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Isaac NEWTON  
(4.1.164331.3.1727) 

 

Vyštudoval (1661-1665) 

Trinity College 

v Cambridge. Od roku 1669 

prednášal na katedre matematiku a fyziku. V roku 1672 ho zvolili za 

člena Kráľovskej spoločnosti v Londýne a od roku 1703 až do konca 

života bol jej predsedom. Stal sa kontrolórom štátnej mincovne (1695) 

a neskôr (1699) bol vymenovaný za jej správcu. V rokoch 1688–1705 

bol členom parlamentu. Kráľovná Anna ho povýšila (1705),  

ako prvého vedca, do šľachtického stavu. Štúdiom prírody, 

matematiky, fyziky, chémie, či alchýmie, ale aj teológie, biblickej 

histórie a starých jazykov bol Newton úplne zaujatý po celý život. 

V rokoch 1664 –1665 zúril v Londýne mor a tak Newton v rodnom Woolsthorpe pripravil teóriu 

nekonečne malých veličín, metódu fluxií a pripravil si hlavné myšlienky monumentálneho diela 

Matematické princípy prírodnej filozofie, ktoré vyšlo v roku 1687 a obsahovalo ucelený systém 

klasickej mechaniky a dynamiky. Tam je aj známy Newtonov gravitačný zákon a tri základné 

pohybové zákony (zákon zotrvačnosti, zákon sily a zákon akcie a reakcie), 

ktoré sa odvtedy vyučujú v každej škole.  Z fyziky ešte pripomeňme aspoň 

vynikajúce práce z optiky, konštrukciu prvého zrkadlového ďalekohľadu 

(1671). Vysvetlil vplyv Mesiaca na príliv a odliv, zdôvodnil precesiu – 

zmenu polohy zemskej rotačnej osi. Newton prekonal staré predstavy o Zemi 

i vesmíre, zavŕšil práce Galileiho, Koperníka a ďalších prírodovedcov. 

Zanechal jednotnú sústavu zákonov, ktoré umožnili aplikáciu v mnohých 

fyzikálnych odboroch ľudskej činnosti. 

 

Z myšlienok  
 

 Nádherný poriadok a harmónia vesmíru mohli vzniknúť iba podľa plánu 

vševedúcej a všemohúcej bytosti. To je môj posledný a najvyšší poznatok.  

Boh je nekonečne dokonalou bytosťou, čo vysoko prevyšuje vesmír.  

Boh prebýva všade, aj vo veciach. Je prostredníkom medzi telesami,  

on spája v jeden celok telesá tvoriace svet. 

 Príčiny prírodovedných javov rovnakého druhu sú vždy tie isté, indukciou získané 

zákony možno považovať za veľmi blízke pravde, pokiaľ sa nedosiahne väčšej 

presnosti. 

  Ani jeden veľký objav sa nezrodil bez smelého odhadu...  

sám som mohol ďalej vidieť preto, lebo som stál na pleciach gigantov.  
 

 Ak môžeš udržať rozum nad vášňou, on a ostražitosť budú 

tvojimi najlepšími ochrancami. Neviem, čím sa môžem zdať 

svetu, ale pripadám si ako chlapec, hrajúci sa na brehu mora, 

ktorý občas nachádza farbistejší kamienok ako obyčajne, alebo 

krajšiu mušľu, zatiaľ čo veľký oceán pravdy sa rozprestiera 

pred ním nepreskúmaný. 

 Nové myšlienky sú ťažko pochopiteľné len pre ich nezvyčajnosť.                                                           
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Camille JORDAN – profesiou inžinier, povolaním matematik 
 
Záhady kriviek 
Čo je rovinná krivka, čo je to čiara? Možno najprirodzenejšia je predstava,  

že krivka je trajektória spojito sa pohybujúceho bodu. Matematici sa dohodli: 

Nech pre súradnice pohybujúceho sa bodu [x, y] v závislosti od časového 

okamžiku t   1,0t  platí  tfx  ,  tgy   tak, že  f, g sú spojité funkcie  

v  1,0 . Takéto čiary nazvali  Jordanovými krivkami. Francúzsky matematik 

Camille Jordan (1838–1922) dokázal, že takáto uzavretá krivka, ktorá sama 

seba nikde nepretína, rozdelí celú rovinu na dve časti. I keď sa toto tvrdenie 

zdá veľmi jednoduché, na prvý matematický dôkaz sú potrebné zložité a jemné úvahy. Neskôr sa 

ukázalo, že Jordanova definícia krivky zahrňuje nielen čiary, ale aj iné obrazce a útvary, ktoré by 

asi nikto nenazval krivkami. Taliansky matematik G. Peano (1858 – 1932) ukázal, že existuje 

krivka (v zmysle Jordanovej definície), ktorá prechádza všetkými bodmi štvorca. Teda štvorec 

(nielen obvod, celý štvorec aj s vnútornými bodmi) spĺňa definíciu Jordanovej krivky. Naša 

intuitívna  predstava o krivkách nám odpoveď na otázku „Čím sa odlišuje krivka od plochy?“  

ešte nedala. Nemecký matematik G. Cantor (1845–1918) ponúkol svoju definíciu rovinnej krivky. 

Ruský matematik P. S. Uryson (1898–1924) zodpovedal na otázku „Čo je rozmer geometrického 

útvaru?“ v teórii dimenzie z roku 1922. 

 

Jednoduchá niť života 
Camille Jordan sa narodil 5. januára 1838 v La Croix – Rousse neďaleko 

Lyonu. Vyštudoval École Polytechnique v Paríži, ale aj Vysokú banskú školu 

a stal sa inžinierom (1861). Doktorát prírodných vied dostal (1860)  

za matematické práce. Ako inžinier pracoval v rokoch 1861–1873. Potom začal 

učiť na parížskej polytechnike a vydržal tam 40 rokov. Oženil sa roku 1862, 

mal dve dcéry a šiestich synov (traja z nich zomreli v následkoch 1. svetovej 

vojny). Jeho súkromný  život bol až asketický, i keď bol vlastníkom hotela  

na predmestí Paríža, mal v ňom iba jednu izbu. Zomrel 21.januára1922. 

 

Profesor matematiky 
V roku 1876 sa Jordan stal vysokoškolským profesorom matematickej analýzy, od roku 1883 bol 

aj profesorom na Collége de France. Viac než 35 rokov (1885–1921) bol nielen úspešným 

redaktorom časopisu pre čistú i aplikovanú matematiku, ale veľa aj sám v časopisoch publikoval. 

Roku 1881 bol zvolený za člena Akadémie vied, jej prezidentom bol od roku 1916. ocenenie 

Čestnej légie získal roku 1890. Na medzinárodnom matematickom kongrese v Štrasburgu (1920) 

bol honorárnym prezidentom. 

 

Úspechy v matematike  
V práci Pojednanie o substitúciách a algebraických rovniciach (1870) 

vyslovil základy teórie konečných grúp. Poznatky uplatnil aj pri štúdiu 

mnohostenov a v kryštalografii. Táto rozprava  bola prvou knihou o teórii 

grúp. Jordan za ňu získal Ponceletovu cenu od akadémie vied. Predstavy  

o klasifikácii grúp euklidovských transformácií  v trojrozmernom priestore 

ovplyvnili aj tvorbu  S. Lie  a  F. Kleina. Jordan rozvinul a systematizoval 

metódy riešenia grúp i teórie čísel. V troch zväzkoch vydaný Kurz analýzy 

(1882–1887) prispel k spresneniu základov matematickej analýzy i jej 

nových ideí (Jordanova miera množiny, Jordanova veta o krivke). Zovšeobecnil kritéria pre 

konvergenciu Fourierových  radov. Meno Camille Jordan zostane natrvalo spojené s 

matematickými výsledkami teórie funkcií, topológie, geometrickej pravdepodobnosti i riešením 

diferenciálnych rovníc.                                                                                                      
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Kahlil GIBRAN 
(6.1.1883–10.4.1931) 
 

Libanonský spisovateľ, maliar i sochár, oslovil (najprv 

arabsky a neskôr anglicky) aj európskych čitateľov svojou 

básnickou prózou preniknutou posolstvom múdrosti 

a lásky. Vytrvalo hľadal a ponúkal tajomstvo základných 

ľudských hodnôt (Prorok; Záhrada prorokova; Zlomené 

krídla; Slzy a úsmev; Nové a podivuhodné; Piesok a pena; 

Ježíš, syn človeka). Stal sa učiteľom arabského literárneho 

slohu vyjadrujúceho múdrosť odbojného ducha rodného 

Libanonu. Celú zem cítil ako svoju vlasť a ľudstvo vnímal 

ako svoju rodinu. Stal sa poslom múdrosti a lásky, 

odrážajúc vplyvy Východu a Západu, kresťanstva a islamu, tradícií 

i súčasnosti. Ponúkal jednoduché pravdy bez moralizovania, prihováral sa 

blúdiacim, hľadajúcim, smädným i hladným, slabým i nešťastným.  
 

Z myšlienok 

o Váš priateľ je odpoveď na vaše potreby... Srdce nachádza svoje vnútro 
a osviežuje sa v rose maličkostí... Ak vám dá znamenie láska, nasledujte ju,  

o aj keď sú jej cesty tvrdé a strmé... Bolesť znamená prelomenie škrupiny,  
ktorá obaľuje vaše pochopenie... Vedzte, že oceán sa vždy smeje s nevinnými. 

o 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. 

o Spievajte, tancujte a radujte sa spoločne, ale doprajte jeden druhému,  

aby bol sám, práve tak, ako sú samé struny lutny, aj keď sa všetky chvejú 

rovnakou melódiou. 

o Pravda potrebuje dvoch. Jedného, aby ju vyslovil a druhého, aby jej porozumel. 

o Všetko čo máte, bude raz rozdané. Preto dávajte už dnes, aby doba rozdávanie 

bola dobou vašou, nie dobou vašich dedičov. 

o Nie sú však žiadne váhy, ktoré by zvážili váš nepoznaný poklad; 
a nie je možné skúmať hlbinu svojho poznania prístrojmi alebo 
hĺbkovacím lanom. Pretože vaše ja je morom nekonečným  
a nezmerateľným.  

o Skutočne slobodní budete, až svoje dni nebudete prežívať 

nadarmo a vaše noci nebudú naplnené žiadosťou a smútkom.  

o Neboj sa syn môj, pretože Príroda len zrovnáva svoju veľkú moc 

s ľudskou krehkosťou. Za padajúcim snehom, ťažkými oblakmi  

o a vanúcim vetrom je Najvyššie Bytie a Ono pozná potreby Zeme, 

pretože Ono ju utvorilo; a Ono pozerá na slabých s milosrdnými 

očami. 
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Georg CANTOR   
(3.3.1845 – 6. 1. 1918) 
 

Našiel priradenie, pomocou ktorého bolo možné uznať, že počet bodov  

na úsečke je rovnaký, ako počet bodov vo štvorci, ktorý zostrojíme nad touto 

úsečkou. Sám si povedal: Vidím to, ale neverím tomu. Aj ďalší matematici 

nechceli uveriť novým poznatkom pri dotyku s nekonečnom. Prirodzený 

„zákon a úsudok“ stratil pri nekonečných množinách svoju platnosť. 

Porovnanie nekonečných množín prinieslo prvé prekvapenie. A predsa sa 

teória množín, plná paradoxov, stala základným nástrojom pre zmocňovanie nekonečna ako pojmu, 

s ktorým sa dá úspešne pracovať. Ťažko skúšaným otcom týchto nečakaných predstáv  

sa stal nemecký matematik Georg Cantor. 
 

   Narodil sa v Petrohrade. Jeho otec pochádzal z Dánska, matka bola 

Nemka. Mladý Georg bol prvorodeným synom a už v základnej škole 

vynikal svojím nadaním. Otec chcel, aby bol lodným inžinierom.  

V roku 1856 sa presťahovali do Nemecka a usídlili sa vo Frankfurte 

 nad Mohanom. Usilovný a pozorný Georg navštevoval priemyslovú školu 

v Darmstadte, túžil po štúdiu matematiky. Po smrti otca študoval  

na univerzite v Berlíne matematiku, fyziku a filozofiu. Počúval prednášky 

Weiestrassa, Kummera a Kroneckera. Začal sa zaujímať o teóriu čísiel 

a teóriu funkcií. Už pri obhajobe záverečnej práce (1867) vedel,  

že v matematike je dôležité umenie vedieť postaviť vhodnú otázku,  

než ju hneď aj vyriešiť. Stal sa učiteľom na strednej škole, bol docentom  

na univerzite v Halle (od 1869), kde pôsobil až do konca svojho života. 

Oženil sa (1874) s priateľkou svojej sestry a mali spolu 6 detí. Ako riadny vysokoškolský profesor 

(od 1879) aj napriek zdravotným ťažkostiam, prednášal matematiku až do roku 1913.  

Zomrel v Halle. 

   Cantor študoval otázky konvergencie radov s hodnotami goniometrických funkcií. Prišiel  

na myšlienku porovnávať nekonečné množiny tým, že hľadal vzájomné jednoznačné zobrazenie 

medzi nimi. Vytušil, že v podstata matematiky je v jej slobode. Matematika je úplne slobodná  

vo svojom rozvoji a jej pojmy musia byť bezosporné a musia byť spojené s prv zavedenými pojmami 

prostredníctvom presných definícií. Novovytvorenú  teóriu množín zverejnil (1878) v odbornom 

časopise, pod názvom Príspevok k teórii množín. Tam je popísaná aj jeho diagonálna metóda. 

Výsledky vyšetrovania nekonečných množín sa stretli s nedôverou aj v radoch významných 

matematikov. Pre hodnotenie svojich prác Cantor nežiadal nestranné posúdenie: Ja pre svoje práce 

vyžadujem zaujatosť, nie však pre svoju pominuteľnú osobu, ale zaujatosť pre pravdu,  

ktorá je večná. Dlho trvalo, kým uplatnenie naozaj netradičných postupov presvedčilo o svojom 

význame. Dnes vieme, že množinový spôsob nazerania ukázal cesty 

k ďalšiemu mohutnému rozvoju matematiky. Teória množín sa stala 

podstatnou zložkou nielen v základoch matematiky a filozofií 

nekonečna, podnietila záujem o štúdium metodologických otázok 

v matematike, ale zasiahla aj do jazyka a štýlu výkladu elementárnej 

matematiky.    

   Kladných racionálnych čísiel, (napr. 1/2, 1/3, 2/5, ...) je toľko  

ako prirodzených čísiel. Pozrite sa na tabuľku vľavo. Určite sú tam všetky 

kladné zlomky, dokonca aj viackrát (lebo 4/2 = 2, 6/2 = 3 a pod.). Postupne 

preberieme všetky. To znamená, že ich je toľko ako prirodzených čísiel. 

Podivné, ale pri dotyku s nekonečnom je to možné. Všetkých reálnych čísiel 

je „podstatne viac“ ako prirodzených čísiel. Nedajú sa očíslovať 

prirodzenými číslami (dôkaz sa menuje diagonálna metóda).   

Je viac druhov nekonečna!           
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Nikola TESLA  
(10.7.1856−7.1.1943) 

 

Prezývali ho aj Don Quijote zo Smiljana. 

V časoch svojej slávy býval ozdobou 

spoločenských večierkov. Elegantný dlháň 

recitoval dlhé eposy i vtipné básne. Postupne  

sa naučil nielen nemecky, ale aj francúzsky, 

taliansky i anglicky. V laboratóriu sa 

dokázal sústrediť na výskumnú prácu  

aj 14 až 16 hodín denne. Nezávisle  

od iných objavil rotačné magnetické pole (1885). V krátkom období 

jedného roku prihlásil asi 40 vynálezov. V roku 1887 skonštruoval 

vysoko účinný dvojfázový asynchrónny motor na striedavý elektrický 

prúd. Prihlásil patent na usmerňovač striedavého prúdu (1889). Zostavil 

aj účinný generátor s vysokou frekvenciou a potom patentoval (1891) 

zariadenie na získanie vysokofrekvenčných oscilácií. Skonštruoval aj 

transformátor bez železného jadra. Zdokonalil oblúkové lampy, používal 

dútnavky naplnené neónom. V závere svojho života sa pokúšal 

presvedčiť svoje okolie o možnosti bezdrôtového prenosu energie a jeho 

využitia na vojenské ciele (zbraň - lúče smrti). Na pamiatku Nikolu Teslu 

je pomenovaná fyzikálna jednotka magnetickej indukcie: Jedna tesla je magnetická indukcia 

(hustota magnetického toku), pri ktorej je v ploche 1 m
2
, umiestnenej kolmo na smer magnetickej 

indukcie, magnetický tok jedného webera. 
 

Z myšlienok 
 ...všetko sa zmení. Nastane nová éra múdrosti človečenstva, ktorá sa bude 

vyznačovať chápaním času, objavením zdroja nekonečnej energie a tvarovaním 
hmoty podľa želania vedcov.  

 Ľudské vedomie posunie hranice života a živým umožní rozprávať sa s dušami zomrelých 
oddelených od tela. Toto poznanie dodatočne pozmení naše chápanie o rozdieloch života  
a smrti. Som presvedčený, že je celý kozmos zjednotený, tak v hmotnom ako aj duchovnom 
ohľade. Je vo vesmíre nejaké jadro, z ktorého my dostávame všetku silu, všetku inšpiráciu, 
ono nás večne priťahuje, ja cítim jeho moc a významy, ktoré ono vysiela do celého vesmíru, 
ktorý tak udržiavav súlade. Mne sa nepodarilo preniknúť do toho jadra, ale viem, že existuje 
a keď mu chcem pridať nejaký hmotný atribút, potom myslím, že je to SVETLO a keď sa 
snažím pochopiť ho duchovne, potom je to KRÁSA a MILOSRDENSTVO. Ten, kto nosí v sebe 
takú vieru, cíti sa byť silným, práca mu robí radosť, lebo sa sám cíti byť jedným tónom  
vo všeobecnej harmónii.  

 Nemyslím si, že akékoľvek vzrušenie, kvôli ktorému by sa mohlo ľudské srdce 
zachvieť, sa môže podobať tomu, ktoré cíti vynálezca, keď vidí, ako sa niečo,  
čo sám vymyslel, pretvára na úspech. Taký pocit privádza človeka k tomu,  
že zabúda na jedlo, spánok, priateľov, lásku – úplne na všetko. 

 Dar duševnej sily pochádza od Boha, božskej bytosti, a ak sústredíme svoje 
myslenie na túto pravdu, naladíme sa na túto veľkú silu. Moja matka ma 
naučila hľadať všetku pravdu v Biblii. 

 Najväčšie dobro pochádza z takých technických zlepšení, ktoré majú tendenciu 
pre priblíženie a harmóniu ľudstva.     

                        

http://images.google.sk/imgres?imgurl=https://thescienceclassroom.wikispaces.com/file/view/tesla_1100.jpg&imgrefurl=https://thescienceclassroom.wikispaces.com/Nikola+Tesla&usg=__wxTc7pD0D1qyQOFiCQNjnW1FjsY=&h=825&w=1100&sz=196&hl=sk&start=27&tbnid=vPPNcXvwDJwH7M:&tbnh=113&tbnw=150&prev=/images?q=Nikola+TESLA&gbv=2&ndsp=18&hl=sk&sa=N&start=18
http://images.google.sk/imgres?imgurl=http://www.astronomija.co.yu/razno/oglasi/predavanja/kolarac/naucnici/tesla/01MladiNikolaTesla.jpg&imgrefurl=http://balkan-anarchist.blogspot.com/&usg=__XnFbQQvEsG-_e6LPwGuAcrDBbBg=&h=474&w=385&sz=22&hl=sk&start=3&tbnid=1qDwCCr4tJ65zM:&tbnh=129&tbnw=105&prev=/images?q=Nikola+TESLA&gbv=2&hl=sk&sa=G
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Carl LINNÉ  
(23.5.1707 − 10.1.1778) 

 
Švédsky prírodovedec, lekár a botanik 

položil základy botanickej i zoologickej 

nomenklatúry a systematiky (vytvoril 

pojem druh a rod ako základ prirodzenej sústavy organizmov; 

charakterizoval známe organizmy krátkym latinským popisom  

a dvojslovným menom). Zaviedol názvy pre rozmnožovacie orgány rastlín 

(kalich, koruna, tyčinky, piestiky). Skoro až básnickým jazykom, jasne 

a prehľadne, popisoval život a stavbu rastlinných druhov. Pri triedení 

živočíchov požadoval posúdenie aj ich vnútornej anatómie. Vydal diela 

Systém prírody (1735 a potom ho neustále prepracúval a dopĺňal, 1758), 

Základy botaniky (1736), Rody rastlín (1737), Botanická filozofia (1751), Druhy rastlín (1753). 

Vyslovil predpoklad o hybridnom pôvode niektorých foriem a pripúšťal 

obmedzenú premenlivosť druhov pod vplyvom ich existenčných podmienok. 

Stal sa vedúcou osobnosťou pri zakladaní švédskej Akadémie vied.  

Linné je skutočný básnik, ktorý sa zhodou okolností stal prírodovedcom  

(A. Strindberg).            
http://www.biology.webz.cz/carl.php 

http://ziva.avcr.cz/2007-6/carl-von-linne-1707-1778.html 

 

Z myšlienok 
 

Zem bola stvorená pre slávu Božiu...  
 

Štúdium prírody vyjavuje božský poriadok 

Božieho stvorenia. Úlohou prírodovedca je 

vytvoriť taký systém triedenia,  

aby odhalil tento vesmírny poriadok. 
 

Osud nám ponúka naše šťastie zriedka 

viackrát ako raz... 

 
 

http://www.biology.webz.cz/carl.php
http://ziva.avcr.cz/2007-6/carl-von-linne-1707-1778.html
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Adrien Marie LEGENDRE – prívetivý a pracovitý matematik 
 

Pre spomienku 
V niektorých zvlášť obťažných problémoch geofyziky 

a meteorológie je potrebné využiť aj Legendrove polynómy. 

V špeciálnom prípade sú aj riešením určitej obyčajnej 

diferenciálnej rovnice druhého rádu. V teórii čísiel je zavedený 

Legendrov symbol. Sú ešte aj ďalšie označenia, ktoré 

pripomínajú francúzskeho matematika s menom Adrien Marie 
Legendre (18. 9. 1752 – 10. 1. 1833).  
 

Postupnosť životného osudu 
Pochádzal zo zámožnej toulouskej rodiny, ktorá sa presťahovala  

do Paríža. Tam na Collége Mazarin vyštudoval i obhájil prácu 

z matematiky a fyziky (1770). V rokoch 17751780 učil  

na vojenskej škole v Paríži. Skúmal aj dráhy striel prekonávajúce 

odpor prostredia. Od roku 1782 bol vedúcim matematického 

oddelenia Akadémie v Berlíne. Neskôr bol examinátorom Ecole 

Polytechnique (17881815; od roku 1816 bol aj jej profesorom). 

Členom úradu pre miery a váhy bol od roku 1813. Po revolúcii 

(1793) mal Legendre finančné i politické problémy. Nezhody s verejnými činiteľmi 

ho priviedli (od roku 1824) aj k strate penzie a životu v chudobe.  
 

Odborné výsledky  

Závažne zasiahol do teórie čísiel. Ukázal, že ani 
2 nie sú 

racionálne čísla; naznačil, že by mohli by mohli byť transcendentné 

(to ukázal roku 1882 Lindemann). Nezávisle od C.F. Gaussa 

(18771855) formuloval (1806) metódu najmenších štvorcov 

a využil ju na zefektívnenie geodetických výpočtov. Vyslovil zákon 

reciprocity kvadratických foriem. Formuloval aj zákon rozloženia prvočísiel (1808). 

Napísal učebnice teórie čísiel (1798; 1830) a využitia eliptických funkcií. Dokázal,  

že eliptické integrály možno upraviť na kanonický tvar a našiel ich rozklad na rady 

i zostavil tabuľky ich hodnôt. Jeho práca z elementárnej geometrie (1794) bola 

základnou učebnicou v celej Európe počas storočia. Vydal aj významné geodetické 

i astronomicko-teoretické pojednania (napr. dráhach komét). Bol členom Kráľovskej 

spoločnosti v Londýne (1787).  
 

Skromný odkaz  
Legendre považoval Euklidovo tvrdenie o súčte vnútorných 

uhlov v trojuholníku za jednu zo základných nevyvrátiteľných 

právd, ktoré sú príkladom trvalej matematickej istoty. Túžil  

po tom, aby o ňom hovorili iba s výsledkami jeho odborných 

prác, ktoré sa stali jeho životom. Natrvalo sa zapísal medzi 

úspešných tvorcov v matematike, astronómii i geodézii.     

http://todayinsci.com/9/9_18.htm
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 Koloman SOKOL 
(12.12.1902 – 12.1.2003) 

 

Študoval na súkromnej škole Gustáva Mallého  

v Bratislave, na výtvarnej škole v Prahe, 

absolvoval študijný pobyt v Paríži. Dostal 

ponuku z mexického ministerstva kultúry  

a školstva a odišiel učiť výtvarné umenie 

 na Akadémiu výtvarných umení v Mexiku,  

kde založil odbor grafiky. V roku 1941  

sa presťahoval do New Yorku. Na sklonku 

života daroval 48 svojich obrazov rodnému 

Slovensku, ktoré sa neskôr stali základom 

Centra Kolomana Sokola v Liptovskom 

Mikuláši. 
http://www.osobnosti.sk/osobnost/koloman-sokol-1021 

Z diela 
http://style.hnonline.sk/kultura/446842-koloman-sokol-odkryva-tajomstva-z-atelieru-foto 
https://www.google.sk/search?q=koloman+sokol+obrazy&oq=koloman+sokol+&gs_l=psy-

ab.1.2.35i39k1j0l3.2706.2706.0.5880.1.1.0.0.0.0.110.110.0j1.1.0....0...1.1.64.psy-ab..0.1.110....0.e3mlF3NVAw8 

 

https://sk.wikipedia.org/wiki/Bratislava
https://sk.wikipedia.org/wiki/Praha
https://sk.wikipedia.org/wiki/Par%C3%AD%C5%BE
https://sk.wikipedia.org/wiki/Mexiko_%28mesto%29
https://sk.wikipedia.org/wiki/1941
https://sk.wikipedia.org/wiki/New_York_%28mesto%29
https://sk.wikipedia.org/w/index.php?title=Centrum_Kolomana_Sokola&action=edit&redlink=1
https://sk.wikipedia.org/wiki/Liptovsk%C3%BD_Mikul%C3%A1%C5%A1
https://sk.wikipedia.org/wiki/Liptovsk%C3%BD_Mikul%C3%A1%C5%A1
http://www.osobnosti.sk/osobnost/koloman-sokol-1021
http://style.hnonline.sk/kultura/446842-koloman-sokol-odkryva-tajomstva-z-atelieru-foto
https://www.google.sk/search?q=koloman+sokol+obrazy&oq=koloman+sokol+&gs_l=psy-ab.1.2.35i39k1j0l3.2706.2706.0.5880.1.1.0.0.0.0.110.110.0j1.1.0....0...1.1.64.psy-ab..0.1.110....0.e3mlF3NVAw8
https://www.google.sk/search?q=koloman+sokol+obrazy&oq=koloman+sokol+&gs_l=psy-ab.1.2.35i39k1j0l3.2706.2706.0.5880.1.1.0.0.0.0.110.110.0j1.1.0....0...1.1.64.psy-ab..0.1.110....0.e3mlF3NVAw8
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Gilbert P. CESBRON  
(13. 1. 1913 − 13.8.1979)  

 

Francúzsky básnik, rozprávač, esejista 

a dramatik mal tendenciu vo svojich dielach 

ilustrovať a popísať sociálne problémy 

znevýhodnených spoločenských skupín 

(kriminalita mladistvých, násilie, eutanázia, 

činnosť opatrovateľov), napr. v dielach Naše väzenie je kráľovstvo, 

Medzi psami a vlkmi. Možno chcel vyvolávať morálne postoje  

bez toho, aby bol vnímaný ako moralista. Od pohrebu svojej matky 

pochopil náboženskú vieru ako vrúcny vzťah k Bohu  

a až do smrti nachádzal v katolíckej 

viere radosť a šťastie. 
 

https://www.babelio.com/auteur/-Gilbert-Cesbron/230391 

 
Z myšlienok 
 

Od Boha očakávame dôkazy o jeho existencii,  
ale on nám dáva iba dôkazy svojej lásky. 
 

Stačí málo na vyvolanie úsmevu a stačí jeden 
úsmev, aby sa všetko stalo možným. 

 
Filmové plátno a televízna obrazovka nám ukazujú 
život a nepozorovane nás pritom od neho vzďaľujú. 
 

To, čo ľudia nazývajú šťastím, je okamih,  
keď prestanú mať strach. 

 
Od človeka, ktorý vás miluje, čakáte predovšetkým čas, 

jedinú vec, ktorú peniaze nenahradia. 

 
Tajomstvo ženy tkvie v tom, že je súčasne taká slabá  
a taká silná, tajomstvo mužov - že je zároveň taký silný  
aj taký slabý. 
 
Život uteká ako prázdniny. Najprv pomaly,  

potom stále rýchlejšie. 
 
Rozhodnúť sa pre životnú dráhu znamená dopredu a 
vedome si vybrať to, čo vám raz bude brániť pri usnutí.  
 

Viac než mocných sa obávaj ich lokajov. 
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 Lewis CARROLL  čarovný svet 
 

Kto klame a kto hovorí pravdu? 
Adam vraví, že Božena klame. Božena hovorí, že klame Cyril. Cyril tvrdí,  

že klamú Adam aj Božena. Výrok Adama sa vzťahuje na daný výrok Boženy, 

výrok Boženy sa vzťahuje na vyjadrenie Cyrilovo a Cyrilov výrok  

sa vzťahuje na výroky Adama i Boženy. Preskúmajte tieto výroky 

a rozhodnite o ich pravdivosti. 
 

Pseudonym 
V bezsenných nociach vymýšľal rôzne úlohy Lewis Carroll, vlastným 

menom Charles Lutwidge Dodgson (27.1.1832–14.1.1898), anglický 

matematik a spisovateľ. Tento profesor Oxfordskej univerzity si vytvoril 

literárny pseudonym obmenou svojich mien do latinčiny – Ludovicus 
Carolus a potom späť do angličtiny – Lewis Carroll. 
 

Vo svete snov a fantázií 
Pre svojich dvoch bratov a osem sestier už v mladosti vymýšľal bábkové hry s vlastnoručne 

vyrezávanými figúrkami, zostrojoval hračky, spisoval a ilustroval domáci časopis. Vyštudoval na 

najstaršej anglickej univerzite v Oxforde. Tu zostal pôsobiť najprv ako knihovník, neskôr sa stal 

profesorom matematiky a viac ako 30 rokov prednášal túto zaujímavú vedeckú disciplínu. Profesor 

Dodgson, po celý život slobodný mládenec, bol plachý a uzavretý. Trpel rečovou vadou, zajakával 

sa. Výborne sa však vedel baviť medzi deťmi. Pre ne vymýšľal hádanky, vtipné riekanky 

a hlavolamy. Veľmi rád deti fotografoval a rozprával im svoje podivuhodné príbehy. Fantázia mu 

nikdy nechýbala.  
 

Detskými očami  
Pre pobavenie bystrej dcéry svojho kolegu napísal knižku, ktorá sa stala 

svetoznámou typickým anglickým humorom, neohraničenou fantáziou 

okorenenou nezmyslami i absurditou. Poznáte jeho literárne rozprávanie Alica v krajine zázrakov? 

Lewis Carroll sa vedel ponoriť do sveta detských snov a fantázie. Paralelami so životom i odbornou 

realitou prenikol do zázračnej krajiny detskej duše. Človek musí bežať, čo vládze, aby zostal tam, 

kde je, a ešte rýchlejšie, ak chce sa niekam dostať. Dokázal sa na svet dívať spôsobom, ktorý bol 

možno nezmyslený z pohľadu dospelých, ale v podstate možný pre deti. Jeho príbehy očarili 

malých čitateľov na celom svete. 
 

Fantázia i logika 
Dodgson vytvoril vedecké práce z oblasti matematickej logiky, trigonometrie, 

lineárnej algebry. Podnetná je aj jeho knižka Logika hrou. Spoločnosť by 

omnoho menej podliehala panikám a iným bludom a zvlášť politický život by bol 

úplne iný, keby väčšina argumentov široko rozosiatych po svete bola správna. 

Ale obávam sa, že je to práve naopak. Svojím literárnym dielom spojil fantáziu 

umelca s logikou matematika, preniesol detské sny do reality dospelosti. Myslím, že väčšina osôb, 

ktoré stretávam, sa vo svojej podstate príliš nevzdialila od zvierat. Iba veľmi malé percento ľudí sa 

zaujíma o veci, ktoré predstavujú zmysel života. Podivínsky anglický profesor Dodgson prenikol 

svetom literatúry i matematiky, zanechal deťom veľa zaujímavých, dobre vymyslených príhod 

a pripravil podnetné hlavolamy. Skrývajú sa za pseudonymom Lewis Carroll. 
 

Skromné prianie 
Vyriešte Carrollovu známu úlohu o pozemkoch: Medzi tromi štvorcovými pozemkami o plochách 74 m2, 370 m2 

a 116 m2, zostáva kúsok zeme tvaru trojuholníka. Určte plochu trojuholníka. Skúste to napr. aj bez goniometrických 

vzťahov či kalkulačky, len pomocou Pytagorovej vety a vhodného označenia.  

Výsledok je celočíselný.     (Božena vraví pravdu, Cyril i Adam klamú; kúsok trojuholníkového pozemku má rozlohu 11 m2
)  
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Kurt GÖDEL  
(28.4.1906–14.1.1978)  

 

Vo vedeckej oblasti dosiahol najslávnejšie 

matematické výsledky 20. storočia. Jeho vety, 

o neúplnosti formálnej teórie a nemožnosti dokázať 

bezospornosť formálnej teórie v rámci jej formalizmu, 

spôsobili zásadné zmeny nielen v logike a vo filozofii matematiky. Gödel 
dokázal, že každý logický systém obsahujúci formalizovanú rekurzívnu 

aritmetiku je buď sporný alebo obsahuje nejakú nerozhodnuteľnú formulu. 

Dokázal, že axióma výberu je nezávislá od ostatných axióm teórie množín 

(1935-1940). Tiež ukázal, že hypotéza kontinua je bezosporná. Vyriešil 

Einsteinove rovnice gravitačného poľa (1949), publikoval tri odborné 

práce o problémoch relativistickej kozmológie. Gödel ukázal, že neexistuje všeobecná efektívna 

metóda s konečným počtom operácií, aby sme mohli všetky formule považovať za dokázané. 

Matematicky presne môže byť dokázané, že v každom konzistentnom formálnom systéme,  

ktorý obsahuje určitú časť konečnej teórie čísiel, existujú nerozhodnuteľné aritmetické vety  

a konzistencia žiadneho takéhoto systému nemôže byť dokázaná v tomto systéme.  

Ak aj nenachádzame spor, to neznamená, že spor neexistuje. Gödel ukázal, že nie je možná úplná 

formalizácia nášho poznávania založená na dedukcii zo systému prijatých axióm. Ľudský duch 

bude asi vždy v reálnej skutočnosti nachádzať svojimi myšlienkovými predstavami také zložité 

štruktúry, že na ich usporiadanie nebudú úplne stačiť žiadne ním konštruované konečné 

matematicko-logické formuly alebo filozoficko-metodologické sústavy. Ukázalo sa, že bohatstvo 

matematických teórií nemožno úplne odhaliť axiomaticky. Systém logických formúl exaktnej 

matematickej teórie môže vystihnúť iba časť skutočného sveta, ktorý 

spoznávame ľudskou inteligenciou. Nerozhodnuteľnosť niektorých tvrdení nie 

je absolútna, ale je viazaná na príslušný systém axióm s danou logikou. Aj keď 

budeme naďalej skúmať základy matematiky, konštruovať nové systémy axióm 

i nové dôkazové metódy, ani formalizácia ani axiomatizácia nám však „kameň 

mudrcov“ neprinesú. Stále sa vytvárajúca neistota zostane neodstrániteľnou 

súčasťou aj v matematike.  

 

Z myšlienok  
 Nie je možné dokázať bezospornosť formálneho systému dôkazovými 

prostriedkami, ktoré sú v skúmanom systéme formalizované.      

 Matematika nevyrastá z jazyka, ale jazyk je možný len vďaka matematike. 

 Som presvedčený, že matematické pojmy tvoria svoju vlastnú objektívnu realitu, 

ktorú nemôžeme ani stvoriť ani zmeniť, len vnímať a popisovať.  

 Matematika popisuje mimozmyslovú skutočnosť, ktorá existuje nezávisle na aktoch 

aj na dispozíciách ľudskej mysle a je iba vnímaná ľudskou mysľou a to vnímaná 

pravdepodobne veľmi neúplne. 
 

Ak existuje vôbec niečo ako tvorenie v matematike, potom to,  

čo akákoľvek veta robí, je, že práve obmedzuje slobodu tvorenia. 

Avšak to, čo obmedzuje, musí evidentne existovať nezávisle  

na tvorení. 

Hlavnou funkciou matematiky (ako každého pojmového 
myslenia) je dostať pod kontrolu obrovskú rozmanitosť 

jednotlivostí sveta.                                                                            

http://sk.wikipedia.org/wiki/S%C3%BAbor:Kurt_G%C3%B6del_signature.svg
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Anton BERNOLÁK  
(3.10.176215.1.1813) 

Normotvorca prvého spisovného jazyka Slovákov. 

Vo svojich dielach kodifikoval spisovnú slovenčinu 

(1787 Dissertatio philologico-critica de literis Slavorum  Jazykovedno-

kritická rozprava o slovenských písmenách; aj príručku o pravopise 

Orthographia, 1790 Grammatica slavica  Slovenská gramatika, 1791 

Etymologia vocum slavicarum  Etymológia slovenských slov, 1825-27 

posmrtne Slovár Slovenskí-Česko-Laťinsko-Německo- Uherskí). Bernolák, 

katolícky kňaz (od 1787), ovládal viacero cudzích jazykov, mal široké 

znalosti z jazykovedy, zo všeobecných dejín, ekonomiky, 

filozofie, medicíny, prírodných vied, estetiky, hudby i politiky a bol oddaným 

stúpencom jozefínskych osvieteneckých reforiem a snažení, v spolupráci s 

Jurajom Fándlym založil (1792) v Trnave Slovenské učené tovarišstvo. Hnutie 

bernolákovcov (ktoré trvalo vyše 50 rokov) vytvorilo podmienky pre druhú 

kodifikáciu slovenského jazyka (1843). „Bernoláka si uctíme, keď budeme 

dobre hovoriť slovensky, písať slovensky, cítiť slovensky, konať slovensky, a keď 

sa pousilujeme, aby týmito myšlienkami preniknutý bol celý slovenský národ“ 

(A. Miškovič). 
 

Z myšlienok a diela 
o Len vtedy, keď pracujeme s láskou, nachádzame sa tu blaženými. A čo je práca  

s láskou? Je to ako súkno predané do vlastného srdca. 

o Hoc by som spieval ako anjel a nemiloval ľudí a pracoval by som ako mravec  
a neosožil ľuďom, lepšie urobíš, keď posadíš sa ku dverám chrámovým a budeš 

brať almužnu. 
o Moja snaha smeruje jedine k tomu, aby som slovenské nárečie od českého správne 

odlíšil... 
o Slováci, píšte po slovensky! Tu máte slovo moje o reči vašej... 
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Milan MACHOVEC 

(* 23.8.1925 − † 15.1.2003)  
 

 

 

je rozpornou postavou, bez ohledu na věk byl jedním z geniálních chuligánů,  
kteří svými provokativními názory posouvají svět. 
 

http://milanmachovec.cz/ 
 

https://www.youtube.com/watch?v=swdlhcU6YnM 

https://legacy.blisty.cz/art/24691.html 

https://www.phil.muni.cz/fil/scf/komplet/mach-m.html 

http://www.sds.cz/docs/prectete/rozhovor/pra_mach.htm 

 

Ježíš pro moderního člověka  
Milan Machovec  

Nakladatel:  Akropolis 2003  

 

Je pomalu již v Čechách ustáleným paradoxem,  

že věci ve světě známé a úspěšné, jsou zde 

opomenuty či určeny výlučnému publiku. Nejinak 

je tomu se základní Machovcovou prací Ježíšem.  

Ve světě tato kniha vyšla bezmála ve 20 vydáních, 

kromě světových jazyků např. také japonsky.  

U nás vyšla v poněkud nešťastné ediční podobě 

jen jednou, těsně po listopadu 1989. Přitom jde o 

pronikavou analýzu možností, jež Ježíšovo – bez 

ohledu na božskou podstatu či absurdně 

náboženskou dogmatičnost – poselství skýtá.  

„Nadávali mi za ni všichni: katolíci, že jsem 

strašný ateista a neznaboh, ale i ateisti, jak to filozof vychází vstříc církvi a 

náboženství?!,“ komentuje osudy knihy autor, „Ale vnímavý čtenář si cestu k Ježíšovi 

zkrátka vždy najde,“ dodává.  
 

Kniha je charakteristická Machovcovým aktivním přístupem k dějinám,  

filozofii a praktickému dnešku.  

 

http://milanmachovec.cz/
https://www.youtube.com/watch?v=swdlhcU6YnM
https://legacy.blisty.cz/art/24691.html
https://www.phil.muni.cz/fil/scf/komplet/mach-m.html
http://www.sds.cz/docs/prectete/rozhovor/pra_mach.htm
https://www.kosmas.cz/autor/1864/milan-machovec/
https://www.kosmas.cz/nakladatelstvi/125/akropolis/
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Lev Davidovič LANDAU  
(22. 1. 1908 – 1. 4. 1968) 

 

Ruský fyzik, syn inžiniera na ropných poliach v Baku, 

vyštudoval v Leningrade, na študijných pobytoch bol 

(19291934) v Nemecku, Švajčiarsku, Anglicku, 

Dánsku (navštívil Heisenberga, Diraca, Pauliho, Bohra 

i Borna), pracoval v Moskve (od 1937).  

Po nezmyselnom udaní, že je nemecký špión, strávil asi rok (193839) 

vo väzení. Z väzenia sa dostal na zásah. P. Kapicu. Stal sa  profesorom 

moskovskej univerzity (1943) a členom AV ZSSR (1946). Skúmal teóriu 

pevných látok. Vysvetlil vlastnosti tekutého hélia a vypracoval teóriu 

jeho supratekutosti. Rozpracoval termodynamickú teóriu fázových 

prechodov v pevných látkach. Študoval aj javy supravodivosti, zaoberal 

sa jadrovou fyzikou a kozmickým žiarením. Dau, tak ho prezývali jeho 

kolegovia, hovoril veľmi dobre nemecky aj 

francúzsky. Pri skúškach ho pokladali za krutého a neústupného. Spolu 

s E.M. Lifšicom napísali veľmi úspešnú monografiu Teoretická fyzika.  

Bol členom Kráľovskej spoločnosti v Londýne (1960) aj Americkej 

akadémie vied (1960). Za priekopnícke teórie v oblasti nízkych teplôt 

získal Nobelovu cenu (1962). Po autonehode (1961) utrpel ťažké zranenia, 

bol niekoľkokrát v stave klinickej smrti. Podľa jeho posledného názoru 

neprežil svoj život zbytočne, veľa sa mu podarilo. 

 

Z myšlienok 
 

 Hlavné v živote je pravda. V mene pravdy musí byť človek neúprosný sám k sebe. 

Pravda a práca... Vzhľadom ku krátkosti života si nemôžeme dovoliť strácať život 

na úlohy, ktoré nevedú k novým výsledkom... Vo vede si pravda nájde vždy cestu. 

 Teoretická fyzika je zložitá veda a nie každý je schopný ju pochopiť... V článkoch 

Heisenberga a Schrödingera som jasne pocítil silu ľudského génia...  

Metóda je dôležitejšia ako objav, lebo správna metóda vedie k novým,  

ešte cennejším objavom... Najlepším sudcom každej teórie je pokus... Vedci majú 

spolu hovoriť a nie sa pred sebou schovávať... Ťažko sa niekto môže stať dobrým 

odborníkom vo vede alebo dobrým umelcom, ak to nie je vec jeho srdca. 

 Nútiť deti, aby robili veci, ktoré považujú za zbytočné a pre nikoho potrebné, 

znamená učiť ich zvyknúť si na to, že idiotská činnosť neznižuje ľudskú dôstojnosť. 

 

 Existenciu mysliacich strojov možno vysvetliť iba existenciou 

ľudí, ktorí nevedia myslieť. Je úplne zrejmé: stroje nemôžu 
dokázať iba jedno – myslieť. 

 

 Človek musí vedieť využiť každú možnosť, aby bol jeho život 

výraznejší a zaujímavejší. 
 

 Hlavne robte všetko s vášňou a zaujatím, život je potom veľmi 

pekný.                                                                                                               
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Edmund HUSSERL  
(8. 4. 1859  27. 1. 1938) 
 

Ak sa dvaja ľudia zhovárajú, nedohovoria sa 

vďaka tomu, že to o čom hovoria leží v ich 

vedomí, ale vďaka tomu, že ich vedomie je 

zamerané na tieto podstaty mimo vedomia. 

Toto zameranie vedomia voláme intencia 

(zameranosť). Samotný predmet je pritom výsledkom spájania, syntézy 

jednotlivých aktov mienenia. Intencionalitu vedomia človek využíva 

k tomu, aby prenikol k evidentnému poznaniu. Všetko čo vieme o svete 

je najprv obsahom našej mysle. Pozorované veci a javy fungujú ako 

obsahy našej mysle. Obsahy nášho vedomia vystupujú ako fenomény, 

ktoré treba skúmať. K poznaniu sa človek dostáva cez redukciu. 

Fenomenológia (teória i metóda poznania, logika zážitkov) vyžaduje 

návrat k tzv. čistej skúsenosti, ku znovu-poznaniu základov vecí alebo javov. Zmysel a štruktúra 

logickej pravdy je nezávislá na psychických procesoch, prostredníctvom ktorých 

si pravdu uvedomujeme, pretože logická pravda je voči psychickým procesom 

transcendentná. Husserl uviedol do pohybu konfrontáciu experimentálnej 

psychológie s logikou. Napísal: Logické skúmania (1900), Filozofia aritmetiky 

(1891), Idea čistej fenomenológie a fenomenologickej filozofie (1913), Kríza 

európskej vedy a transcendentálna fenomenológia (1936). 

 

Z myšlienok 
 

 Svet nášho života je prakticky každodenný svet, ktorý poskytuje základy pre všetky 

špecializované aktivity a ktorý je potrebné fenomenologicky popísať. 

 

 Budova vedeckého poznania musí byť postavená tak, že každý krok bude prísne, 

bez predsudkov zaistený priamym intuitívnym vhľadom.  

 

 Treba si uvedomiť logiku zmyslu obsahov našej mysle... čo leží všeobecne 

v základoch poznania a prežívania každého človeka... k veciam samým! 

 

 Každá intuícia, ktorá niečo predstavuje, je prameňom poznania a všetko,  

čo intuícia prináša, musí byť prijaté tak, ako prináša, čiže aj s limitami. 

 

 Tí, ktorých sme s láskou uctievali, vlastne ani neumierajú. Neusilujú sa už o nič, 

nič nekonajú, nehovoria k nám, nič po nás nepožadujú. A predsa, kedykoľvek 

 si na nich spomenieme, cítime, že nám hľadia do duše, že s nami súcitia,  

že nás chápu, že schvaľujú alebo neschvaľujú naše počínanie. 

 

 Byť v pravom slova zmysle znamená mať zmysel. 
 

 Bez evidencie niet ani vedy. 
 

 Nemôžeme sa posudzovať a pritom sa súčasne nemeniť. 
 

 Každý ľudský život je cestou, ktorá vedie k Bohu.                                              
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Giovanni BOSCO 
(16.8.1815−31.1.1888)  

  

Ján Bosco vďaka svojmu nadaniu, 

mimoriadnej pamäti a pevnej vôli 

dokázal za štyri roky dokončiť základnú školu a gymnázium.  

Po absolvovaní  diecézneho seminára sa stal kňazom. Postupne 

sústreďoval okolo seba chlapcov, uličníkov, o ktorých sa nikto nestaral 

s cieľom: Buďte veselí, hrajte sa, zabávajte, len nehrešte. Budeme sa 

volať saleziánmi v nasledovaní lásky prívetivého biskupa svätého 

Františka Saleského. Don Bosco na chudobnom pozemku postupne 

postavil budovy, kostol, zriadil základnú a odbornú školu s dielňami. 

Saleziánska spoločnosť sa zrodila (1859) a cirkevné schválenie získala 

1. marca 1869; 3. apríla 1874 definitívne schválenie saleziánskych 

stanov potvrdil  pápež. Postupne sa rozšírila do mnohých krajín celého 

sveta. Zakladateľ Bosco bol (1934) vyhlásený za svätého a prehlásili ho (1989) za otca a učiteľa 

mládeže. Ako kňaz a vychovávateľ vedel, že bez lásky niet dôvery a bez dôvery niet výchovy, 

ktorej hlavnými piliermi sú nábožnosť, rozumnosť a láskavosť. Jeho túžbou 

bolo vychovávať dobrých kresťanov a statočných občanov. 
 

Z myšlienok 
 Byť dobrý nespočíva v tom, že sa nepreviníme,  

ale v tom, že sa chceme napraviť. 
 Prvým šťastím dieťaťa je, že je milované.  

Boh ťa miluje, lebo si jeho dieťa.  
 Keď pracuješ, hovoríš a myslíš, rob všetko tak, aby to bolo na osoh tvojej duše.   

 Ak chceš byť šťastný, musíš si to zaslúžiť tým, že budeš mať všetkých zo srdca rád, 

že budeš milovať priateľov, že budeš trpezlivý a veľkomyseľný k nepriateľom,  

že budeš plakať s plačúcimi a iným nebudeš závidieť ich šťastie a budeš robiť 

dobre všetkým a zle nikomu.  

 Pre konanie dobra treba trošku odvahy... Dokonalosť sa získava pomaly úsilím. 

 Láskavosť v reči, v práci a upozorňovaní získava všetko a všetkých. 

 Aby kresťan vykonal mnoho dobra, musí s láskou spájať aj priamosť. 

 Čnosti, ktoré nás môžu šťastne preniesť do večnosti, sú pokora a láska. 
 Duša mladíka je pevnosť, ktorá sa vždy uzaviera prísnosti a tvrdosti. 

 O Bohu zmýšľajte s vierou, o blížnom s láskou, o sebe s hlbokou pokorou. O Bohu 

rozprávajte s úctou, o blížnom, ako by ste chceli, aby sa hovorilo o vás, o sebe 

hovorte pokorne alebo mlčte...Nohami kráčajte po zemi, ale srdcom buďte v nebi. 

 Vychovávatelia nech milujú, čo sa páči mladým a mladí 

budú milovať to, čo sa páči vychovávateľovi. 

 Nepamätám si, že by som použil fyzický trest a s Božou 

milosťou som vždy dosiahol, aj od zdanlivo 

nevychovateľných chlapcov, nielen to, čo nariaďovala 

povinnosť, ale aj to, že plnili moje priania. 

 S každým sa zhováraj tak, aby si sa stal jeho priateľom... 

  Nie je ti priateľom, kto ťa príliš chváli. 

  Povedzte mojim chlapcom, že ich všetkých čakám v nebi. 
(dmj) 

http://sk.wikiquote.org/wiki/Dobro
http://sk.wikiquote.org/wiki/Vina
http://sk.wikiquote.org/wiki/Chcenie
http://sk.wikiquote.org/wiki/N%C3%A1prava
http://sk.wikiquote.org/wiki/Dobro
http://sk.wikiquote.org/wiki/Odvaha
http://sk.wikiquote.org/wiki/Dokonalos%C5%A5
http://sk.wikiquote.org/wiki/Z%C3%ADskanie
http://sk.wikiquote.org/wiki/Pomaly
http://sk.wikiquote.org/wiki/%C3%9Asilie
http://sk.wikiquote.org/wiki/L%C3%A1skavos%C5%A5
http://sk.wikiquote.org/wiki/Re%C4%8D
http://sk.wikiquote.org/wiki/Pr%C3%A1ca
http://sk.wikiquote.org/wiki/Upozornenie
http://sk.wikiquote.org/wiki/V%C5%A1etko
http://sk.wikiquote.org/wiki/Kres%C5%A5an
http://sk.wikiquote.org/wiki/Dobro
http://sk.wikiquote.org/wiki/L%C3%A1ska
http://sk.wikiquote.org/wiki/%C4%8Cnos%C5%A5
http://sk.wikiquote.org/wiki/Ve%C4%8Dnos%C5%A5
http://sk.wikiquote.org/wiki/Pokora
http://sk.wikiquote.org/wiki/L%C3%A1ska
http://sk.wikiquote.org/wiki/Du%C5%A1a
http://sk.wikiquote.org/wiki/Pevnos%C5%A5
http://sk.wikiquote.org/wiki/Pr%C3%ADsnos%C5%A5
http://sk.wikiquote.org/wiki/Tvrdos%C5%A5
http://sk.wikiquote.org/wiki/Boh
http://sk.wikiquote.org/wiki/Viera
http://sk.wikiquote.org/wiki/L%C3%A1ska
http://sk.wikiquote.org/wiki/Pokora
http://sk.wikiquote.org/wiki/Rozpr%C3%A1vanie
http://sk.wikiquote.org/wiki/%C3%9Acta
http://sk.wikiquote.org/wiki/Hovori%C5%A5
http://sk.wikiquote.org/wiki/Ml%C4%8Danie
http://sk.wikiquote.org/wiki/Noha
http://sk.wikiquote.org/wiki/Krok
http://sk.wikiquote.org/wiki/Zem
http://sk.wikiquote.org/wiki/Srdce
http://sk.wikiquote.org/wiki/Nebo
http://sk.wikiquote.org/wiki/Vychov%C3%A1vate%C4%BE
http://sk.wikiquote.org/wiki/Milovanie
http://sk.wikiquote.org/wiki/P%C3%A1%C4%8Di%C5%A5_sa
http://sk.wikiquote.org/wiki/Mlados%C5%A5
http://sk.wikiquote.org/wiki/Rozhovor
http://sk.wikiquote.org/wiki/Priate%C4%BE
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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.   

http://forum.valka.cz/download.php/id/28005

