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Keď som písal Proroka, Prorok písal mňa. 
 

• Láska nedáva nič okrem seba a nezískava nič, iba ak 
samú seba. Láska nič nevlastní ani nechce, aby ju 
niekto vlastnil, pretože láska láske stačí. 
Ak milujete, nemali by ste hovoriť „Boh je v mojom 
srdci“, ale radšej hovorte „Ja som v srdci Boha.“   

     A nemyslite si, že láske môžete určovať smer, pretože   
     láska, ak jej stojíte za to, určí smer vám. 
• Láska si želala otvoriť naše oči a urobiť nás svojimi služobníkmi, aby nám dala 

požehnanie  trpezlivosti a vytrvalosti. Zadrž slzy a poteš sa, pretože sme zviazaní 
spolu vo vyznaní lásky. To pre sladkú lásku vieme uniesť súženie chudoby, horkosť 
núdze, trápenia odlúčenosti. Nemám na výber, len bojovať každým dňom, až kým 
získam klenot, hodný vloženia do tvojich rúk, poklad, ktorý nám pomôže putovať 
cestami života. Láska je Boh, Milovaná. Prijíma naše povzdychy, a tieto slzy, 
akoby boli dymom kadidla; a ona nás iste odmení, ako si zaslúžime. 

 

• Vaše deti nie sú vašimi deťmi. Sú synmi a dcérami života, túžiaceho po sebe 
samom. Prichádzajú skrz vás, ale nie od vás. Aj keď sú s vami, vám nepatria. 
Môžete im dať svoju lásku, nie však svoje myšlienky, lebo oni majú svoje vlastné 
myslenie. Môžete vytvoriť domov pre ich telá, nie však pre ich duše, lebo ich duše 
prebývajú v domove zajtrajška, ktorý vy nemôžete navštíviť dokonca ani vo svojich 
snoch. Môžete sa snažiť byť ako oni, neskúšajte ich však urobiť sebe podobnými. 
Lebo život nekráča naspäť a nezostáva so včerajškom. 

 

• Keď máte niekoho radi, nemali by ste hovoriť: mám v srdci Boha, skôr hovorte: 
som v srdci Boha.  

• Modlíte sa vo chvíľach úzkosti a nedostatku; mali by ste sa však modliť aj vtedy, 
keď ste plní radosti a v dňoch hojnosti. 

• Bože náš, nemôžeme Ťa o nič žiadať. Lebo Ty vieš, čo potrebujeme už predtým, 
ako sa tieto potreby zrodili v nás. Ty si tým, čo potrebujeme; a tým, že sa nám 
dávaš, dávaš nám naprosto všetko.  

 

Smrť položila svoje zjemnené ruky na 
chvejúce pery, sňala všetku skutočnosť a 
zahalila ju pod svoje krídla, aby ju 
bezpečne viedla. A navracajúc sa na 
oblohu, obzrela sa späť a zašepkala svoju 
výstrahu: 

Iba tí sa vracajú do Večnosti, 
ktorí na zemi hľadajú Večnosť. 

Láska vás nielen korunuje,  
ale aj pribíja na kríž. 

 

Kahlíl  GIBRAN 
(6.1.1883–10.4.1931) 

(dmj) 



Mohandás Karamčand GÁNDHÍ   
(2. 10. 1869 – 30. 1. 1948) 
 

Svojrázny filozof, politik, náboženský mysliteľ, charizmatický vodca 
indického ľudu sa narodil v západnej Indii. Už ako trinásťročný sa oženil, 
stal sa otcom  štyroch detí. Odcestoval do Londýna (1888), tam študoval 
právo, cudzie jazyky a prírodné vedy. Po návrate sa usadil v Bombaji 
a vykonával advokátnu prax. V rokoch 1893–1914 pôsobil v Južnej Afrike. 
Nenásilnou formou zápasil o nezávislosť Indie, aj o spolužitie hindov a 
moslimov. Mahátmá–Veľký duch viedol kampaň občianskej neposlušnosti 
proti britským úradom v Indii (1919), organizoval hladovky, veľa rokov 
strávil vo väzení. Rozhodol sa pre stratégiu vernosti pravde – každý kto má 
vnútornú pravdu, je nepremožiteľný, nepotrebuje používať násilie a svoje 
ciele môže dosiahnuť láskou, morálnou autoritou. Skromný Mahátmá 
neuznával politiku bez zásad, bohatstvo bez práce, pôžitok bez kontroly 
svedomia, poznanie bez charakteru, obchod bez morálky, vedu bez 
humánnosti, službu Bohu bez obetí. Cestou na modlitbové stretnutie ho 
zastrelil fanatický hinduista.  

 

Z myšlienok 
•••• Jedno sa vo mne hlboko zakorenilo – presvedčenie, že základom všetkého je 

morálka a že podstatou morálky je pravda... Moja nemenná skúsenosť ma 
presvedčila, že niet iného Boha okrem pravdy... Aby sme uzreli univerzálneho 
a všetkým prenikajúceho ducha pravdy, máme byť schopní milovať aj 
najbiednejšieho tvora tak ako seba samého.  

•••• Cnostný človek nežije cnostne preto, lebo mu to je na osoh, ale preto, že je to 
zákon a životodarná miazga jeho bytia.   

•••• Skutočná láska nikdy nič nepotrebuje, vždy iba dáva... Veľkosť človeka rastie 
mierou, akou sa usiluje rozmnožiť dobro svojich blížnych.  

•••• Ak si niekto namáča ruku do vody v mise, ak niekto dúcha do mecha, aby 
udržiaval oheň, ak niekto na svojom pracovnom stole vypisuje nekonečné stĺpce 
číslic, ak niekto v páľave slnka pracuje v bahne ryžových polí, ak niekto stojí 
v horúčave rozžeravenej vysokej pece a súčasne pri tom nežije tým istým 
duchovným životom ako by sa modlil v kláštore, svet nebude nikdy zachránený.  

•••• Naši vládcovia môžu získať našu zem, naše telá, ale nie naše duše... Vonkajšia 
sloboda, ktorú dosahujeme je v presnom pomere k vnútornej slobode, ku ktorej 
sme sa v danej chvíli dopracovali. Ak je toto pravda, potom najväčšie úsilie 
musíme vynaložiť na našu vnútornú reformu.  

•••• Voľakedy sa ľudia stávali otrokmi fyzického násilia. Dnes sú zotročení množstvom 
peňazí a luxusom, ktorý si za peniaze možno zadovážiť.  

•••• Zdá sa, že dejiny robili násilníci, a napriek tomu slabí, pokorní, spravodliví 
formujú storočie za storočím na svoj nepravdepodobný odkaz; lebo násilníci sa 
ničia a utláčajú navzájom, ale spravodliví kľudne kráčajú z vekov do vekov stále 
znovu po rovnakej ceste a vrývajú do zeme nezmazateľnú brázdu.  

•••• Zmenou, ktorú hľadáme vo svete, sa musíme stať my sami. 
•••• Sloboda je bezcenná, ak neobsahuje aj slobodu mýliť sa. 
•••• Čo by bola Európa bez Krista? 
•••• Víťazstvo pravdy silou ducha a lásky.                                      (dmj) 



Michel MONTAIGNE 
(28.2.1533 – 13.9.1592) 

 

Od nemeckého vychovávateľa sa naučil dobre latinsky, s gréčtinou 
na gymnáziu to nebolo už také slávne. Vyštudoval filozofiu 
v Bordeaux, právo v Toulouse. Stal sa aj členom mestského 
parlamentu (1557) i starostom Bordeaux (1582−1584, 1584−1585). 
Žil vo víroch konfliktov reformácie a protireformácie, neschvaľoval 
žiadne ozbrojené represie, hľadal tretiu cestu znášanlivosti 
rôznorodých náboženských prostredí. Pozorujúc sám seba, svoje 
radosti i slabosti, spoznal úžasný myšlienkový svet ľudského vnútra. 
Francúzsky šľachtic, esejista a filozof, spracoval tieto svoje 
skúsenosti a predstavy v niekoľkých postupne doplňovaných 
vydaniach Esejí (1580, 1587/88, 1592). Spojil v nich postrehy 

z minulosti s názorom prítomnosti, aby v nadčasovej metafore vyklenul most možno až skeptického 
etického napätia na pozadí renesančného humanizmu. Systémom 
paradoxu i dvojznačnosti naznačil medze ľudského poznania (múdrosť 
i dobrota sú zmiešané s bolesťou a utrpením). Nevytvoril som svoju 
knihu o nič viac, než moja kniha vytvorila mňa. Aj v dnešnej dobe nás 
čítanie tohto jeho diela osviežuje svojou skeptickou pravdou.  
 

Z myšlienok 
 

• Všetko živé, vrátane človeka, je v stave neustáleho plynutia; bytie je v pohybe 
a činoch.  

• Každý človek nosí v sebe celý súbor ľudských možností... Najväčšia vec na svete je 
vedieť, ako byť sám sebou... Milujem život a pestujem ho taký, aký je, aký nám ho 
Boh ráčil poskytnúť. 

• Skúmanie seba samého je našou zásadnou povinnosťou a úlohou... Hľadám iba 
poznanie seba samého, toho čo ma naučí dobre žiť a dobre zomrieť... Život 
zasvätený miernosti je lepší ako ten, ktorý pripúšťa výstrednosti... Pokladám za 
znesiteľnejšie byť stále sám, ako nebyť nikdy sám. 

• Je iba málo záležitostí, ktoré môžeme posúdiť nestranne, pretože je málo 
záležitostí, na ktorých by sme tak či onak nemali žiadny záujem. 

• Život nie je ani dobro ani zlo; iba miesto pre dobro alebo zlo, podľa toho, čomu 
dáme prednosť... Skutočným zrkadlom našich úvah je priebeh našich životov... 
Človek by mal aspoň zmúdrieť vlastnou škodou!... Najistejším znakom múdrosti 
je trvalá radosť. 

• Každý z nás niekedy hovorí hlúposti. Neznesiteľné sú len hlúposti vyhlasované 
slávnostne. 

• Musíš sa veľa učiť, aby si spoznal, ako málo vieš... Aj keby 
sme sa stali učencami vedou druhých, múdri môžeme byť 
len múdrosťou vlastnou... Zbytočná je každá vedomosť pre 
toho, kto neovláda znalosť láskavosti. 

• Človek je bytosť podivuhodne márnivá, rozmanitá 
a premenlivá; je ťažké povedať o ňom určitý a jednotný 
úsudok... Iba blázni vedia všetko s neochvejnou istotou. 

     (dmj) 



Vincent van GOGH 
(30.3.1853 − 29.7.1890) 
 

Holandský maliar s osudovým životom − nešťastie, bieda, poníženie. 
Tápanie, zúfalstvo, prekliatie. Chaos hľadajúcej duše. Nepoznal pohodlie, 
úspech, kľud, zisk. Trpkosť osudu naplnil fascinujúcou logikou svojich 
obrazov. Farba sa stala prostriedkom na vyjadrovanie citov a nálad. 
Vošiel do pravdy a lásky maliarskou bránou. Prežité vtelil do vytváraného 
obrazu. Dospel k symfónii v modrej a žltej. Svoje významné obrazy 
vytvoril za posledných päť rokov života. V celej 
prírode videl výraz duše, dvojaký pól reality 
a vízie. Chcel maľovať čosi z večnosti.. Vyjadril 
existenciálne konflikty ľudského života. Bol to 
veľmi zvláštny muž, maľovanie mu bolo  vášňou, 

všetkou radosťou a napokon ho dohnalo k šialenstvu a samovražde. Jeho 
žiarivé obrazy sa stali ozdobou svetových galérií. 
 
Z myšlienok a diela 
 

• Dobre kresliť znamená zaútočiť priamo farbou... Túžim dospieť k deformáciám, 
ktoré vyjadria môj pocit. 

• Umením je človek priradený k prírode. Z ne čerpá skutočnosť i pravdu, ale 
súčasne jej dáva určitý význam... Tak vynáša na svetlo drahocennú perlu − ľudskú 
dušu. 

• I človek s bezvýznamnými črtami, keď sa ho zmocní skutočná bolesť, sa môže stať 
dramatickou postavou so svojráznym charakterom. 

• Svoj ateliér by som najradšej vyzdobil poltuctom obrazov slnečníc – skvostom, 
ktorý žiari čistotou na najrôznejšom pozadí, od zelenej až po kráľovskú modrú. … 
Vyvolávalo by to rovnaký dojem ako gotické chrámové okná. 

• Výsledkom myslenia nemá byť pocit, ale skutok. 
• Je lepšie mať vznetlivú povahu aj keď sa často dopúšťame chýb, ako byť 

úzkostlivo a nesmierne opatrný.                                                                        (dmj) 
 



Jacques MARITAIN   
(18.11.1882 – 28.4.1973) 
 

Pochádzal z prostredia poznačeného republikánstvom i antiklerikalizmom, 
s rozvinutými intelektuálnymi ideálmi a melancholickou aroganciou. Po 
prednáškach H. Bergsona na Collége de France začal chápať uspokojivosť 
odpovedí na metafyzické túžby v zmysle pre Absolútno. Zoznámil sa s 
katolíckymi intelektuálmi (L. Bloy, Ch. Péguy, P. Claude1 a ďalší) a spolu 
s manželkou Raisou prestúpil na katolícku vieru (1905). Uveril, aby 
porozumel. Spoznal Boha ako Pravdu a Lásku. Filozofiou nasledoval 
pravdy prirodzené, štúdiom teológie pravdy zjavené. Francúzsky mysliteľ, 
profesor filozofie v Paríži, Kanade a USA, vnímal ľudskosť ako bytostnú 
obdarenosť duchom, ako povolanie k nesmrteľnosti v Bohu. Napísal viac 
než 50 kníh. Hlavné literárne diela: Umenie a scholastika, Prvotnosť 
duchovného, Stupeň poznania, Integrálny humanizmus, Človek a štát, 

Filozofia morálky, Výchova na rázcestí a Filozofia výchovy. Humanizmus vnímal ako cestu 
človeka, s nesmrteľnou dušou, smerujúcu k Bohu. Postupne odhaľoval tajomstvá ľudskej osobnosti 
i kresťanské smernice pre každodenný život. Prijal zvesť o tom, že  celé ľudstvo je povolané k 
nadprirodzenému cieľu, k videniu nekonečného Boha. Zameranosť na Boha sa stala jeho 
apoštolátom pravdy. Ľudstvo postupne zduchovnieva poznaním sveta ako celku aj cestami 
prirodzeného rozumu i evanjeliovej viery, nádeje a lásky. Rozumové štúdium Zjavenia prehlbuje 
vieru, ukazuje nadprirodzený zmysel náboženských právd. Syntetické dopĺňanie sa vedy a viery nás 
usmerňuje do oblasti nadprirodzena, k duchovnému vzťahu s vždy prítomnou nekonečnou božskou 
Podstatou. Ako jeden z najvýznamnejších predstaviteľov novotomizmu, postavil svoju filozofiu na 
prirodzenej schopnosti ľudskej mys1e a kresťanskom zjavení. Zodpovedne sledoval význam 
poznatkov experimentálnych vied i teologický zmysel celého ľudského života. Nepredpojate 
akceptoval fakty a zároveň zachovával jednotu absolútnych a večne platných princípov. 
 

Z myšlienok 
• Základným cieľom výchovy je predovšetkým formovať človeka, oveľa viac je však 

dynamicky ho viesť k tomu, aby sa formoval sám a aby sa stal človekom... Človek 
svojou slobodou presahuje hviezdy a celú prírodu... Chceme podržať v prítomnosti 
aktualitu toho, čo je večné. 

• Výchova ako oslobodenie cez poznanie a múdrosť, dobrú vôľu a lásku. 
• Ak nám Boh dal v pojmoch a v konceptuálnych logických výrazoch... pravdy, 

ktoré transcendujú rozumové schopnosti a sú neprístupné nášmu rozumu, 
skutočná pravda Jeho božského života, hĺbka, ktorá je Jeho, je preto, že pojem nie 
je len praktický inštrument neschopný sám v sebe preniesť skutočno do našej 
mysle, ktorého jediné použitie je len v umelom rozbíjaní nevysloviteľnej 
dynamickej kontinuity, zanechávajúc absolútno unikajúc ako voda cez sito. 

• Moje filozofické reflexie smerovali k nezničiteľnej pravde vecí poskytnutých 
vierou, aby sa obnovila pôvodná povaha chápavosti k bytiu, k spoznaniu 
ontologického vzťahu práce rozumu. 

• Na svete niet nič krajšie než podivuhodné priateľstvá, ktorým 
Boh dáva vznikať a ktoré sú odrazom jeho nezištnej 
a veľkorysej lásky. 

   
• Rozlišovaním k jednote.     
      (dmj) 



Mikuláš KOPERNÍK   
(19. 2. 1473 – 24. 5. 1543) 

 

Bol najmladší zo štyroch detí v rodine a zavčasu osirel. Základné 
vzdelanie získal na katedrálnych školách vo Wloclawku a v Chelmne. 
Po štúdiách práva, medicíny, matematiky i astronómie v Poľsku 
(Krakov, od 1491)  a v Taliansku (Bologna, Padova, Rím) získal 
doktorskú hodnosť vo Ferrare (1503). Frombork, Olsztyn, Lidzbark sú 
miesta, v ktorých väčšinou pôsobil. Jeho Comentarolius (1509) je 
prvým náznakom dôsledných názorov proti geocentrizmu. Svedomité 
vypracovanie heliocentrických predstáv je vykonané v diele De 
revolutionibus orbium coelestium (O pohybe sfér nebeských; 1543). 
Bez pochybností sú aj Koperníkove zásluhy na dobových prístupoch 
medicíny, politiky a diplomacie, obrany proti križiakom a razenia 
mincí. V cirkevnej správe bol kanonikom, biskupským tajomníkom, 

kancelárom kapituly a generálnym administrátorom. Celoživotným dielom vzdal hold vede, pravde 
a humanite. Výrazne poukázal na relativitu vzájomného pohybu, vysvetľujúc závislosť pohybov 
pozorovaných zo zeme, ako následok jej vlastného otáčavého pohybu. Veľmi jednoduchým 
geometrickým dôkazom naznačil, že rozmery zeme sú zanedbateľné k rozmerom vesmíru. Spoznal 
nezvyčajnú veľkosť i nádheru kozmu: Správne tvrdil, že Zem sa otáča okolo svojej osi, Mesiac 
obieha okolo Zeme a Zem spolu s ostatnými planétami obiehajú okolo Slnka. Podcenil však pomer 
veľkostí  a vzdialeností v slnečnej sústave. Pomerne podrobne spracoval matematickú stránku 
svojej hypotézy. Mnohé predpoklady, v Koperníkovej dobe nepreukázatelné, zažiarili pomocou 
prístrojov a meraní ďalších storočí.        
 
Z myšlienok 
 
•••• Čo je krásnejšie nad nebo, ktoré obsahuje všetko krásne? 

•••• Človek tvorí pod vplyvom lásky a nenávisti, víťazstva i porážky, radosti i zúfalstva. 

Človek ľahostajný nemôže nič vytvoriť.  

•••• Naše poznanie vyžaduje pripomínať si históriu. 

•••• Človek sa stane starým v tom okamihu, keď stratí svoje ideály. 

•••• Zatiaľ čo chceme prebádať oblasti najvyššie, dajme pozor, aby sme netrpeli 

neznalosťou vecí nám najbližších a aby sme, v dôsledku tejto chyby neprisudzovali 

nebu to, čo patrí Zemi.                                                                                                   

•••• Úlohou všetkých vied je vzďaľovať človeka od zla, 

usmerňovať jeho myseľ k väčšej dokonalosti.                 (dmj) 

                                                                                                                     



 Angelo RONCALLI  
(25.11.1881 − 3.6.1963) 

 
Ako patriarchu Benátok ho zvolili (28.10.1958) za pápeža (Ján 
XXIII .). Zvolal 21. všeobecný snem Cirkvi rímsko-katolíckej 
(1962). Prispel k novým formuláciám pojmov a zásad radostnej 
zvesti. Vedel, že pravda preniká do duše človeka ľahšie, keď je 
podporená zmysluplnými prejavmi dobroty a porozumenia. 
Presviedčal vytrvalou láskou k jednote 
v pravde. K jeho hlavným cieľom patrilo 
rozvíjanie katolíckej viery, obnova 
kresťanského života veriacich, ale najmä 
„prispôsobenie cirkevnej disciplíny 
potrebám našich čias“. 
 

 

Z myšlienok 
 

• V hlasovaní svojich bratov kardinálov vidím znamenie vôle Božej a prijímam 
voľbu ako kríž 

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

• Treba ohlasovať pred tvárou sveta dobrotu, aby prenikla dovnútra a ovládla celý 
individuálny a spoločenský život. 

• Nebude pokoj medzi ľuďmi, ak nebude v srdci každého človeka, to znamená, ak 
každý nebude zachovávať Bohom stanovený poriadok. 

• Ľudia si čím ďalej tým viac uvedomujú, aký veľký význam má dôstojnosť ľudskej 
osoby a koľko námahy si vyžaduje snaha po jej patričnom zdokonalení. 

• Cirkev dnes dáva prednosť tomu, užívať skôr liek milosrdenstva ako prísnosti. 
Potrebám dneška môže odpovedať skôr tým, že preukáže platnosť svojej náuky, 
ako keď bude čokoľvek odsudzovať. 

• Uvedomujem si, že to potrvá dlhý čas. Ani vy, ani ja nebudeme pri oslave veľkej 
slávnosti zmierenia. Ani moji najbližší nástupcovia. Ale niekto musí začať búrať 
prekážky, ktoré stoja v ceste. 

• Celý život by mal byť jednou silnejúcou piesňou, ktorá mohutnie tým viac, čím 
viac sa otvára všetkému, čo je vzácne pred Bohom. 

• Kresťanská viera sa nemá čoho obávať ani zo strany vedy, ani zo strany techniky, 
ktorá má v nej pôvod, naopak, učí nás, že ich možnosti sú oslavou stvoriteľskej 
dobroty Boha, ktorý povedal: "Naplňte zem, podmaňte si ju." 

 

• Láska je výsledok a vrchol všetkých najlepších 
vlastností. Ona má preniknúť každý skutok, každú 
myšlienku, každý pocit...  Sme určení na diela lásky, 
nie na výpravy nenávisti. 

• Kto bližšie spozná Slovanov, ten sa presvedčí, že nosia v sebe 
mnoho prekrásnych čŕt nádhery samého Boha.                     (dmj) 



Franz KAFKA  
(3.7.1883–3.6.1924) 

Nemecky píšuci pražský spisovateľ židovského pôvodu, vyštudoval právo 
a stal sa poisťovacím úradníkom. Po ochorení na pľúcnu tuberkulózu sa 
liečil v rôznych zotavovniach v Čechách i v cudzine. Vo svojom 
občianskom živote sa cítil osamelý, bezmocný, depresívny, nešťastný. 
Obchádzal ľudí ako nepochopený stroskotanec. Jeho priateľmi boli M. 
Brod, F. Werfel a niekoľko ďalších intelektuálov. Kafka  citlivo vnímal 
protipóly ľudského života: tragiku a komiku, odcudzenosť a skepsu. 
Sledoval osudy jednotlivcov v kolotoči moci a poddajnosti, vo víre 
ponižovania a bezvýchodiskových situácií. Vnímal ľudskú neschopnosť 
nadviazať vzťah s Bohom a prijímať Božie zákony. Svoje desivé vnútorné 
predstavy premietal do literárnej tvorby. S umeleckou presvedčivosťou 
Kafka  vyjadril mučivé pocity odcudzenia a osamelosti, previnenia 

a nezaradenosti. Napísal romány Amerika, Zámok, Proces, poviedky Premena, Vidiecky lekár, 
Majster v hladovaní. Väčšina jeho diel vyšla až z pozostalosti (30 
poviedok, desiatky fragmentov z denníkov a korešpondencie). 
Nevyhlasoval programy, predvídal trpké skúsenosti ľudstva 
s totalitnými režimami. Stal sa svetovo známym predstaviteľom 
nemeckej literárnej Prahy, jedným z najvýznamnejších prozaikov 
svetovej literatúry 20. storočia. Ovplyvnil literárne prúdy 20. 
storočia, vytušil otrasy, neistoty i absurdity moderného sveta. 
 

Z myšlienok 
 

• Človek nemôže žiť bez trvalej dôvery v niečo nezničiteľné. 
• Nie každý môže pravdu vidieť, ale každý môže ňou byť. 
• Tu sa to nerozhodne. Silu rozhodovania možno vyskúšať 

iba tu. 
• Život je neustála odchýlka, ktorá nikdy nedosiahne 

pochopenie toho, od čoho sa odchýlila. 
• Nemilujem teba, skôr svoju existenciu: je mi daná tvojím 

prostredníctvom. 
• Raz prijaté zlo už nežiada, aby sme mu verili. 
• To, že naša úloha  je práve taká veľká ako náš život, dáva 

mu zdanie nekonečnosti.  
• Môj život je váhaním pred narodením.  
• Prvou známkou začínajúceho poznania je túžba zomrieť.  
• Logika je síce neotrasiteľná, ale človeku, ktorý chce žiť, 

neodolá. 
• Kto si zachová schopnosť vidieť krásu – nestarne. 
• Základným ľudským hriechom je netrpezlivosť. 
• Luxus bohatých je zaplatený biedou chudobných. 
• Človek môže všetko, len sám pred sebou neunikne. 
• Z modlitby čerpáme silu pre úsilie... Pokora je pravým jazykom modlitby. 
• Ak spása nepríde, predsa jej chcem byť v každom okamihu hodný. 
• Zázrak sa môže stať vždy.                                                                                               (dmj) 



Andy WARHOL 
(6.8.1928−22.2.1987) 
 

Pochádzal z rodiny rusínskeho baníka, ktorý sa 
s manželkou vysťahoval z východoslovenskej 
dedinky Míková do USA (1913). Narodil sa 
v Pittsburghu, zomrel v New Yorku. Ako americký 
maliar, grafik, filmový tvorca, idol pop-artu 
a provokatér výtvarnej senzibility poprel rozdiely 
medzi fotografiou a maľbou, umením a komerciou, 
umením a reklamou, banalitou a vážnosťou. Prvý 
výtvarne zmedializoval portréty známych ľudí. Stal 
sa jednou z kľúčových ikôn výtvarného umenia 
druhej polovice 20. storočia. Gore Vidal, americký 
spisovateľ, sa o Andy Warholovi vyjadril slovami: 
Je jediným géniom s IQ 60. Známy Salvador Dalí 
konštatoval: Aj tá najbláznivejšia vec mala v jeho 
podaní zmysel. Andy bol nenapodobniteľný. Andy 
Warhol  má múzeum svojich diel aj na Slovensku 
v Medzilaborciach (od 1991).  

 
 

Z myšlienok  
 

•••• Každý raz bude pätnásť minút slávny. 
 

•••• Nie je život len sériou meniacich sa 
obrazov, ktoré sa neustále opakujú? 

 

•••• Uvedomil som si, že všetko, čo robím, súvisí so smrťou. 
 

•••• Najväčšie umenie je zarábať peniaze. 
 

•••• Je ešte dôležité, čo je originál a čo reprodukcia? 
 

•••• Vždy sa hovorí,  
    že čas zmení veci,  
    ale v skutočnosti si ich  
   musíte zmeniť sami.  
 
                                                                                                                              
(dmj) 

 



Otokar BŘEZINA 
(* 13. 9. 1868 − † 25. 3. 1929) 
 

Český básnik a esejista, vlastným menom Václav Ignác Jebavý, básnickými zbierkami z 
posledného desaťročia 19. storočia (Tajemné dálky, Svítání na západě, Větry od pólů, Stavitelé 
chrámu, Ruce) vytvoril osobitú podobu básnického symbolizmu, hľadajúcu cestu pre 
naplnenie túžby po absolútnom poznaní sveta a sebapoznania uprostred chaosu modernej 
spoločnosti, ktorá zahmlieva najzákladnejšie problémy ľudskej existencie, vzťah medzi 
človekom a absolútnom. Dokázal experimentovať s volným veršom a sugestívnou 
obraznosťou. Vyjadroval mnohé metaforické situácie duchovnými symbolmi. Jeho filozofické 
eseje sú napísané umelecky vytríbeným jazykom (Hudba pramenů, Skryté dějiny). Poetickými 
symbolmi vyjadroval názory na zmysel života i význam poznania sveta, umenia, prírody i 
spoločnosti. Poslanie umenia chápal v odhalení súvislostí ľudskej duše s vesmírom. Bol 

najvýraznejšou osobnosťou básnickej eseje, stal sa filozofom sústavnej vôle k životu. Vnútorným zrakom dovidel do 
vnútra vecí, jeho básnická mystika sa blížila k potencionálnemu realizmu. Nevyjadroval sa v sylogizmoch, ale v 
obrazoch, nepýšil sa logikou, ale uznával vízie. Stelesnil vrcholy českej symbolistickej poézie – osobné spovede, 
mystický útek od hmotného sveta, vízie budúcej spoločnosti, duchovné bohatstvo pracujúcich ľudí, stal sa básnikom 
slovanského temperamentu a západnej erudície. Prispel k obnove a zmodernizovaniu českého jazyka. Svojimi 
esejistickými myšlienkami, básnickými obrazmi obohatil duchovnú reč svojho národa. Vytvoril veľkolepé, originálne 
básnicko–esejistické dielo, v ktorom zaľudňuje život novými nádejami a istotami. 
 

Z myšlienok 
• Celý svet okolo nás po tisícročia svojou krásou nám dáva znamenie o svete 

zjednotenia a pokoja, po ktorom túžia srdcia.  
• Nikto nemôže vystihnúť krásu toho, čo nemiluje... Poznávanie je stúpaním ku svetlu... Poznanie 

sa meria láskou.  
• Nikto si nemôže trvalo privlastniť viac na tejto zemi, než stačí udržať svojím 

duchom. 
• Kto uchvacuje z vecí tejto zeme viac, než je nutné pre udržanie života, pre dielo poznania a 

lásky, je spolupracovníkom smrti.  
• Každé dielo, najvyššie i najpokornejšie, je službou vyššiemu poriadku vecí, po 

ktorom túži život…Veci majú svoju cenu a krásu iba tým, ako slúžia dielu 
bratského spojenia duší.  

• Napriek každému zamdleniu skepsou, zúfalstvom milujúcich sa, napriek previneniam, ktorých 
nezmierené mlčanie zaťažuje celé pokolenia, rastie človek k duchovnej  jednote na celej zemi. 

• Každé úsilie poznávania, rozumu, utrpenia, svätosti a lásky pracuje, aby sa ľudské 
slovo priblížilo čo najviac tajomnej pravde sveta; aby sa stále väčší počet ľudí 
mohol zhodnúť na skutočnej cene pozemských vecí a styk človeka s človekom aby 
bol skutočne nezištný, mocný, jemný a čistý. 

• Každým prekonaním bolesti, dobytím novej pravdy, ukončeným dňom lásky, každým pohľadom 
na veci, ktoré sme uvideli naposledy v tomto živote, rastie v nás pocit duchovnej slobody... 
Každé slovo lásky, každá črepina skla odhodená z cesty, aby nezranila bosé nohy, každé 
pomenovanie vecí ich pravým menom, každé prelomenie mreží nášho sebectva má svoj ohlas vo 
svete vyššom. 

• Kto stavia na hmote, sklame sa. Všetko musí byť  preniknuté duchom... Ľudia sú 
všade rovnakí. Záleží len na tom, aké majú srdce a svedomie.  

• Každý život je div pripravený miliónmi rokov skrytých víťazstiev nad smrťou... 
Každý des pred smrťou je len uvedomením si veľkosti a nádhery života, pre 
ktorý ešte nie sme pripravený. 

• Tu sa žije tajomstvo, zázrak je tu jedinou skutočnosťou... Šťastní 
sú tí, ktorí dokážu pochopiť tajomstvo zápasu a ich láska pri tom 
nezomiera.                                                                                 (dmj) 



Alfred NOBEL    
(21.10.1833–10.12.1896) 

 

Do verejnej školy chodil iba jediný rok. Súkromným štúdiom získal kvalitné 
vzdelanie. Ovládal 5 jazykov, vyznal sa výborne vo fyzike a chémii, mal 
prehľad o literatúre, histórii i filozofii. Získal 355 patentov, precestoval 
Ameriku i Európu. Alfred Nobel, chemik a podnikateľ, sa zaoberal výskumom 
a výrobou výbušnín. Vynašiel rozbušku, dynamit i bezdýmový strelný prach. 
Prispel k výrobe syntetického kaučuku a umelej kože, zdokonalil systémy 
diaľkovej signalizácie i poplachových zariadení. Osobne kontroloval vo svojich 
továrňach riskantnú výrobu. Veril, že reálna hrozba veľmi účinných zbraní 

zaženie možnosti vojen. Zmýlil sa. Dynamit, ani účinný strelný prach nenahnal politikom a 
mocipánom strach. Nobel svojimi organizačnými schopnosťami, dobrým poznaním ľudí, 
neúnavnou pracovitosťou zorganizoval nadnárodné priemyslové impérium. Dosiahol obrovské 
zisky a predsa nezískal priazeň okolitých ľudí. Stal sa najbohatším tulákom Európy. Celý život 
vynikal húževnatosťou, prenikavou inteligenciou, skromnosťou a nenáročnosťou. Nevystupoval na 
verejnosti, nedával sa fotografovať, nemal vlastného tajomníka. Jeho súkromný život bol skoro 
plachý. Bez rodiny, blízkych priateľov, v osamotení citových hnutí a v zápase ideálov aj ilúzií 
neprehral súboj svedomia vedca a podnikateľa s nárokmi zanieteného pacifistu. Snažil sa plniť 
svoje predsavzatie: Je lepšie dať živému umelcovi najesť než mŕtvemu postaviť pomník. Napriek 
svojej melancholickej a do seba uzavretej povahy, podivínskemu životu bezdomovca a zasneného 
svetoobčana mal neobvyklú myšlienkovú vytrvalosť a dosiahol duchaplnú múdrosť. Zomrel úplne 
sám vo svojom paláci v San Rémo. Nemal ženu ani syna. Jeho sláva akoby vstala z mŕtvych. 
Švédsky priemyselník a vynálezca je najslávnejším sponzorom vedy na svete. 
Podľa jeho poslednej vôle z roku 1895 sa vytvorila nadácia a predpisy pre 
inštitúcie oprávnené udeľovať ceny z majetkového fondu, ktorý po smrti zanechal. 
Nobelove ceny sa stali najvýznamnejšou poctou za vynikajúce výsledky i 
celoživotné diela významných osobností. Pôvodne určené oblasti − fyzika, 
chémia, fyziológia alebo medicína, literatúra, bratstvo medzi národmi − boli 
neskôr doplnené ekonómiou.  
 

Z myšlienok 
• Nemôžem mať ani rodinu ako každý človek. Nikdy neviem, či budem ešte večer 

medzi živými. 
• Neexistuje na svete nič, čo by sa nedalo zle pochopiť, alebo zneužiť. 
• Ak by som za rok mal tisíc nápadov a len jediný z nich by sa dal využiť, mohol by 

som byť úplne spokojný.  
• Snažím sa objaviť substanciu tak ničivej moci, aby zabránila každej vojne. 
• Vedci objavujú prostriedky pre ľudské skutky, ale nerozhodujú, či sa použijú na 

dobré alebo zlé. O tom rozhodujú ľudia. Železo nemôže za to, že do seba vrážate 
bodáky.  

• Môj domov je tam, kde pracujem, a ja pracujem vo všetkých kútoch sveta. 
• Bol som zblúdilec bez kompasu, rozbitý vrak, stroskotanec bez 

rodiny, bez jediného človeka. 
• Pôvodne som myslel, že dynamit prinesie svetu uľahčenie práce v 

lomoch a baniach, ale keď som videl, čo môj vynález urobil vo 
vojne, hanbím sa ísť medzi slušných ľudí. 

• Šíriť poznanie, znamená šíriť blaho.                                        (dmj) 



Karel IV. Luxemburský 
(* 14. 4. 1316 − † 29. 11.1378) 
 

Narodil sa i zomrel v Prahe. Jeho otcom bol kráľ Ján Luxemburský a 
matkou Češka Eliška Přemyslovna. Vzdelával sa vo Francúzsku, do Čiech 
sa vrátil (1333). Bulou Klementa VI. (1344) bolo na jeho podnet povýšené 
pražské biskupstvo na arcibiskupstvo s právom korunovať českých kráľov. 
Ako český kráľ (1346) a rímsky cisár (1355) preniesol kultúrne a správne 
stredisko ríše do Čiech. Založil studium generale Pragense pražskú 
univerzitu (7.4.1348), hrad Karlštejn i Nové Mesto pražské. Nechal postaviť 
kamenný most cez Vltavu (1357) a začal stavať chrám. 
Sv. Víta (1344). Hovoril piatimi jazykmi, bol trpezlivý 
diplomat. Spája praktické ciele s univerzálnymi ideálmi. 
Chcel byť spravodlivý vládca i svetskou hlavou 
kresťanstva. Ustanovil základný zákonník (Zlatá bula 

Karola IV.) pre celú Svätú ríšu rímsku. Svoje životné úsilie vyložil v 
autobiografickom diele Vita Karoli Quarti (1346). 
 

Z myšlienok 
• Na veľkonočnú nedeľu, ktorá bola na tretí deň po mojom 

príchode, bola otrávená moja družina, a ja vďaka božej 
milosti bol som ochránený a unikol som otráveniu, pretože 
bola veľká omša, ktorá trvala veľmi dlho, a ja som pri nej 
prijímal; preto som ani nechcel jesť pred omšou  

     (v Taliansku 1331). 
• Aby sa nemuseli naši verní obyvatelia kráľovstva, ktorí 

bez prestania túžia po plodoch poznania, doprosovať 
almužnu v cudzích krajinách, ale aby nachádzali 
v kráľovstve stôl pripravený pre pohostenie... 

• A když pak člověk na tomto světě tak hledaje nalezne zákon 
boží, v němžto jakož dřieve řečeno jest, mnoho dobrého, 
čistého, světlého a nepoškvrněného, protož dóstojně móž 
přirovnán býti k onomu drahému kameni, jenž člověk onen 
nalezl, i šel a prodal všecko, což měl, a kúpil je 

• ... do spoločenstva s nami uvádza to, že máme ten istý 
ušľachtilý jazyk slovanský... 

• Buď múdry a never, že iba ozbrojenou mocou 
povzniesli naši otcovia štát z nepatrnosti k veľkosti. (dmj) 



Bernard BOLZANO  
(5.10.1781 – 18.12.1848) 
 

Profesor pražskej univerzity, jeden z najprenikavejších mysliteľov 19. 
storočia v Čechách, ukázal nové možnosti pre zosúladenie pojmovej 
usporiadanosti so skutočnými formami pravdy vo svete. Zapísal sa do 
kultúrnych dejín ako významný matematik, logik, filozof i sociálny 
mysliteľ. Stal sa príkladom zosúladenia korektného vedeckého záujmu s 
ušľachtilou ľudskosťou mravnej autority. Ako nezabudnuteľná učiteľská 
osobnosť viedol študentov ku kritickému a nezaujatému mysleniu, 
k odvahe pre slobodné vyjadrovanie vlastných názorov a správne 
argumentovanie. V Paradoxoch nekonečna vystihol niektoré zásadné 
myšlienky matematickej teórie množín. Medzi prvými pochopil význam 
aktuálneho nekonečna v matematike. V oblasti sémantickej logiky v práci 

Vedoslovie kriticky a originálne zameral svoju pozornosť na precízne definovanie základných 
pojmov rôznych vedných odborov. Podal originálny dôkaz, že je najmenej jedna objektívna pravda 
(dá sa ukázať, že potom ich je aj nekonečne veľa), pretože opačné tvrdenie je vnútorne (logicky) 
sporné. Pozoruhodným spôsobom predvídal celý rad zásadných problémov modernej formálnej 
logiky a teórie vedy. Svoje utopické predstavy o riadení spoločnosti zverejnil v práci O najlepšom 
štáte, ktorá je odrazom ideí o všeobecnom blahu ako najvyššom mravnom zákone. Vždy sa snažil 
zabrániť zlu a trápeniu, chcel spoluprácu rozumu a moci. Zdôrazňoval úlohu celoživotného štúdia, 
lebo vzdelanie považoval za nástroj formovania intelektu: Bol človekom ušľachtilým, svoje 
presvedčenie vedecké i humanistické nielen hlásal, ale aj žil.  
 

Z myšlienok 
• Byť šťastný a iných obšťastňovať – to je pravé poslanie človeka. 
• Zo všetkých možných spôsobov jednania vyber vždy ten, ktorý po uvážení všetkých 

dôsledkov najviac prispeje k blahu celku. 
• Omnoho viac ako o šírenie užitočných právd sa musíme usilovať o to, aby sa 

cvičením u ľudí rozvinula schopnosť úsudku... musíme ich naučiť samostatne 
rozpoznávať nesprávne úsudky. 

• Musíme byť rozhodní. Priľnúť k pravde, k dobrej veci ľudstva, a nie sa chcieť 
zapáčiť nejakej strane, nejakej ľudskej stolici. 

• Odvahu potrebuje aj učiteľ, pretože pravá osveta vždy naráža na odpor; v každej 
krajine sa nájdu ľudia, pre ktorých je čistá pravda soľou v očiach. 

• Priznajme sa pred celým svetom, že potrebujeme lásku, milovať a byť milovaní. 
Nehanbime sa za to, že sme ľudia! 

• Nič nemôže zabrániť tomu, aby sme neodvodili z najpravdivejších tvrdení, ak ich 
spojíme s nepravdivými predpokladmi - najzvrátenejšie a najhanebnejšie závery. 

• Pravá veselosť nielenže neuberá z dôstojnosti ľudskej, ale je aj podstatnou 
podmienkou jej dokonalosti. 

• Príde doba, keď budú ľudia pociťovať k vojne, k tejto 
nezmyselnej túžbe dokázať svoju pravdu mečom, rovnako 
všeobecný odpor, aký teraz pociťujú k súboju.  

• Viera nás nezbavuje povinnosti používať vlastný rozum a 
naopak. 

• Cenil som si na matematike len to, že je súčasne filozofiou.          
(dmj)                                        



Jednoduché vety významných osobností  
(2018)  

 

 
Existenciu mysliacich strojov možno vysvetliť iba existenciou ľudí, ktorí nevedia 
myslieť. Je úplne zrejmé: stroje nemôžu dokázať iba jedno – myslieť. 

Lev Davidovič LANDAU  (22.1.1908–1.4.1968) 
 

Všetko, čo si myslím, všetko, čo si predstavujem, zostane navždy za pravdou, pretože 
prídu chvíle, keď výtvory vedy prekonajú aj našu predstavivosť.  
                                                                                      Jules VERNE  (8.2.1828–24.3.1905) 
 

Prejavom slobody je láska a dôraz na vlastné svedomie. Slobodný človek je ten, ktorý 
dáva, pomáha, oslobodzuje a miluje. 

Nikolaj A. BERĎAJEV (8.3.1874−24.3.1948) 
 

Politika pozůstává mezi jiným i v umění lákat různými úskoky lid k činům. 
Ferdinand PEROUTKA (6.2.1895–20.4.1978) 

 

Najväčšou dokonalosťou človeka je to, že potrebuje Boha... To strašné, čo je človeku 
zaručené, je voľba a sloboda... Veriť znamená stratiť rozum, aby sme získali Boha. 

Søren KIERKEGAARD (5.5.1813−11.11.1855) 
 

Zlá láska je lepšia ako žiadna, žene sa udeľuje odpustenie, nie však farizejovi - iba 
preto, lebo nič neurobil... Svätci sú odpoveďou zhora na otázky zdola. 

Hans Urs von BALTHASAR ( 12 8.1905–26.6.1988) 
 

Existuje určitá veľmi špecifická vlastnosť, ktorá odlišuje človeka od zvieraťa a ktorú 
nemožno poprieť: je to schopnosť zdokonaľovať sa.  

Jean-Jacques ROUSSEAU (28.6.1712–2.7.1778) 
 

Neskladáme sľub milovať Boha, dávame len súhlas na našu účasť na tom, čo do nás 
bolo zasiate napriek nám samým. 

Simone WEILOVÁ (3.2.1909−24.8.1943) 
 

Všetci sme nástrojmi Prozreteľnosti, ktorá nás vedie k naplneniu diel, čo nás 
presahujú.                                                              Robert SCHUMAN (29.6.1886−4.9.1963) 
      
Dve veci sú potrebné, aby ľudský duch získal umenie odhadu: cvičiť sa v presných 
dôkazoch a neobmedzovať sa len na ne. Iba keď si zvykneme rozpoznávať pravdu v 
celej jej čistote, budeme môcť neskôr rozšíriť aj to, čo k nej má blízko alebo ďaleko. 

Jean-Baptiste d´ALEMBERT (17.11.1717–29.10.1783) 
 

Dialóg je vtedy, keď spoločne hľadáme pravdu, nie keď každý obhajuje svoju −  to je 
súdna sieň... Dialóg je podmienený kompetenciou, podávaním dôkazov a otvoreným 
hľadaním.                                                           Andrej DERMEK ( 27.11.1914–22.11.2003)  
 

Do hĺbky sa dostávame  nie  jednou  cestou, sondujeme svojimi činmi, vedou, 
poéziou, láskou i náboženstvom: potrebujeme rôzne metódy,  aby sme zmerali svoj 
svet.                                                                              Karel ČAPEK (9.1.1890–25.12.1938) 
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Pre priateľov a priaznivcov spomienkových kalendárov 

zostavil Dušan Jedinák z Topoľčian. 
 
 
 


