolupráci s ušným 

špecialistom sa zaoberal možnosťou záznamu zvukových vibrácií. 

Výsledkom mnohých experimentov bol prenos zvuku po vedení - 

telefón. Vynašiel mikrofón a skonštruoval prvý použiteľný telefón. 

Verejnosť sa s týmto vynálezom po prvý raz zoznámila počas veľtrhu 

v americkej Filadelfii v júni 1876. Zostavil (spolu s S. Tairotom) aj 

gramofón (1883). V roku 1877 založil spoločnosť Bell Telephone 

Company 

Z diela a myšlienok 
 

Nechoď vždy len po vychodených cestách, lebo vedú len tam, kde už boli iní. 

https://sk.wikipedia.org/wiki/Elektrick%C3%BD_pr%C3%BAd_%28veli%C4%8Dina%29
https://sk.wikipedia.org/wiki/Elektrick%C3%A9_nap%C3%A4tie
https://sk.wikipedia.org/wiki/1877
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Niels H. ABEL –  krátky život, trvalá pamiatka 
 

Dlhodobá spomienka 
Pamätníkov postavených na počesť slávnych matematikov nie je na svete 

príliš veľa. Jeden z nich stojí v Kráľovskom parku v strede nórskeho hlavného 

mesta Oslo. Je postavený na znak úcty k vedeckej práci, ktorú vykonal 

matematik Niels Henrik Abel (1802–1829). Jeho meno zostalo zapísané  

v označeniach Abelových grúp, integrálov, rovníc, funkcií i kritéria  

o konvergencii. Za sedem tvorivých rokov sa dokázal zapísať natrvalo  

do histórie matematiky. Prežil iba krátky život, 27 rokov, ale stihol urobiť 

toľko, že zostala po ňom trvalá pamiatka. 
 

Spoznal schopnosti 
Abelovým rodiskom bol ostrov Finnöy neďaleko Stavangeru v juhozápadnom Nórsku. Tu mal jeho 

otec,  pastor, vidiecku farnosť. Ako druhý zo siedmich detí sa 5. 8. 1802 narodil Niels Henrik. 

Základné vzdelanie dostal od otca. Na školu v Oslo, do ktorej odišiel trinásťročný Niels  

aj s bratom, mal zo začiatku veľmi zlé spomienky. Príhoda s barbarským zachádzaním učiteľa  

so žiakom ho znechutila. Až nový, mierny a v matematike zbehlý učiteľ. Holmboe zaujal mladého 

Abela. Dával mu osobitné úlohy a požičiaval matematické spisy. Tak Abel naštudoval celú vyššiu 

matematiku a spoznal práce Eulera, Lagrangea, Gaussa. Pozorný učiteľ veľmi rýchlo vybadal,  

že Abel má veľké matematické nadanie. 
 

Vláčený osudom 
V roku 1821 začal Niels študovať na univerzite v Oslo. Dostal štipendium a finančne mu pomáhali 

aj samotní profesori. Mohol tak pomáhať na štúdiách aj mladšiemu bratovi. Ako výnimočný talent 

podnikol dvojročnú študijnú cestu po významných európskych matematických centrách.  

Bol v Kodani, Berlíne, Drážďanoch, v Prahe, vo Viedni, v Benátkach a v Paríži. Spoznal 

významných matematikov, vydavateľa Crella, u ktorého uverejnil hneď v prvom zväzku známeho 

vedeckého časopisu niekoľko príspevkov. Mesiace strávené v Berlíne patrili k najšťastnejšiemu 

obdobiu jeho života. V Paríži predložil (1826) Akadémii spis Výskum všeobecných vlastností jednej 

veľmi rozšírenej triedy transcendentných funkcií. Ale stratil sa v pracovni "veľkého" Cauchyho.  

Až po smrti Abela vyšiel tlačou a vzbudil obdiv i ocenenie. Po návrate do Nórska (1827) nedostal 

Abel patričné miesto s trvalým zárobkom. Bol učiteľom na vojenskej akadémii i pomocníkom  

na univerzite. Starosti o budúcnosť súrodencov, vedecké súťaženia, ťažké finančné pomery i drsné 

nórske podnebie ovplyvnili fyzickú i psychickú odolnosť mladého vedca. Tuberkulóza pľúc 

prepukla u neho príliš silno. Napriek 1ekárovmu zákazu odcestoval k svojim priateľom do 

Frolandu. Tam sa jeho zdravotný stav zhoršil. Niels Henrik Abel zomre1 6. 4. 1829. 
 

Spoznal matematickú podstatu 
Osemnásťročný urobil prvú vedeckú prácu. Uverejnil (1824) dôkaz neriešiteľnosti všeobecnej 

rovnice piateho stupňa pomocou aritmetických úkonov a odmocňovania z koeficientov tejto 

rovnice. Bol to veľký úspech. Tento problém trápil matematikov už veľmi dlho. Úspech sa dostavil, 

keď Abel uplatnil princíp: Namiesto toho, aby sme skúmali závislosť, o ktorej nevieme, či existuje, 

je lepšie skúmať existenciu tejto závislosti. Tak ukázal, prečo sa dajú rovnice druhého až štvrtého 

stupňa riešiť a vysvetlil, že tieto podmienky nespĺňajú všeobecné rovnice vyšších stupňov. Abel 
ďalej objavil celý rad funkcií, ktoré sa nedajú integrovať pomocou elementárnych funkcií. Preto  

študoval transcendentné funkcie. Výsledky jeho prác viedli k teórii eliptických a hypereliptických 

funkcií. Cenné výsledky dosiahol aj v teórii nekonečných radov a teórií integrálnych rovníc. Jeho 

zobraté spisy vyšli (1839) po francúzsky. Jediným oficiálnym ocenením vedeckého diela za jeho 

života bolo prijatie za člena Kráľovskej vedeckej spoločnosti Nórska (1828). Po smrti dostal spolu  

s Jacobim Veľkú cenu Parížskej akadémie (1830). Mučený chudobou a tuberkulózou, nesmelý  

a neobyčajne skromný Abel za krátky život urobil veľa užitočného pre rozvoj matematiky.      
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Henri Antoine GROUES  
(* 5. 8. 1912 − † 22. 1. 2007) 
 

Francúzsky katolícky kňaz, filantrop, 

prezývaný abbé Pierre, celý svoj život 

bojoval proti sociálnemu vylúčeniu a pomáhal ľuďom, čo sa ocitli na okraji 

spoločnosti. Cez vojnu sa aktívne zúčastnil na odboji, založil (1949) 

humanitárne združenie Emauzy pre bezdomovcov a opustených.  

Aj keď často kritizoval francúzsku spoločnosť, bol populárny. Študoval  

na jezuitskom kolégiu, vstúpil (1930) do kapucínskej rehole. Zapojil sa  

do politického života (člen Národného zhromaždenia), získal aj vysoké 

vyznamenania. 

Byť blízko tých, na ktorých sa zabudlo, tým, 
ktorí zostali bokom.... 

 
 
Z myšlienok 
 

I když žijí manželé v tom nejtěsnějším spojení, nic nemůže zabránit chvílím kruté 
samoty. A právě v takovém okamžiku přepadá každého muže a každou ženu 
pochybnost o smyslu života. Může to však být i příležitost k slastnému zakoušení 
Boží něhy, třebaže se do ní mísí chuť slz. 
 

Bůh svou něhu tisícerým způsobem dává najevo každému, kdo se dá do hledání 
toho nejdokonalejšího, co vůbec existuje. Tyto projevy Boží něhy jsou světlem,  
jsou silou. Chraňme se strachu a iluzí. I když si často myslíme, že Boží něha stále 
nepřichází, přijde vždy dost brzy na to, abychom neztratili odvahu a pokračovali  
ve své pouti. 
 

Říci, co vím... Jakmile se do toho pustím, zjišťuji, že jde vlastně jen o několik málo 
jistot. Jsou tři: a přece je pravda, že věčný Bůh je láska, a přece je pravda, že jsme 
milováni, a přece je pravda, že jsme svobodní. 
 

K tomu, aby byla možná láska, musí existovat svobodná bytost... ona tajemná 
svoboda, kterou v sobě neseme, je nám dána výlučně z toho důvodu, aby nás učinila 
schopnými odpovědět láskou na Lásku. 
 

Když mi lidé kladou otázku: „Proč přicházíme na zem?“, odpovídám prostě  
a jednoduše: „Abychom se naučili milovat!“ Existence celého kosmu s jeho 
nesmírnou, nezměřitelnou rozlohou má smysl jen proto, že v některém z jeho koutů 
existují bytosti obdařené svobodou. 
 

Za škandálne pohŕdanie ľudskými životmi, 
rozhadzovačnosť, ľahostajnosť k chudobným,  

hladujúcim, utláčaným a bezbranným sme zodpovední 
len my – ľudia samotní.  

Je to náš problém, a nie problém Boží. 
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Paul Adrien DIRAC  

(8. 8.1902 – 20.10.1984) 
Anglický teoretický fyzik a matematik 

tvorivo využil matematické 

prostriedky pre rozvoj kvantovej 

teórie. Spoznal, že účinné fyzikálne 

zákony majú aj neuveriteľnú 

matematickú krásu. Jeho matka bola Angličanka, otec pôvodom 

Švajčiar. Paul vyštudoval elektrotechnické inžinierstvo (1921), získal 

doktorát (1926). Oženil sa s dcérou známeho maďarského 

teoretického fyzika E. Wignera. Navštívil USA (1929) a podnikol 

cestu okolo sveta. Za profesora matematiky  

bol menovaný (1932) na známej Lucasovej katedre, kde prednášal  

aj Newton a Maxwell. Od sedemdesiatych rokov bol profesorom  

floridskej štátnej univerzity (USA). Prednášal a pôsobil na mnohých 

zahraničných pracoviskách (Kodaň, Göttingen, Leyden, Wisconsin, 

Michigan, Princeton). Vypracoval matematický aparát kvantovej mechaniky (1925), odvodil teóriu 

reprezentácií v kvantovej mechanike (192627). Z Heisenbergovej maticovej mechaniky 

matematicky zdôvodnil (1927) Schrödingerovu rovnicu. Spracoval kvantovú teóriu elektrónov 

(1928) i teóriu dier (1930). Vyslovil hypotézu o existencii magnetického monopólu (1931), 

predpovedal existenciu pozitrónu (1930) aj  antihmoty. Za objav nových produktívnych foriem 

atómovej teórie (vlnové rovnice v kvantovej mechanike) zaslúžene 

získal, spolu s Erwinom Schrödingerom, Nobelovu cenu za fyziku 

(1933). Najznámejšou Diracovou knihou je učebnica Principles of 

Quantum Mechanics (1930). O mlčanlivom mystikovi atómu sa 

vyjadril N. Bohr: Dirac mal najrýdzejšiu dušu zo všetkých fyzikov 

 prejavovala sa v nej rýdzosť čistého rozumu.  
 

Z myšlienok 
 Vo vede skúšame povedať niečo, čo ešte nikto nevie, takým 

spôsobom, aby to každý porozumel. 

 Základné fyzikálne zákony potrebné na vybudovanie veľkej časti 

fyziky a celej chémie sú bezo zvyšku známe a problém spočíva 

iba v tom, že dôsledná aplikácia týchto zákonov vedie k zložitým 

rovniciam, ktoré sa dajú riešiť iba veľmi ťažko. 

 Len krása je pravdivá. 

 Je dôležitejšie, aby rovnice boli krásne, než aby opisovali experiment. 

 Matematika je prostriedok špeciálne prispôsobený na osvojenie si rôznych 

abstraktných pojmov, a čo sa toho týka, jej moc je neohraničená. 

 Boh je matematik. 
  

 

 

http://sk.wikiquote.org/wiki/Matematika
http://sk.wikiquote.org/wiki/Abstrakcia
http://sk.wikiquote.org/wiki/Sila
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John Charles FIELDS  
(14. 5. 1863 −  9. 8. 1932) 
 

Pochádzal zo škótsko-írskej kanadskej 

rodiny. Vyštudoval (1884) matematiku  

na univerzite v Toronte a neskôr aj na Johns 

Hopkins University v USA. V Pensylvánii bol (1889) menovaný 

profesorom matematiky. Od roku 1892 do roku 1900 študoval 

matematické disciplíny v Paríži, Göttingene aj Berlíne.  

Od roku 1902 pôsobil na univerzite v Toronte. Vedecky študoval 

algebrické funkcie. Zapájal sa aj do organizácie medzinárodnej 

spolupráce v matematických vedách. Po založení (1920) 

Medzinárodnej matematickej únie bol na Medzinárodnom 

kongrese matematikov v Toronte (1924) poctený funkciou 

prezidenta tohto kongresu. Založil tradíciu ocenenia mladých 

vedcov, ktorí svojím výskumom dosiahli výnimočný prínos  

pre matematické vedy a sám aj prispel financiami na tento účel. 

Jeho návrh bol prijatý na Medzinárodnom kongrese matematikov v Zürichu (1932) a prvé Fieldsove 
medaile boli udelené na kongrese v Oslo (1936). Pravidelne sa udeľujú od roku 1950. 

Fields ako mladý muž miloval šport, hral baseball, futbal a hokej. Mal rád hudbu, hral na husle  

a miloval tanec. Mal aj dobrý zmysel pre humor.  

https://sk.wikipedia.org/wiki/Fieldsova_medaila 

 

Súčasná Fieldsova medaila je ocenenie udeľované medzinárodnou matematickou 

spoločnosťou (International Mathematical Union) raz za štyri roky na celosvetovom 

kongrese matematikov. Je určená pre dvoch až štyroch vybraných matematikov 

mladších než štyridsaťročných, ktorí výrazne prispeli k rozvoju matematických 

disciplín. Ocenenie zahŕňa medailu a finančnú hotovosť 15 tisíc kanadských dolárov. 

V roku 2006 dosiahla výšku 10 550 €.   (http://www.mathunion.org/general/prizes/fields/details/) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fieldsova medaila je zo 14-karátového zlata a ocenenie sa oficiálne volá  

Medzinárodná cena za vynikajúce objavy v matematike.  

Na prednej strane je vyobrazený Archimedes (287 – 212 pred n. l.)  

s textom v latinčine Vzmôž sa sám a uchop svet 
a na reverze je nápis  

Matematici zhromaždení z celého sveta vzdávajú hold vynikajúcej práci.  

https://sk.wikipedia.org/wiki/1950
https://sk.wikipedia.org/wiki/Fieldsova_medaila
https://sk.wikipedia.org/wiki/Euro
http://www.mathunion.org/general/prizes/fields/details/
http://www.numizmatika.sk/averz-a-reverz-mince
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Edita STEINOVÁ  
(12.10.1891–9.8.1942)  
 

Bola najmladšia z viacdetnej židovskej 

rodiny. Po dvojročnom štúdiu na univerzite  

v rodnej Wroclavi vyštudovala históriu, 

germanistiku a filozofiu v Göttingene. 

Zapojila do práce filozofickej spoločnosti mladých intelektuálov zoskupených 

okolo Edmunda Husserla (1859–1938), ktorý filozoficky skúmal fenomény 

ľudskej existencie. U neho dokončila (1917) svoju doktorskú dizertáciu na 

tému Problém vcítenia. Po promócii sa stala Husserlovou prvou asistentkou. 

Pôsobila aj v kláštornej škole dominikánok vo Speyeri, kde vyučovala 

nemecký jazyk. Pripravovala aj svoju filozofickú prácu Konečné a večné 

bytie. Prednášala (1928–1931) na pedagogických a filozofických kongresoch  

v Prahe, Salzburgu, Paríži, Viedni. Preložila listy a pamäte J.H. Newmana, publikovala svoju prácu 

Husserlova fenomenológia a filozofia sv. Tomáša Akvinského a vydala preklad Tomášovho traktátu 

o pravde. Ovplyvnená poznatkami štúdia, napr. autobiografie Terézie Avilskej, svedectvom 

priateľov Martiusovcov i filozofov M. Schelera i A. Reinacha spoznala fenomén hlbokej 

kresťanskej viery, dobroty a lásky. Prijatím krstu (1.1.1922) vstúpila do katolíckej Cirkvi. Svoju  

budúcnosť položila do Božej vôle. U karmelitánok, prijala (14.10.1933) meno Terézia Benedikta od 

Kríža a večnými sľubmi (1938) spečatila svoj kláštorný život pred tvárou Boha. Spoľahla sa na 

Kristovu univerzálnu lásku a ponuku milosrdnej spásy. Jej posledným literárnym dielom je Veda 

kríža, v ktorom znovu odhaľuje posolstvo i nasledovanie Ukrižovaného. Plynová komora 

koncentračného tábora bola jej smrteľnou kalváriou. Odovzdala svoj život za zmierenie a pokoj,  

za obrátenie Židov. Pápež Ján Pavol II. ju vyhlásil za svätú (11.10.1998).  
 

Z myšlienok 
 

 Moja túžba po pravde je mojou jedinou modlitbou... Boh je Pravda a kto hľadá 

pravdu – hľadá Boha, aj keby o tom nevedel. 

 Ak sa pozeráme cez prizmu viery, nevidíme náhody... Pred Bohom má všetko svoj 

dokonalý zmysel a súvislosti. 

 Nebo neberie nikomu nič bez toho, žeby mu to mnohonásobne nenahradilo.  

 Ani utrpenie nie je ani príliš veľké, ani radosť nie je príliš malá. 

 Naša láska k ľuďom je meradlom našej lásky k Bohu...  

 Láska je to najslobodnejšie zo všetkého, čo existuje. 

 Iba ten, kto vo svojej vlastnej osobnosti je schopný nachádzať celkový zmysel, 

je schopný porozumieť druhému človeku. 

 Čím sústredenejšie žije človek v najhlbšom vnútri svojej duše, tým silnejšie je 

vyžarovanie, ktoré z neho vychádza a druhých k nemu priťahuje. 

 Cesta viery nám dáva viac ako cesta filozofického poznania: Boha osobne 

blízkeho, milujúceho a milosrdného a istotu, akú nemá žiadne prirodzené 

poznanie. 

 Kto sústredene ide do hĺbky, vidí aj malé veci vo veľkých 

súvislostiach. 

 Kto patrí Kristovi, musí prežiť celý Kristov život... Vedu kríža si 

môže človek osvojiť iba vtedy, ak kríž dôkladne pocíti. 

 Svet je plný kontrastov, ale nakoniec z nich nezostane nič.  

Zostane iba veľká láska.                                                     

http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:EdithStein.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 

 

 Najlepším liekom na trému je modlitba - keď sa naučíš 

rozprávať s Najvyšším, so všetkými vysoko postavenými  

už to pôjde ľahko. 

 Usiluj sa uskutočňovať poznané pravdy – nie ako požiadavku 

na iných, ale ako požiadavku na seba. 

 Celé ľudské dejiny nie sú ničím iným, ako obrázkovou knihou, 

v ktorej je zaznamenaná najprudšia a najslepejšia ľudská 

túžba: túžba zabudnúť. 

 Šťastný je jedine ten, kto od zajtrajška nič nečaká a s vďakou prijíma to,  

čo mu prináša každý nový deň. 

 Hĺbky a tajomstvá sveta nie sú tam, kde sú oblaky a čierňavy, hĺbka spočíva  

v jasnosti a jednoduchosti. 

 

Láska je túžba, ktorá zmúdrela. 
Vedomosť môžeme odovzdať, múdrosť nie ... 
Život každého človeka je cestou k sebe samému. 
Umenie života spočíva v tom, že sa učíme trpieť  
a usmievať sa. 
Tak ako pomätenosť vo vyššom zmysle je začiatkom každej 
múdrosti, je aj schizofrénia začiatkom každého umenia. 
Možno, že to najväčšie a najmilostivejšie, čo som v živote 

dokázal, bolo, že som nedokázal nenávidieť. 

 Všetko sa trochu zmení,  
ak to vyslovíme nahlas. 

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
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Jiří KOLÁŘ  
(24.9.1914−11.8.2002)   

 

Český básník, kolážista, překladatel, sběratel, výtvarník, autor 

experimentální a vizuální poezie, dramatik, sběratel umění  

a mecenáš samizdatové literatury. Byl jedním z nejvýznamnějších českých 

výtvarníků a autorem mnoha originálních výtvarných technik.  Od roku 1963 

vystavoval v zahraničí a byl zastoupen na řadě prestižních výstav. Od poloviny 

60. let byl zcela nezávislý díky zájmu zahraničních galerií a sběratelů o jeho 

díla. Sponzoroval vydávání samizdatové Edice Petlice, patřil k prvním 

signatářům Charty 77. Od roku 1979 žil v Paříži, získal (1984) francouzské občanství. 
http://www.artmuseum.cz/umelec.php?art_id=524 

http://www.slovnikceskeliteratury.cz/showContent.jsp?docId=22 

 

Z diela a myšlienok 
 Není třeba mluvit, abychom řekli své… 
 

Nejsem uspavač, nenávidím iluze, ale myslím, že čas poezie 
minul, že nastupuje něco většího, zjevuje se před námi břeh 
jiného casu, který jsme povinni dobýt, casu pravdy. Měli 
bychom žít a dělat vše lépe než kdokoliv před námi a nikdy 
přijímat hotové, kdyby se nám to zdálo sebepřijatelnější. 
Abychom splnili tento nesmírný úkol, bude nám třeba 
světla, světla do všech událostí i těch nejmenších, do všech 
děju i těch nejmalichernějších. Bude-li člověku toto světlo 
odepřeno? Nastane-li vek pravdy se sklopenýma očima? 
  

https://cs.wikipedia.org/wiki/Charta_77
http://www.artmuseum.cz/umelec.php?art_id=524
http://www.slovnikceskeliteratury.cz/showContent.jsp?docId=22
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William BLAKE  
(* 28.11.1757 – † 12.8.1827) 

 

Už ako dieťa zbieral reprodukcie diel 

Raffaela, Michelangela a Dürera.  

Anglický básnik, rytec, grafik a ilustrátor, 

jeden z najvýraznejších predstaviteľov 

raného romantizmu v Anglicku, mystik  

a vzdialený predchodca secesie. 

V jeho diele sa prelína tvorba básnika, 

mystika a vizionára s tvorbou maliara 

a predovšetkým kresliča a grafika. 
https://artuk.org/discover/artists/blake-william-17571827 

https://sk.pinterest.com/munorphoz/william-blake/ 

Z myšlienok a diela 
 

Láska zušľachťuje všetko, čomu príroda odmietla krásu. 

Láska sa neteší sama zo seba ani sa nestará sama o seba,  

ale celá sa dáva. 

Vidieť svet v zrnku piesku a nebo v divokej kvetine,  
držať nekonečno vo svojej dlani a večnosť v hodine.  

Ľudia môžu zmeniť svoj život zmenou  

svojich myšlienkových postojov. 

Pravda povedaná so zlým úmyslom je niekedy podlejšia  

než všetky klamstvá, ktoré je možné vymyslieť. 
 

Odpustenie je väčším dôkazom lásky ako žiarlivosť. 
 

To čo je dnes dokázané, bolo kedysi  

len obyčajnou predstavou. 
 

Existuje úsmev lásky a úsmev ľsti a existuje rozosmiaty úsmev, 

v ktorom sú obidva. 
 

Kde sa stretne človek a hora, môžu sa diať veľké veci. 
 

Vždy povedz, čo si myslíš a podlý človek sa ti vyhne.  
 

Náš život je úsilie a práca; dokonalý oddych nás očakáva až v hrobe.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://sk.wikipedia.org/wiki/28._november
https://sk.wikipedia.org/wiki/28._november
https://sk.wikipedia.org/wiki/12._august
https://sk.wikipedia.org/wiki/12._august
https://cs.wikipedia.org/wiki/D%C3%ADt%C4%9B
https://cs.wikipedia.org/wiki/Raffael_Santi
https://cs.wikipedia.org/wiki/Michelangelo_Buonarroti
https://cs.wikipedia.org/wiki/Albrecht_D%C3%BCrer
https://sk.wikipedia.org/wiki/Anglicko
https://sk.wikipedia.org/wiki/Romantizmus
https://sk.wikipedia.org/wiki/Anglicko
https://sk.wikipedia.org/wiki/Secesia
https://artuk.org/discover/artists/blake-william-17571827
https://sk.pinterest.com/munorphoz/william-blake/
https://sk.wikiquote.org/wiki/L%C3%A1ska
https://sk.wikiquote.org/wiki/Rados%C5%A5
https://sk.wikiquote.org/wiki/Staros%C5%A5
https://sk.wikiquote.org/wiki/Celok
https://sk.wikiquote.org/wiki/Darovanie
https://sk.wikiquote.org/wiki/Pravda
https://sk.wikiquote.org/wiki/%C3%9Amysel
https://sk.wikiquote.org/wiki/Podlos%C5%A5
https://sk.wikiquote.org/wiki/V%C5%A1etko
https://sk.wikiquote.org/wiki/Klamstvo
https://sk.wikiquote.org/wiki/V%C3%BDmysel
https://sk.wikiquote.org/wiki/Dnes
https://sk.wikiquote.org/wiki/Dok%C3%A1za%C5%A5
https://sk.wikiquote.org/wiki/Predstava
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Erwin SCHRÖDINGER – všetko je zároveň časticou i vlnovým poľom 
 

   V Alpbachu, malej tirolskej dedinke, na nenápadnom hrobe je nápis:  

R. I. P.  Erwin Schrödinger 12.8.1887 – 4.1.1961. Tam je pochovaný rakúsky fyzik, 

všestranný vzdelanec, ktorý pozorne vnímal prírodu i poéziu. 

   Vo Viedni vyštudoval akademické gymnázium, navštevoval (1906–1910) 

univerzitu, stal sa asistentom na katedre experimentálnej fyziky. Po celé štúdium 

mal v obľube všetky predmety – matematiku, fyziku i logiku gramatík klasických 

jazykov. Skoro nikdy som sa nenudil... Chromozómy a škola však nie sú všetko, ale k tomu patrí  

aj domáce prostredie, aby pripravilo pôdu pre sejbu, ktorú má škola zasievať. V armáde slúžil 

(1914) ako dôstojník v delostreleckom útvare, neskôr pracoval v meteorologickej službe. Nikdy 

nepoužil zbraň proti človeku ani zvieraťu, vojnu považoval za zločin a nezmysel. Oženil sa a odišiel 

pracovať do Jeny (1920), do Stuttgartu, Wroclavi, neskôr do Zürichu (1921). Prijal (1927) miesto 

profesora teoretickej fyziky na univerzite v Berlíne a stal sa členom Pruskej akadémie vied.  

Tam sa spriatelil s Planckom aj Einsteinom. Erwin Schrödinger získal (1933) spolu s P. Diracom 

Nobelovu cenu za fyziku.  

   Najvýznamnejšie práce vytvoril v oblasti vlnovej mechaniky. Rozpracoval 

Broglieho ideu a formuloval základnú rovnicu (1925–26). Skúmal dôsledky 

fyzikálnej predstavy elektrónu ako vlny. Našiel rovnicu, ktorá svojím riešením 

umožňovala diskrétne hodnoty energie viazaných elektrónov. Od bezčasovej rovnice 

prešiel k časovej, ktorá popisuje vývoj kvantovomechanických systémov v čase. 

Vlnovými rovnicami vytvoril formálne spojenie medzi vlnovou a kvantovou 

mechanikou. Vyriešil kvantovo-mechanický problém atómu vodíka a prispel  

k hlbšiemu poznaniu štruktúry hmoty, kvantovanie energie elektrónov už vyplývalo z teórie. 

Spoznal aj rovnocennosť svojej vlnovej mechaniky s maticovou mechanikou. 

Skúmal a zavrhol som mnohé vlastné a cudzie pokusy vytvoriť si najradikálnejšími 

zmenami opäť jasno. Broglieho myšlienka elektrónových vĺn, ktorú som rozvinul 

vo vlnovej mechanike viedla k istému zlepšeniu situácie. 

   Schrödinger uznával iba predstavu elektrónu ako druhu nábojovej vlny okolo atómového jadra, 

častice boli iba "vlnové balíky". Nechcel uznať štatistický výklad kvantovej teórie. Vytrvale 

obhajoval, spolu s Einsteinom, bezpodmienečnú prírodnú príčinnosť a názorný opis mikročastíc  

v priestore a čase. Predstava, že v mikrosvete platia zákony pravdepodobnosti a princíp neurčitosti 

ho neuspokojovala. 

   Erwin Schrödinger sa zaslúžil sa o charakteristiku elektrónu popísaním funkcie ψ, ktorá určovala 

stav elektrónu tak, že |ψ|
2
 možno chápať ako pravdepodobnosť jeho experimentálneho zistenia  

v mieste a v čase. Kvantová mechanika opisuje čo sa deje na úrovni atómov. Ňou boli objasnené 

všetky detaily v spektrách niektorých jednoduchých atómov a pochopenie periodických vlastnosti 

chemických prvkov. Schrödingerova rovnica nám otvorila cestu k pochopeniu základnej štruktúry 

atómov, objasnila atómové spektrá, fyzikálnu podstatu látky i celú chémiu. Ľudstvo začalo ovládať 

prírodu na veľmi jemnej úrovni. 

   Významný fyzik napriek tomu, že bol známy uzavretou samotárskou povahou,  

mal vrúcny vzťah k prírode, bol vášnivý turista a horolezec. Nedbal na nijaké 

konvencie, s obnoseným plecniakom chodil aj na vedecké kongresy. Človek skromný  

a prívetivý, s poetickou dušou. Politicky sa neangažoval, ale citlivo vnímal 

spoločenské dianie. Pracoval v mnohých odboroch, v matematike, štatistickej fyzike, 

kvantovej mechanike, relativite, unitárnej teórii polí, kozmológii, umení i filozofii. 

Zaujímali ho otázky genetiky a charakteristických prejavov života. Ovládal gréčtinu, 

latinčinu aj ďalšie moderné jazyky. Prekladal aj písal pôvodnú poéziu a vydal zbierku 

svojich básní. Díval sa na svet očami vedy, filozofie i poézie. Vedec má byť predovšetkým zvedavý. 

Má mať schopnosť žasnúť, ale súčasne i chuť odhaliť príčiny svojho údivu... Všetko, čo vďaka 

nášmu duchu vytvárame, nemôže mať, podľa mojej mienky, totálnu moc nad naším duchom, inými 

slovami, nemá moc duchu život darovať, ale ani mu ho zničiť.             

http://sk.wikipedia.org/wiki/S%C3%BAbor:Erwin_Schr%C3%B6dinger.jpg
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Erwin_Schrodinger_at_U_Vienna.JPG
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 Hans Christian ØRSTED  
(14. 8. 1777 – 9. 3. 1851) 

Dánsky fyzik, chemik, filozof študoval 

medicínu, ale aj fyziku, chémiu, 

astronómiu i filozofiu na univerzite 

v Kodani. Získal (1799) doktorát. 

Cestoval  po európskych univerzitách, 

stal sa (1806) profesorom fyziky a chémie a začal 

prenášať v Kodani. Od roku 1815 do svojej smrti pôsobil 

ako tajomník Kráľovskej dánskej akadémie vied. Hans 

Christian Oersted položil základy systematického štúdia 

elektromagnetizmu. Žil harmonický a šťastný manželský 

život, v ktorom mali päť dcér a troch synov. Oersted bol  

aj básnikom a spisovateľom. Krátko pred svojou smrťou zaslal  

na publikovanie súbor svojich článkov pod názvom Duša v prírode, 

v ktorom predstavil svoju životnú filozofiu o jednote prírody  

a o tom, že medzi prírodnými javmi existujú hlboké súvislosti. 
 

Z diela a myšlienok 
 

 

Zistil, že magnetka umiestnená v blízkosti vodiča, 
ktorým prechádza elektrický prúd, sa vychýli tým 
viac, čím väčšia je intenzita elektrického prúdu  
a čím menšia je vzdialenosť magnetky od vodiča. 
Svoj objav publikoval 21. júna 1820 vo zvláštnom 
spise. 

 

Pripravil (1825) čistý hliník a podal dôkaz, že kyslosť a zásaditosť je 
podmienená elektrickými nábojmi častíc v roztokoch. Skúmal stlačiteľnosť 
kvapalín, o ktorej predtým sa nevedelo a zostrojil k tomu piezometer po ňom 
pomenovaný. 
 

Všeobecné zákony prírody spolu súvisia. A navzájom súvisia aj prírodné javy.  

 

 

 

 

 
 
Jednotka intenzity magnetického poľa  
v elektromagnetickej sústave jednotiek  
bola neskôr pomenovaná oersted. 
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 Zdeněk MATĚJČEK 
(16. 8. 1922 – 26. 10. 2004) 

Nestor české dětské psychologie, odborník  

v oboru vývojové psychologie, diagnostiky  

a psychické deprivace, vytvořil ucelenou 

školu dětské psychologie, je znám široké veřejnosti svými názory  

na praktické otázky výchovy dětí. Středobodem jeho přemýšlení byla 

vždy rodina coby domov a zázemí, místo, kde se dítě učí, 

 co znamená někam patřit. Ve svých knihách, v nichž vycházel  

ze své mnohaleté praxe v dětské psychologické poradenské službě, 

popularizoval poznatky obecné i klinické psychologie. Jeho osobnost 

i dílo představují cenný odkaz dalším generacím. Je autorem 

několika knih pro rodiče: Po dobrém, nebo po zlém?, Co, kdy a jak 

ve výchově dětí a Co děti nejvíc potřebují. 
 

Z myšlienok 
 

Každý to máme v tom mozku trochu jinak namícháno a výzkum nám ukázal, a to jsou 

epochální objevy vlastně, když se, ono to není tak dávno od té doby, co se dovedeme 

do toho mozku podívat a podívat pořádně, tak se ukázalo, že ono to tam funkčně 

vypadá podobně jako v lidském obličeji. My každý máme nos mezi očima a uši po 

straně a bradu dole, ale každý tak, že se poznáme. A ono v tom mozku je to taky tak.  
 

Má-li se dítě vyvíjet po duševní a charakterové stránce ve zdravou a společnosti 

užitečnou bytost, musí vyrůstat v prostředí stálém, citově příznivém, vřelém  

a přijímajícím. 
 

Rozumná je zase střední cesta. Příliš autoritativní výchova láme dětem charakter  

a příliš liberální přístup zvyšuje jejich úzkost. Každé dítě potřebuje řád, musí vědět, 

co se smí, co se musí a co se nesmí. To mu dodává pocit jistoty.  
 

Nepotřebují, aby je někdo neustále hladil nebo držel za ruku a o něčem přesvědčoval. 

Co potřebují především, je jistota, že tu mají někoho svého, ke komu patří a kdo patří 

k nim, na koho je spolehnutí, kdo jim vždycky přijde na pomoc a kdo s nimi sdílí 

jejich smutky, bolesti, zábavu, legraci a radost ze života. 
 

Pravou lásku zažíváme, když chceme se sebou něco udělat pro toho druhého…  

jen ten, kdo hodně dává, zažívá velké obdarování. 
 

Psychologie není jen studená, morálně neutrální věda – může přece pomáhat, může 

sloužit k dobrému, může dávat naději i radost ze života. 
 

Slabá nervová soustava se neléčí, ale posiluje! 
 

Výchova dítěte je tvořivé dílo… 
 

Dobře potrestat může jen ten, kdo má rád… 
 

Kdo pracuje s dětmi - hlavou a rukama, ví,  

že i kdyby byl nejlepší pedagog, občas je bezmocný. 

Rozumět znamená pomáhat. 
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Blaise PASCAL   

(19.6.1623–19.8.1662) 

 

Meno Pascal si určite pamätáte nielen podľa pomenovania 

jednotky tlaku v sústave SI, ale aj podľa Pascalovho 

zákona: Tlak v kvapalinách sa šíri vo všetkých smeroch 

rovnako. Blaise Pascal, francúzsky matematik, fyzik, 

filozof, spisovateľ, opísal hydrostatický paradox, zákon spojených nádob a 

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

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

deliteľnosti, skúmal kužeľosečky, poznal usporiadanie kombinačných čísel  

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

depodobnosti i predchodcom diferenciálneho a integrálneho počtu. 

Skonštruoval sčítací stroj, predchodcu mechanických kalkulačiek. Pochopil 

význam axiomatickej metódy pre matematiku. Priblížil človeka k pochopeniu 

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

jednoznačné. Uznal, že príroda zjavne manifestuje Boha, ale zároveň ho aj skrýva. Silu rozumu doplnil silou 

srdca, v ktorom ten kto verí, nič nemôže stratiť a všetko môže získať. Bol obdivuhodný v množstve  

i rôznorodosti postrehov o ľudskej osobnosti. Jeho Penseés  Myšlienky vynikajú 

silou predstavivosti i expresivitou. Sú pozoruhodným filozofickým, ale aj 

dôstojným literárnym dielom francúzskej literatúry. Pascal vnímal paradoxy 

človeka v jeho biede i veľkosti, medzi absolútnou hodnotou i zbytočnou ničotou,  

v spojení rozumu s vierou, v milosti i zatratení.  
 

Z myšlienok 

 

 Najistejšou vlastnosťou ľudskej existencie je rozpor. 

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

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

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

poskytuje pokoj. 

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

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

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

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

V tom je princíp mravnosti.  

 Pre vznešených je potešením, ak môžu robiť ľudí šťastnými. 

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

na ktoré prišli iní. 

 Náhoda pomáha tým, ktorí sú na ňu pripravení.  

 Nemožno popierať existenciu všetkého, čo nie je pochopiteľné. 

 Rozpornosť nie je známkou nesprávnosti, rovnako ako neprítomnosť rozporu  

nie je známkou pravdy. 

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

môže poznať iba ten, kto ju miluje. 

 Pokora a používanie rozumu  v tom spočíva pravé kresťanstvo. 

 Spravodlivosť a moc musia byť jedno, aby spravodlivosť sa stala 

mocou a moc spravodlivosťou. 

 Boha nemožno dokazovať, Boha možno jedine cítiť v srdci (Dieu sensible au coeur). 

 V každom človeku je priepasť, ktorú môže vyplniť iba Boh.          
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Boleslav PRUS 
(20.8.184719.5.1912) 

Aleksander GŁOWACKI, poľský románopisec, 

novinár, pochádzajúci zo schudobnenej šľachtickej 

rodiny, sa stal známym pod pseudonymom Bolesław 

Prus. Medzi jeho najznámejšie romány a novely 

patria Antek (1880), Katarynka (1880), Vesta (1882), 

Anielka (1885), romány Predná stráž (1886), Bábka 

(1890), Emancipantky (1894), Faraón (1897).  

Vo svojej literárnej tvorbe odrážal základné premeny 

spoločnosti v druhej polovici 19. storočia.  

   Stal sa predstaviteľom realizmu a tvorcom 

moderného poľského románu. Zúčastnil sa povstania 

(1863), bol odsúdený a väznený. Študoval na Varšavskej univerzite  

i na poľnohospodárskom a lesníckom inštitúte. Pracoval ako domáci učiteľ, 

úradník aj robotník. Od roku 1872 sa venoval novinárstvu a literatúre.  
 

Z myšlienok 
 

 Bláznovstvo je rovnako veľké ako more, môže ubytovať všetko 

vo svojom vnútri.  

 Jedna bitka otvára naše oči viac ako desaťročie pokojného 

vládnutia.  

 Malé podráždenie povzbudzuje chuť k jedlu.  

 Láska je ako med, môže ponúkať príjemnosť, ale nie je možné 

tam plávať. 

 Najťažšie v živote je, keď sa snažíme, aby sa zabránilo ťažkostiam.  

 Sudca by mal mať len chladnú hlavu, nikdy nie horúce srdce.  

 Ženské klebety nemôžu nám mužom prekážať. Mužské ucho je skonštruované tak, 

že pracuje dvakrát pomalšie ako ženský jazýček. V dôsledku toho sotva polovica 

slovíčok dochádza do nášho vedomia. 

 Medveď sa nezbaví pazúrov, i keď ho naučíme tancovať, a 

darebák zostane darebákom, aj keď absolvuje dve fakulty.  

 Napodobňujú jeden druhého a výsledkom sú hlupáci rovnakého 

formátu.  

 Pre každého je ľahšie, podľa jeho vlastného presvedčenia riadiť štát alebo 

armádu, než káru s jedným koňom.  

 Dovoľte ľuďom, aby boli šťastní, podľa ich vlastného uváženia.   

http://sk.wikiquote.org/wiki/%C4%BDud
http://sk.wikiquote.org/wiki/%C5%A0%C5%A5astie
http://sk.wikiquote.org/wiki/Uv%C3%A1%C5%BEenie
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=sk&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/File:Prus_002.jpg&prev=/search?q=boleslaw+prus&hl=sk&prmd=ibo&rurl=translate.google.sk&usg=ALkJrhgtO_VDSVeGCr3A4EoLHw_PiMyypg
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=sk&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/File:Boleslaw_Prus.jpg&prev=/search?q=boleslaw+prus&hl=sk&prmd=ibo&rurl=translate.google.sk&usg=ALkJrhjwgDskGcto2EInydqtEmRp__-D-w
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Prus,_Holy_Cross_Church.JPG
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František SALESKÝ  
(21. 8. 1567 – 28. 12. 1622) 

 

Ako potomok šľachtického rodu odišiel 

študovať filozofiu a právo do Paríža a prešiel  

aj krízou viery, na ktorej sa podieľalo Kalvínovo učenie o predurčení.  

Stal sa právnikom, ale kariéra ho nelákala. Prijal kňazské svätenie (1593), 

neskôr sa stal (1602) biskupom v Ženeve. Všade kázal, udeľoval sviatosti, 

navštevoval chorých, podporoval chudobných, kam prišiel šíril pokoj  

a lásku. Často zdôrazňoval vnútornú snahu o dokonalú lásku k Bohu  

a k blížnemu, ktorú kládol na prvé miesto. Bol človekom, s ktorým chcel 

komunikovať každý, kto ho spoznal. Mal veľmi bohatú korešpondenciu, 

napísal okolo 6000 listov, ktoré sa neskôr stali základom knihy Filotea. Aj obyčajný človek sa má 

snažiť rásť ku svätosti. K druhým môže byť láskavý a ohľaduplný, sám ku sebe prísny. František 

bol (1877) vyhlásený za učiteľa katolíckej cirkvi. Stal sa patrónom žurnalistov (asi aj bloggerov). 
 

Z myšlienok 

 Boh dal človeku rozum, aby ho viedol... Žiť podľa ducha značí riadiť myšlienky, 

slová a skutky nie podľa ľudských kritérií, ale podľa kresťanských právd.  

 Najväčším dobrom pre človeka je žiť, pracovať a radovať sa len pre Boha...  

 Boh očakáva od nás skôr vernosť v malých veciach, ktoré máme na dosah,  

ako veľkú túžbu po veciach veľkých, na ktoré sotva budeme mať príležitosť...  

 Čím opravdivejšie a dokonalejšie budeme dôverovať Bohu,  
tým zjavnejšie pocítime jeho prozreteľnosť. 

 Boh je Bohom radosti. Radosť je teda pravým postojom nábožného človeka.   

 Veľmi často sa uspokojujeme túžbou byť anjelmi v nebi a pritom zabúdame byť 

čestnými ľuďmi na zemi... Správajme sa skromne aj keď sme sami. Vždy sme totiž 

v prítomnosti Boha.  

 Usilujte sa vždy spájať lásku s pokorou, lebo bez pokory sa neobídu ani ľudia, 

ktorí sú už dobre zachodení na ceste dokonalosti.  

 Prv než posúdite svojho blížneho, pomyslite si, že ste na jeho mieste a on na 

vašom. Uisťujem vás, že budete súdiť správne a dobre.  
 Nasledovať Boha spočíva v tom, že sme k blížnym láskaví, že sme rozhodnutí plniť jeho vôľu,  

že mu dôverujeme s pokorou a jednoduchosťou a znášame svoje vlastné nedokonalosti...  

Bohu sa nepáčime pre veľké skutky, ale pre lásku, s akou konáme.   

 Znášajme trpezlivo, že sme ešte ďaleko od pravej čnosti a dokonalosti,  

no pritom sa o dokonalosť odvážne usilujme. 

 Kto má pravú Božiu slobodu, nestráca radosť a pokoj srdca. Smútok vniká tam, 

kde je naviazanosť na svetské veci... Nech si svet kričí koľko chce, nech kritizuje  

a šomre na dobro. Vy si to bez znepokojenia vypočujte a v dobrom verne  

a statočne vytrvajte... Kresťanská dokonalosť nespočíva v tom, že nemáme 

priateľstvá, ale že naše priateľstvá sú dobré a sväté. 

 Všetko, čo pomáha pozdvihnúť srdce k Bohu, je modlitbou... 

Modlitba je výborný prostriedok proti smútku, lebo pozdvihuje dušu 

k Bohu, ktorý jediný je živou radosťou a útechou... Nič tak neosvecuje rozum  

a nehýbe vôľu ako modlitba, najmä rozjímavá, keď ju konáme s celým srdcom.  

 Už to je veľké zlo, že nerobíme nič dobrého...  
 Svätý, ktorý sa nedokáže smiať, nie je žiadny svätý.  

http://sk.wikiquote.org/wiki/Boh
http://sk.wikiquote.org/wiki/%C4%8Clovek
http://sk.wikiquote.org/wiki/Rozum
http://sk.wikiquote.org/wiki/Vedenie
http://sk.wikiquote.org/wiki/%C5%BDivot
http://sk.wikiquote.org/wiki/Duch
http://sk.wikiquote.org/wiki/Riadenie
http://sk.wikiquote.org/wiki/My%C5%A1lienka
http://sk.wikiquote.org/wiki/Slovo
http://sk.wikiquote.org/wiki/Skutok
http://sk.wikiquote.org/wiki/Krit%C3%A9rium
http://sk.wikiquote.org/wiki/Kres%C5%A5an
http://sk.wikiquote.org/wiki/Pravda
http://sk.wikiquote.org/wiki/Boh
http://sk.wikiquote.org/wiki/Rados%C5%A5
http://sk.wikiquote.org/wiki/Postoj
http://sk.wikiquote.org/wiki/N%C3%A1bo%C5%BEnos%C5%A5
http://sk.wikiquote.org/wiki/%C4%8Clovek
http://sk.wikiquote.org/wiki/Spr%C3%A1vanie
http://sk.wikiquote.org/wiki/Skromnos%C5%A5
http://sk.wikiquote.org/wiki/Samota
http://sk.wikiquote.org/wiki/Pr%C3%ADtomnos%C5%A5
http://sk.wikiquote.org/wiki/Boh
http://sk.wikiquote.org/wiki/Boh
http://sk.wikiquote.org/wiki/P%C3%A1%C4%8Di%C5%A5_sa
http://sk.wikiquote.org/wiki/Skutok
http://sk.wikiquote.org/wiki/L%C3%A1ska
http://sk.wikiquote.org/wiki/Konanie
http://sk.wikiquote.org/wiki/Svet
http://sk.wikiquote.org/wiki/Kri%C4%8Danie
http://sk.wikiquote.org/wiki/Kritika
http://sk.wikiquote.org/wiki/%C5%A0omranie
http://sk.wikiquote.org/wiki/Dobro
http://sk.wikiquote.org/wiki/Vypo%C4%8D%C3%BAvanie
http://sk.wikiquote.org/wiki/Dobro
http://sk.wikiquote.org/wiki/Vernos%C5%A5
http://sk.wikiquote.org/wiki/Stato%C4%8Dnos%C5%A5
http://sk.wikiquote.org/wiki/Vytrvalos%C5%A5
http://sk.wikiquote.org/wiki/Srdce
http://sk.wikiquote.org/wiki/Boh
http://sk.wikiquote.org/wiki/Modlitba
http://sk.wikiquote.org/wiki/Modlitba
http://sk.wikiquote.org/wiki/Prostriedok
http://sk.wikiquote.org/wiki/Sm%C3%BAtok
http://sk.wikiquote.org/wiki/Du%C5%A1a
http://sk.wikiquote.org/wiki/Boh
http://sk.wikiquote.org/wiki/Rados%C5%A5
http://sk.wikiquote.org/wiki/%C3%9Atecha
http://sk.wikiquote.org/wiki/Rozum
http://sk.wikiquote.org/wiki/V%C3%B4%C4%BEa
http://sk.wikiquote.org/wiki/Modlitba
http://sk.wikiquote.org/wiki/Srdce
http://sk.wikiquote.org/wiki/Zlo
http://sk.wikiquote.org/wiki/Dobro
http://sk.wikiquote.org/wiki/Sv%C3%A4t%C3%BD
http://sk.wikiquote.org/wiki/Humor
http://images.google.sk/imgres?imgurl=http://www.katyd.cz/res/data/020/002324_04_010633.jpg&imgrefurl=http://www.katyd.cz/index.php?cmd=page&type=1&year=2006&number=4&section=1&usg=__K5XiTBDNCrOr0hygijBJmBlHlTw=&h=64&w=100&sz=7&hl=sk&start=55&um=1&tbnid=NGJc3ff2N5ep3M:&tbnh=52&tbnw=82&prev=/images?q=franti%C5%A1ek+salesk%C3%BD&ndsp=18&hl=sk&sa=N&start=54&um=1
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Michael FARADAY  
(22.9.1791– 25.8.1867)  
 

Vyučil sa za kníhviazača a predavača. S neskrývanou zvedavosťou 

navštevoval po večeroch populárno-vedecké prednášky z fyziky i astronómie. 

Zriadil si domáce chemické laboratórium. Bol neobyčajne skromný 

a nenáročný, húževnatý, usilovný, snaživý poznať čo najviac, svedomitý, 

trpezlivý a dôkladný v metódach výskumu, s neuveriteľne zvedavou 

pozornosťou. Dopracoval sa až k samostatným prednáškam a nesmrteľným 

objavom. Prispel k skvapalňovaniu plynov. Zaviedol pojmy: elektrolýza, 

a anóda, katóda, ión. Spoznal zákony o chemickom účinku elektrického 

prúdu. Vysvetlil vznik elektromotorického napätia v galvanickom článku. 

Pochopil elektrické i magnetické pole ako prostredie so silovými účinkami 

popísané siločiarami. Vytušil možnosti premeny jednej formy energie na 

inú. Odmietol pôsobenie elektromagnetických síl na diaľku. Objavil 

elektromagnetickú indukciu, keď pri zmene (zapojení a vypnutí) prúdu 

v primárnej cievke vznikol indukovaný prúd v cievke sekundárnej. Objavil 

aj princíp dynama a elektromotora. Dostal elektrinu z magnetizmu. I keď 

v jeho prácach nenájdeme matematickú rovnicu, je zrejmé, že Faraday 

intuitívne pochopil skoro všetky súvislosti v oblasti elektrických 

a magnetických javov. 
 

Z myšlienok 
 

 Prírodné vedy nás učia, aby sme nezanedbávali nič, nepohŕdali malými 

začiatkami, pretože tieto nutne predchádzajú všetky veľké veci pri poznávaní vedy 

čistej i aplikovanej.  

 Vedec nech ochotne počúva všetky návrhy, ale nech usudzuje sám. Nesmie mať 

obľúbené hypotézy, školy, majstrov. Nerešpektuje osoby, ale veci. Ide za jediným 

cieľom, za pravdou.  

 Skutočná pravda sa vždy nakoniec prejaví, a ak je opačná strana v nepráve, 

ľahšie sa presvedčí, keď jej odpovie zhovievavo, ako keď sa úplne zotrie. 

 Bol som vždy človekom s veľmi živou fantáziou, schopný rovnako uveriť 

v Rozprávky tisíc a jednej noci ako v Encyklopédiu.  

 Vo fyzike nie je absurdita nikdy vylúčená. 

 Takmer každý človek posudzuje sám seba podľa toho, čo si myslí, že by mohol 

dokázať, druhí ho ale posudzujú len podľa toho, čo skutočne dokázal.  

 Prírodoveda nás učí starostlivo odvodzovať princípy, pevne sa ich držať alebo 

celú úvahu zmeniť.  

 Človek, ktorý si je istý tým, že má pravdu, skoro určite sa mýli. 

Všetky naše teórie sú založené na neurčitých údajoch a všetky 

vyžadujú zmeny a ďalšie dôkazy. 

 Mnoho vecí, ktoré sa zdajú ako ťažkosti, sa iba tak zdajú z nášho 

pohľadu, lebo aj tak sa zmenia na požehnanie.  

 Považujem pravé priateľstvo za jeden z najväčších citov, ktorých 

je ľudská myseľ schopná, vyžaduje úmysel skoro nekonečnej sily 

a súčasne úplné poznanie samého seba.  

 Je lepšie byť slepý k zaujatosti a všímavý pri postrehnutí dobrej vôle. 
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Józef M. BOCHEŃSKI  
(30. 8. 1902 – 8. 2. 1995) 

 

Poľský logik a filozof bol nielen uznávaným historikom logiky   

a filozofie, stúpencom novotomizmu, fenomenológie a modernej 

analytickej filozofie, ale aj podnetným dominikánskym 

rehoľníkom. Študoval vo Freiburgu (1928–31) i v Ríme (1931–34). 

Do roku 1940 prednášal logiku na Collegium Angelicum. Cez 2. svetovú vojnu  

bol vojenským kaplánom a slúžil s poľskou armádou vo Francúzsku, v Anglicku 

aj v Taliansku. Logickými úvahami nachádzal inšpiráciu aj pre náboženskú vieru, 

ponúkal kritické zamyslenia nad relativizmom postmoderny aj strnulosťou časti 

katolíckej teológie. Stal sa docentom logiky v Ríme (1934) aj profesorom filozofie  

vo Freiburgu (1946), bol tam aj rektorom (1964–66) a viedol Ústav pre východnú 

Európu. Analyzoval súdobý marxizmus ako ideologickú a sociologickú kombináciu 

najväčších povier dvoch storočí v závere tisícročia (naznačil, že prírodovedecká metodológia nie je jedinou 

racionalitou, človek nie je absolútnou mierou všetkých vecí, technický a vedecký pokrok nie je všemocný). 

Skoro 70 ročný získal diplom leteckého pilota. Našej verejnosti sú známe diela Cesta k filozofickému 

mysleniu alebo Slovník filozofických povier. 
 

Z myšlienok 

 

 Myslieť znamená tvoriť pojmy... Človek je aj tým, kto poznáva ideálne skutočnosti. 

 Logika je schopnosť myšlienkového pohybu, myšlienkových operácií na veľmi vysokej úrovni 

abstrakcie... Logika je veľmi užitočným nástrojom analýzy a filozofie o základoch myslenia... 

 Logika je v zásade popisom predmetov a tým aj popisom sveta. Ak niekto logiku porušuje, 

postupuje proti všeobecnej štruktúre sveta a premýšľa neracionálne... Každá reč, ktorá 

nezodpovedá logickým zákonom, je samo so sebou sporná... Okrem logiky je len bľabotanie...  

 Racionalizmus má dve základné prikázania. Vedieť, o čom sa hovorí, to znamená dokázať 

povedať, čo má človek na mysli, a po druhé, keď sa niečo tvrdí, vedieť to zdôvodniť... Solídny 

racionalizmus je to, čo učí logika... Veda je to, čo zostane, ak sa opúšťajú nesprávne hypotézy... 

Každá poctivá veda prekračuje skúsenosť. 

 My svet poznávame a netvoríme ho... Fakt je, že niekedy dôjdeme aj k pravde. Ale istotu máme 

iba zriedka... Aby sme boli šťastní je nevyhnutné konať, pracovať, zápasiť. 

 Svet nie je jediným axiomatickým systémom... Božie zjavenie nám dáva určité axiómy... Rozpor 

je základným, veľmi dôležitým činiteľom vedeckého pokroku... Človek je niečím iným ako zvyšok 

sveta.  

 Naša európska kultúra má, okrem iného, tri zložky: grécky kult vedy, rímske chápanie 

spoločnosti, práva i moci a tretia zložka je židovsko–kresťanská, ktorá má tiež existenciálny 

rozmer. 

 Ľudia by chceli mať dôkazy namiesto viery... Viera nie je súbor logicky prepojených výrokov... 

Na vysvetlenie viery je potrebné využívať najlepšiu logiku aká existuje... Pravdy viery sa nedajú 

dokázať, ale musím vedieť, v čo verím... Ak sa človek nemôže modliť, tak neverí. 

 Všetci sme platonici, keď sa filozofuje, tak sa ide v stopách Platóna... Pravá filozofia je filozofia 

analytická... Elementárnou filozofickou zásadou je transformácia toho, čo je všeobecné na 

konkrétne. Všetko cez jednotlivé, vždy... Pestovanie filozofie bez kontaktu s inými vedami je 

nedorozumenie...Úlohou filozofie je vychovávať rozumných ľudí. 

 Nemožno považovať za pravdu každé vyhlásenie, len preto, že je vytlačené alebo uvedené  

v médiách... Nestarajte sa o to, na čo nemáte vplyv. 

 Nebezpečenstvo diktátorských režimov je v tom, že sa človek nemôže brániť proti hlupákom... 

Všetky európske nacionalizmy sú idiotstvom. Európa je jednou krajinou. 

 Človek sa díva na dejiny a vidí, aká je malá figúrka. 

 Bez Boha je ťažké uniknúť záveru, že všetko je vlastne absurdné...  

 My dominikáni si myslíme, že Bohu sa má slúžiť nielen srdcom, ale aj hlavou. 
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Pavol STRAUSS  

(30.8.1912 – 3.6.1994) 
 

  Slovenský lekár (vyštudoval vo Viedni a v Prahe)  

  skoro denne píšuci svoje literárne poznámky, básne, eseje,     

  filozofické úvahy, meditácie aj aforizmy. Publikoval    

  verejne aj potajme, doma i v cudzine, za života i posmrtne.   

  Vytrvalo ukazoval filozofickú hĺbku aj morálny etos, bystrosť postrehu  

  a stručnosť vyjadrenia (Mozaika nádeje, Zápisky diletanta, Zákruty bez ciest,    

  Roztrhnutá opona, Rekviem za živých, Úsmev nad úsmevom, Kvety z popola,    

  Torzo ticha Život je len jeden, Človek pre nikoho). Všetko, čo Pavol Strauss   
  napísal, je jedinou diagnózou bolestných chorôb moderného človeka. Zisťuje ich často s iróniou,   
  mnohokrát takou ostrou, ako je ostrý jeho pitevný nôž, no ešte častejšie so smútkom,   
  s rozcitlivením, ba tak trochu aj so zúfalstvom. Rozmýšľal o nich v tichých chvíľach svojej 

samoty, no vždy s vierou v duchovné hodnoty, ktoré si európsky človek vybudoval v priebehu mnohých a mnohých storočí 
svojej existencie, svojich úsilí dostať sa z temných kútov animálnych vášní na výslnie jasného 
rozumu. Táto jeho viera v duchovné hodnoty európskeho ľudstva - viera navzdory všetkému 
- tvorí zmysel všetkých jeho kníh. A to je ,liek’, ktorý tento autor-lekár podáva. Od jeho 
viery v duchovné hodnoty európskeho ľudstva si totiž možno zapaľovať vlastnú vieru 

a vlastnú dôveru v človeka (Jozef Felix). Básnik, prozaik, prekladateľ, esejista 

a filozof Pavol Strauss, ktorý sa svojím dielom hlásil k ideálom 

kresťanského humanizmu, zostane zapísaný v blízkosti katolíckej moderny. 
 

Z myšlienok 
 všetkom možno diskutovať. Všetko možno rozanalyzovať a chcieť dôjsť múdro na 

jadro veci, na jeho podstatné úzadie. Niekedy sa veci najviac priblížime krátkym, 

jadrným aforizmom. Múdrosť nie je taká vážna vec, aby nás nevedela pohnúť 

k úsmevu. 

 Poéziou vieme zaklopať na dvere tajomna. Ale nie každému bude otvorené. 
 Všetko je problém perspektívy a pohľadu. I malý model vrchov pôsobí na 

fotografii mohutne. I malý a zdanlivo bezvýznamný človek môže byť vysoko 

hodnotený vo vyššom poriadku. 

 Duch sa nemôže stratiť. Môže sa manifestovať v obmenách, 

môže sa rozriediť, ako ortuť, keď prechádza zúženým hrdlom 

nádeje, ale svojho života nemôže sa zbaviť. V tom je nádej 

nemohúcnosti, v tom je zdôvodnenie trvania, v tom je sila jeho 

zabsolútnenia. Vo všetkom žije ako odraz. 

 Veľkí duchovia, veľkí umelci sa nám veľmi horlivo sprítomňujú 

i po stáročia. Duchovná komunita sa neprerušuje.  

 Po zosublimovaní ich telesného substrátu sa nám ich duchovná 

postať ponúka intenzívnejšie. 

 Svet je taký rozleptaný žieravinou praktického rozumu, 
že ho stmelia len nemožní láskavci. 

 Mne ide len o cestu k spáse a nevypadnúť z Božej evidencie. 

 Nikdy som nebol mysliteľ, len píšuci lekár. Ale mám za to,  

 že len rozšírenie vnútorných duchovných prvkov v človeku môže 

odolať presile násilia, ktoré spôsobila chvatom, krikom  

a hriechom rozorvaná jeho podstata.                                


