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Gustav KLIMT  
(* 14. 7. 1862  – † 6. 2. 1918)  

 

Pre jedných bol  rakúsky maliar  

a grafik, symbolista, jeden  

z najvýznamnejších 

predstaviteľov secesie,  

vedúca osobnosť viedenského 

modernizmu, šíriteľom 

pornografie, pre iných zase  

otcom novej maľby.  

Stal sa moderným tvorcom 

tajomnej a dráždivej  

femme fatale – osudovej ženy.  

 

 

 

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

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

 

 

 

 

 

https://sk.wikipedia.org/wiki/14._j%C3%BAl
https://sk.wikipedia.org/wiki/14._j%C3%BAl
https://sk.wikipedia.org/wiki/6._febru%C3%A1r
https://sk.wikipedia.org/wiki/6._febru%C3%A1r
https://sk.wikipedia.org/wiki/Rak%C3%BAsko
https://sk.wikipedia.org/wiki/Symbolizmus
https://sk.wikipedia.org/wiki/Secesia
https://sk.wikipedia.org/wiki/Viede%C5%88
https://sk.wikipedia.org/w/index.php?title=Modernizmus_%28umenie%29&action=edit&redlink=1
https://www.youtube.com/watch?v=CXQ7n0ezr_A
https://www.youtube.com/watch?v=BRUOACBkFRg
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Tomáš MORUS  
(7.2.1478 – 6.7.1535) 

 

Anglický humanista, štátnik, filozof i svätec, zladil 

prirodzené i získané vlastnosti do symbiózy vznešenej 

kresťanskej ľudskosti. Zasadzoval sa za reformu a nie 

za reformáciu. Vo svojej Utópii popísal ideál 

spoločného majetku, osvietenej vlády a radostnej vzdelanosti. Vedel,  

že svedomie je to najvlastnejšie, čo človek má. Dlhodobo spolupracoval 

s panovníkom, zastával aj najvyšší štátny úrad. Ako lord kancelár v čase 

panovania anglického kráľa Henricha VIII., odmietol uznať kráľovskú 

zvrchovanosť nad katolíckou Cirkvou v Anglicku a preto musel 

podstúpiť mučenícku smrť. Neporušil však ani vernosť nehodnému 

kráľovi: Umieram ako verný služobník kráľa, 

ale v prvom rade ako služobník Boží. Od roku 2000 je v katolíckej cirkvi 

patrónom vládcov a politikov. Morus obrátil pozornosť na nový 

humanizmus, v ktorom aj kresťanstvo nielen uspokojuje našu túžbu  

po poznaní fyzického sveta, v ktorom žijeme, ale aj po zmysluplnom 

vesmíre ľudských myšlienok, vnútorných túžob a tvorivých snáh pretvárať 

a zdokonaľovať svet. 

 

Z myšlienok 
 

Ani jediný raz som neprivolil myšlienke, že by som aj  

     v najkrajnejšej hrôze z telesných bolestí predsa len súhlasil  

     s vecou, ktorá by sa protivila môjmu svedomiu. 

Nie som si istý, či Boh sám si neželá rôznosť viery, aby jedna 

forma podnecovala druhú (v Utópii). 
 

Bože, keď to všetko rozvážim, potom sa mi každý dnešný štát javí len ako zrada 

boháčov, ktorí pod zámienkou spoločného blaha sledujú svoje vlastné výhody  

a všakovakými úskokmi sa usilujú len o to, aby si zabezpečili vlastníctvo všetkého,  

    čo neoprávnene získali, a aby prácu chudoby získali a vyťažili za najmenšiu možnú    

    odmenu. Takéto podarené ustanovenia zriaďujú bohatí v mene celku, teda  

    aj chudobných, a nazývajú ich zákony. 

Existuje jeden dôkaz, ktorý sa môže postaviť proti všetkým mudráckym dôkazom 

nevercov: nebolo človeka na smrteľnej posteli, ktorý by ľutoval, že žil kresťansky... 

 ... aby nikdy pýcha a povýšenosť nad inými nezapustili korene v mojom srdci. 

 

Uprostred života sme obklopení smrťou.  

 Prosím vás, pán poručík, pomôžte mi vystúpiť hore,  

     naspäť si poradím sám (pred svojou popravou). 
 

Nič sa nemôže stať, čo by nechcel Boh.  
    Teda ak to On chce, čo aké zlé by sa nám to javilo,  
     je to pre nás predsa len to najlepšie. 
 

Skutočný muž neutrpí škodu, aj keby o hlavu prišiel.         
 

http://sk.wikiquote.org/wiki/Mu%C5%BE
http://sk.wikiquote.org/wiki/%C5%A0koda
http://sk.wikiquote.org/wiki/Hlava
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=sk&sl=pt&u=http://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:Chelsea_thomas_more_statue_1.jpg&prev=/search%3Fq%3Dthomas%2Bmorus%26start%3D20%26hl%3Dsk%26sa%3DN%26prmd%3Di&rurl=translate.google.sk&usg=ALkJrhi_hUtikprjoSzdyYuU4ScrBAYeDA
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Jules VERNE 
(8.2.1828–24.3.1905)  

 

Stal sa trvalým symbolom vedecko-fantastickej 

literatúry. Jeho posmrtný náhrobok 

v severofrancúzskom Amiens vyjadruje 

zmŕtvychvstanie duchovných ideí, spoločne 

smerujúcich k vyšším a trvalejším hodnotám pravdy a spravodlivosti. 

Jules Verne mal nepokojnú povahu a bohatú fantáziu. V škole 

zmaturoval „s odretým chrbtom“. V Paríži sa zoznámil s  V. Hugom  

i  A. Dumasom, obdivoval vedcov aj dobrodruhov. Rozhodol sa pre 

spisovateľský osud cez vedecké romány (ich javiskom bude svet,  

ich hrdinom veda). Pre vydavateľstvo, zamerané na výchovu i zábavu, 

podpísal zmluvu na dve knižky ročne. Napísal viac než 60 románov 

(napr. Cesta okolo sveta za 80 dní, Cesta do stredu Zeme, Dvadsaťtisíc 

míľ pod morom, Deti kapitána Granta, Pätnásťročný kapitán, Dva roky prázdnin, Tajomný ostrov, 

Zo Zeme na Mesiac, Päť týždňov v balóne, Vynález skazy, Oceľové mesto). Dobrodružne domýšľal 

využitie rozvíjajúcej sa techniky, prikláňal sa na stranu nezištného dobra. Verneovky sú plné 

tajomných narážok na prozreteľné pozadie zmysluplného osudu. 

Sú trvalou výzvou smerom k mravným hodnotám používateľov 

úspešných vedeckých výsledkov. Moderné osudy ľudstva nás 

presviedčajú o význame i zmysle morálnych povinností 

svedomitých vedcov, ktorí odhaľujú mohutné sily prírody 

a pripravujú ich praktické využitie. 

 

Z myšlienok 
 

 Všetko, čo si myslím, všetko, čo si predstavujem, zostane navždy za pravdou, 

pretože prídu chvíle, keď výtvory vedy prekonajú aj našu predstavivosť. 

 Vo všetkom vidím len komickú stránku veci alebo umeleckú formu, a skutočná 

realita vecí ma nezaujíma. 
 

 Veda nemôže predbiehať myslenie. 
 

 Ľudská sila má svoje hranice, vyčerpá sa.  

 Náhoda nie je práve najhorší sprievodca, pretože sa obyčajne dobre vyzná 

v cestách. 

 Veľkí zlodeji vždy vypadajú ako počestní ľudia. 
 

 Každý dobrý skutok má už odmenu v sebe... 
 

 Vždy som sa usiloval tvoriť také diela, aby ich slušne vychovaný chlapec mohol 

čítať svojim sestrám, a to bez začervenania sa.                                         

http://sk.wikiquote.org/wiki/S%C3%BAbor:Jules_Verne_autograph.jpg
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Martin BUBER  
(8.2.1878–13.6.1965) 
 

Židovský náboženský filozof sústredený  

na dialóg medzi ľuďmi navzájom a ich Bohom. 

Študoval filozofiu i filológiu, dejiny literatúry 

a umenia i psychiatriu vo Viedni, Lipsku, 

Zürichu i v Berlíne. V rokoch 1938–1951 bol profesorom na hebrejskej 

univerzite v Jeruzaleme, podporoval spoluprácu Židov a Arabov. 

Napísal, redigoval alebo preložil viac než 80 kníh. Vydal spisy: Ja a Ty 

(1923), Problém človeka (1943), Temnota Božia (1953), Chasidské 

rozprávanie (1962). Rozvinul učenie o význame dialógu pre vnútorné 

dozrievanie ľudského indivídua. Mnohými svojim spismi sprístupnil 

Západu svet chasidizmu (prehĺbený náboženský cit, túžba po vzťahu 

s Bohom; podobnosť s kresťanskou mystikou). Tajuplný ľudský 

vnútorný život je hlbokým dialógom, skúsenosťou a zážitkom. Buber 
chápal naše vedomie i prírodu okolo nás ako šifru pre súvislosť medzi bytím a zmyslom všetkého 

existujúceho. Snažil sa ponúknuť odpoveď na otázku: Čím je Boh pre dnešného človeka?  

Človek je v jednote s Bohom pri čine v láske k blížnym a všetkému, čo bolo 

stvorené. Vzťah so svetom je život s prírodou, život s ľuďmi a život 

s duchovnými podstatami. Byť človekom znamená pokorne chápať tajomstvo  

a radostne spolupracovať s druhými ľuďmi v činnej láske. Buber spoznal,  

že vzťah človeka k človeku nemôžeme rozkladať a analyzovať ako vzťah 

človek a vec. Vo vzťahu medzi ľuďmi sa jedná aj o zodpovednosti k tomu 

druhému, o podobný vzťah ako k Bohu. 

 

Z myšlienok  
 

o Celý skutočný život je stretnutím... Predĺžené línie vzťahov sa pretínajú v Ty. 
 

o Filozofia je založená na predpoklade, že vo všeobecnom sa zjavuje absolútno. 
 

o Náboženská podstata každého náboženstva sa dá nájsť v istote, že význam 

existencie je otvorený a prístupný v konkrétnej skutočnosti, v zápase s realitou. 
 

o Písmo a biblický komentár sú veľmi dôležité, nie sú však neomylné. 
 

o Snahu o spoluprácu je potrebné podporovať, avšak kolektivizmus je nebezpečný. 

 
 

o Každý človek je do určitej miery k niečomu určený, 

obvykle sa však tomu s úspechom vyhýba. 

 

o Nie samotná moc, ale hystéria moci je zlo.   

 

o Úspech nie je meno Boha.  

 

 

 

http://sk.wikipedia.org/wiki/8._februÃ¡r
http://sk.wikipedia.org/wiki/1878
http://sk.wikipedia.org/wiki/13._jÃºn
http://sk.wikipedia.org/wiki/13._jÃºn
http://sk.wikipedia.org/wiki/Chasidizmus
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Václav Matěj KRAMERIUS 
(* 9. 2. 1753 − † 22. 3. 1808)  

Osvícenský a obrozenecký spisovatel, 

novinář a vydavatel. Vystudoval 

jezuitské gymnázium a poté v Praze 

filozofii a práva. Už během studií získal 

díky Josefu Dobrovskému práci, opisoval 

staré rukopisy a pracoval s díly českých 

osvícenců. Majitel českého nakladatelství  

a vydavatel novin přispěl svou činností 

zejména k pěstování českého jazyka a k jeho šíření  

po zemích Koruny české v době národního obrození.  

Vydal přes osmdesát knih, z nichž většinu sám přeložil 

nebo napsal. Byl nadšeným propagátorem  

a popularizátorem osvícenských reforem císaře Josefa II. 

Vydával literaturu všech možných žánrů, 

hlavně pak zábavnou a poučnou. 

Zasloužil se významným způsobem o další rozvoj českého jazyka  

a tím i českého národa.  

 

http://www.spisovatele.cz/vaclav-matej-kramerius#cv 

https://www.phil.muni.cz/fil/scf/komplet/krmris.html 

https://www.vkol.cz/cs/aktivity/archiv-vystav-a-dalsich-akci/2003/clanek/vaclav-matej-kramerius/ 

 

Z myšlienok 
 

Noviny nejsou nic jiného než jako kroniky a letopisy,  

jež se pro potomky na věčnou památku spisují. 

 

Važme si knih, dobrých a užitečných nad zlato a drahé 

kamení, ježto jsou nejvěrnějšími průvodci, kteří nám 

nejjistější cestu ke ctnosti a moudrosti ukazují. 

 

Dopustíme-li nedbalostí svou, aby někdy jazyk náš 

vychlazen byl, nebude jináč, než že tím, což jsme, národem 

českým, býti přestaneme a časem v národ docela jiný a cizí 

se proměníme. 

 

Za největší zlo měj ne chudobu, nízkost rodu, potupu  

a nezdárnost těla, ale nešlechetnost a hříchy a což oněm 

blízkého jest - neumělost, hloupost a nevzdělanost. 

 

Veselá mysl a srdce pokojné jsou nejlepší lékové  
pro zdraví. 

 

Žádná smrt nemůže být zlá, které předchází život dobrý. 
 

 

http://www.spisovatele.cz/vaclav-matej-kramerius#cv
https://www.phil.muni.cz/fil/scf/komplet/krmris.html
https://www.vkol.cz/cs/aktivity/archiv-vystav-a-dalsich-akci/2003/clanek/vaclav-matej-kramerius/
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Wilhelm Conrad RÖNTGEN 
(27. 3. 1845 – 10. 2. 1923) 
  

V roku 1901, 10. decembra, v pamätný deň úmrtia Alfréda Nobela, dostal 

nemecký fyzik Wilhelm Conrad Röntgen z rúk švédskeho kráľa v Štokholme 

prvú Nobelovu cenu za fyziku. Švédska akadémia vied tak ocenila významný 

objav žiarenia, ktoré dnes nazývame Röntgenové lúče. 
 

 W. C. Röntgen sa narodil v Lennepe pri Düsseldorfe (Porýnsko, severozápadné 

Nemecko), v rodine obchodníka so súknom. Trojročný sa vysťahoval s rodičmi  

do Holandska a tam prežil mladícke školské roky. Nešťastnou zhodou okolností 

nezískal maturitné vysvedčenie. Aj  bez neho bol prijatý na polytechniku v Zürichu. 

Tu získal diplom strojného inžiniera. Neskôr dostal na filozofickej fakulte hodnosť 

doktora filozofie. Pôsobil ako experimentálny fyzik v Strassburgu, Giessene, 

Würzburgu a v Mníchove. K vedeckej práci vo fyzike podnietil Röntgena profesor 

fyziky August Kundt, ktorý mu ponúkol miesto asistenta. Röntgen postupne napísal 

celkom 58 vedeckých prác. Dosiahol úroveň najlepších experimentálnych fyzikov 

svojej doby. Skúmal piezoelektrické vlastnosti kryštálov, merné teplá plynov, 

rozťažnosť tekutín. Zistil, že rotujúce dielektrikum medzi nabitými doskami 

kondenzátora má magnetické účinky. Koncom roku 1895, po prvý raz 8. novembra, 

pri práci s katódovými lúčmi spozoroval, že aj pri dôkladnom zakrytí Hittorfovej 

trubice, sa prejavuje na vedľa ležiacich kryštáloch fluorescencia. Röntgen, známy 

svojou dôslednosťou a dôkladnosťou, zotrval celé dni pri skúmaní 

nového druhu žiarenia. Nahradil kryštály fotografickou doskou a zistil 

všetky hlavné vlastnosti nových lúčov. Spoznal, že sa šíria priamočiaro, 

elektrické i magnetické pole ich nevychyľuje, vzduchom sú málo 

pohlcované, prenikajú cez rôzne telesá, ionizujú vzduch, vyvolávajú 

fluorescenciu, pôsobia na fotografická emulziu. V troch krátkych oznamoch podal 

obraz o vlastnostiach a využití nového druhu žiarenia. I keď problém podstaty vzniku 

lúčov X, ako ich sám Röntgen nazýval, zostal pre neho nerozriešený, preskúmal 

vlastnosti nového žiarenia tak dokonale, že po desaťročie sa nedalo nič zásadne nové 

pridať. Dnes vieme, že Röntgenové žiarenie je spôsobované prudko letiacimi 

elektrónmi s vysokými energiami, ktoré prenikajú až do blízkosti atómového jadra  

a tam excitujú ďalšie elektróny. Pritom sa vyžiari veľký počet kvánt vo forme 

elektromagnetického žiarenia o vlnovej dĺžke asi  10
-11 

 až 10
-8 

m.  

   Ani množstvo ocenení, pôct a medailí ho nezmenilo. Röntgen zostal skromný, 

priamy a zásadový. Nobelovu cenu uložil pre vedecké účely univerzity, nesúhlasil  

s patentovaním svojho objavu (Majú ho využívať všetci tí, ktorí to budú potrebovať.), 

odmietol miesto akademika, neprijal šľachtický titul. Osud jeho objavu je príkladom 

spojenia vytrvalej pozornosti a šťastia bádateľa bez predsudku, ktorý zlúčil v sebe 

dokonalé umenie experimentu s najvyššou svedomitosťou a starostlivosťou. Svojím 

objavom umožnil ďalšie využitie prírodných vied (Röntgenová diagnostika a terapia 

v medicíne, biofyzika účinkov tohto žiarenia, technika pre ochranu pred ním).  

W. C. Röntgen stelesnil klasickú bádateľskú osobnosť. Svojim životom a vedeckým 

dielom vytvoril pozitívny príklad v oblasti vedeckej zodpovednosti i ľudskej 

obetavosti. Zostane trvalým symbolom triezveho nadšenia pre vedu.                     
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David HILBERT   
(23.1.1862–14.2.1943) 

Jeden z najvýznamnejších a najuznávanejších 

matematikov 20. storočia bol synom justičného 

sudcu a všestranne vzdelanej matky. Základnú 

školu, gymnázium i univerzitu  absolvoval 

v rodnom meste. Zo začiatku štúdií, pri otázke o práci 

v matematike: Nezaoberal som sa nijako zvlášť matematikou, lebo 

som vedel, že ju neskôr budem musieť robiť naozaj poriadne. Medzi 

jeho akademickými učiteľmi boli H. Weber, F. Lindemann  

a A. Hurwitz. Tí ho uviedli do teórie invariantov, teórie čísel  

a do teórie funkcií. Promoval (1885), potom bol na študijnom 

pobyte v Lipsku a v Paríži. Z Kráľovca odišiel na svetoznámu 

univerzitu do Göttingenu (1895). Tu prednášal až do roku 1934.  

Po nástupe fašizmu v Nemecku odišiel do ústrania. 
 

   Zaujímal sa o teóriu invariantov, teóriu algebraických číselných telies, problémy variačného počtu 

a diferenciálnych rovníc, o základy geometrie, o integrálne rovnice, fyzikálne aplikácie matematiky 

a logické základy matematiky. V práci Základy geometrie (1899) vybudoval úplný systém axióm 

pre geometriu: základné objekty – bod, priamka, rovina; základné vzťahy – incidencia, zhodnosť, 

usporiadanie; systém axióm incidencie, usporiadania, zhodnosti, rovnobežnosti, spojitosti. Skúmal 

nezávislosť tohto systému pomocou modelov. Snažil sa úplne formalizovať základy matematiky,  

to znamená vybudovať pevné pravidlá pre odvodzovanie nových tvrdení. V lete roku 1900  

sa v Paríži konal druhý medzinárodný kongres matematikov. Hilbert zhrnul základné smery 

matematických výskumov a do 23 problémov formuloval otázky pre ďalší rozvoj matematiky. 

Dokázal Waringovu hypotézu o tom, že každé prirodzené číslo možno vyjadriť ako súčet k-tých 

mocnín prirodzených čísel (k >2), ktorý obsahuje s(k) sčítancov, kde s(k) je konštanta, ktorá závisí 

iba na exponente k, t.j. v tvare ....321

k

S

kkk aaaaa  Sformuloval aj úplný axiomatický systém 

reálnych čísel. Prispel k rozvoju matematickej fyziky (s Courantom vydal spis Metódy matematickej 

fyziky, 1924). S Bernaysom vydal (1934) Základy matematiky. Hilbert sa pokúsil formalizovať 

axiomatickú teóriu matematiky, aby ju oslobodil od obsahu a dosiahol jej maximálnu všeobecnosť. 

Bol presvedčený o riešiteľnosti každého matematického problému. Pripravil program formalizácie 

matematických teórií v zmysle abstrakcie od ich obsahu 

spolu s formalizáciou ich jazyka, aby ukázal  

ich bezospornosť. Vo svetle neskorších objavov sa ukázala 

táto cesta nezavŕšiteľná k úplnej spokojnosti. Profesor 

Hilbert bol mimoriadnou vedeckou osobnosťou, pravým 

velikánom ducha, univerzálnym matematikom. Vynikal 

bádateľskou predvídavosťou, nezávislým myslením, 

umením pozorne počúvať a získať inšpiráciu. Snažil sa 

spoznať prírodu cestou logiky a axiomatizácie. 
 

    Za svoje matematické práce získal David Hilbert cenu J. Steinera 

(1900) a Medzinárodnú cenu Lobačevského (1904). Aspoň niekoľkými 

citátmi si pripomeňme niektoré Hilbertove názory: Poznanie prírody 

a života sú najvznešenejšou úlohou. Všetko ľudské úsilie a snaženie 

smeruje k tomu so stále väčším úspechom... Všetko, čo všeobecnosti 

môže byť predmetom vedeckého myslenia, ak je dostatočne dozreté  

pre utvorenie teórie, sa podriadi axiomatickej metóde a teda nepriamo 

i matematike. Celostný charakter matematiky podmieňuje vnútornú 

podstatu vedy: matematika je základom každej presnej prírodnej vedy.  
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Richard Philips FEYNMAN  
(11. 5. 1918 – 15. 2. 1988) 

 

„Z polovice génius, z polovice klaun“ (F.J. Dyson). 

Aj také čudné hodnotenie získal jeden 

z najoriginálnejších fyzikov svojej doby. Napriek 

tomu, že mal pomerne otvorenú a  veselú povahu, 

s neuhasiteľnou túžbou po dobrodružstve, dokázal 

ľudsky žiť s pochybnosťami a neistotami. Narodil sa v New Yorku 

(USA) ako syn bieloruského prisťahovalca. Vyštudoval MTI  

i univerzitu v Princetone. Pracoval na projekte atómovej bomby  

v Los A1amos (194345), prednáša1 na Cornelovej univerzite  

a Ka1ifornskom technologickom inštitúte v Pasadene. Výskum  

a vysokoškolská výchova sa u neho prelínali do nerozlučnej jednoty 

(Chcel som, aby väčšina z vás mohla oceniť krásu nášho nádherného sveta a zároveň o ňom získať 

fyzikálnu predstavu... aby vynikla nádhera a zázračnosť sveta okolo nás.). Jeho Prednášky o fyzike 

(1966) sa stali „fyzikou s ľudskou tvárou“. Vedecky pracoval v oblasti kvantovej teórie poľa, fyziky 

elementárnych častíc a teórie gravitácie. Za vypracovanie základných princípov 

kvantovej elektrodynamiky získal spolu s Tomonagom a Schwingerom 

Nobe1ovu cenu (1965). Za veľký prínos v rozvoji fyzikálno-matematických 

vied dostal Einsteinovu cenu (1954). Bol aj členom komisie na vyšetrenie príčin 

katastrofy raketoplánu Challenger (1986).  
 

Z myšlienok 

 

 Základnou funkciou ľudstva je poznanie. Ak táto funkcia odumrie, potom sa 

existencia ľudstva stane nezmyselná. 

 Veda je snaha porozumieť správaniu sa prírody... Veda je snaha pochopiť nejaký 

jav, založená na princípe, že to, čo sa deje v prírode, je pravdivé a slúži to na 

overenie každej teórie, ktorá chce daný jav objasniť...  

 Princíp oddeľovania pravdy od nepravdy pomocou experimentu a nazbieraná 

suma vedomostí, ktorá je konzistentná s týmto princípom – to je veda. 

 Vo vede je bezpodmienečne nevyhnutné pochybovať; ak má veda kráčať vpred,  

je absolútne nevyhnutné, aby v nej bola zakódovaná neistota... Nič nie je úplne 

isté či dokázané nad akúkoľvek pochybnosť... Veda zhromažďuje stále viac faktov, 

ich výsledkom nie je žiadna absolútna istota, ale zistenie, že toto alebo tamto  

je viac alebo menej pravdepodobné.   

 Chcel som hlavne, aby ste dokázali oceniť nádheru tohto sveta a vedeli naň 

pozerať aj fyzikálnym spôsobom, lebo som presvedčený, že to patrí k hlavnej časti 

skutočnej kultúry dnešných čias... 
 

 Nič síce neviem, ale toľko zase viem, že všetko je 
zaujímavé, ak to študujete dostatočne hlboko. 

 

 Aby sme vedeli chápať prírodu, môže byť nevyhnutné,  

aby sme lepšie chápali matematické vzťahy. 

 Nikdy nemáme definitívne pravdu. Môžeme si byť istí iba tým,  

že sa mýlime. 

 Fyzika nie je najdôležitejšou vecou. Tou je láska.  
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Andrej KMEŤ 
(19.11.184116.2.1908) 

Je pochovaný na Národnom cintoríne v Martine. Zaslúžil sa o založenie 

Muzeálnej slovenskej spoločnosti (1895). Bol uznávaným organizátorom 

vedeckého života, prírodovedec (geológ, mineralóg, paleontológ), botanik, 

archeológ i historik, národopisec (etnograf, folklorista), vlastivedný pracovník 

i cirkevný dejateľ. Pochádzal z Bzenice v Tekovskej župe. Školy navštevoval 

v Žarnovickej Hute, Banskej Štiavnici, v Trnave. Bohoslovcom bol v Ostrihome. Kňazom 

v Senohrade, Krnišove a v Prenčove. Vo výslužbe žil v Turčianskom Sv. Martine. Vytvoril 

vzácny herbár, ktorý sa stal európskym unikátom (72 tisíc položiek). Vedecky približoval 

prírodu, históriu a ľudovú kultúru vo vlastivednej publikácii Veleba Sitna 

(1893). Bol dobrým kazateľom i spolupracovníkom Spolku sv. Vojtecha. 

Úspešný samouk Andrej Kmeť zanechal trvalú stopu v dejinách Slovenska. 

Vrúcne miloval Božiu prírodu, nad prírodu starinu i prítomnosť slovenského národa. Nežil sebe, žil 

Bohu, vede a národu.  
 

Z myšlienok 
 Študujme sami seba, učme sa poznávať kraj, zvyky, deje a práva svoje, podania a tradície otcov našich: 

Pracujme do omdletia na národnej roli dedičnej, hájme každú piaď duševného a hmotného majetku 

svojho... Poznávajme kraje naše – poznáme tým sami seba. 

 Nie lichí učenci, nie politické úskoky, nie surová moc obhájila historickú pravdu, že Slováci sú 

najstaršími autochtónnymi obyvateľmi tejto nešťastnej vlasti svojej, ale obránil si to sám ľud, 

krásnozvučnou, hlbokoetymologickou rečou svojou. Porozumeli tomu naši odvekí a najnovší kynožitelia, 

a preto idú vykynožiť s rečou i názvy miest, dedín ba i honov. 

 Preto keď čo zbadám, všetko zbieram, všetko chránim, všetko pestujem a o všetkom svetu vyštebocem... 

Tento môj krik ale nesie sa k sláve môjho zaznávaného a potupovaného ľudu. 

 Nemôžeme sa vyhovárať, že boli zlé časy. Časy budú ešte horšie, no časy si musíme hľadieť sami 

obracať! ... Dvoje nám je nevyhnutne treba: práca a obeť. Práca drobná a obeť hojná! 

 Pracovať tak, ako by sme nikdy neumierali, žiť tak, aby sme mohli kedykoľvek zomrieť, a preto dobre 

činiť, lebo život je krátky. 

 Čas je nám zo sna vstať, lebo zaostali sme a oneskorili sme sa viac, ako sme mysleli. 

 Môj náhľad pri rozmanitých odvetviach prírodných vied odjakživa bol ten, že veď my laici... máme 

zbierať, zhromažďovať a na hŕbku ako mravenci, poznášať poťažný materiál nášho kraja, lebo nám  

 je to snadno... My miestni a vonkovský teda máme zbierať, ale preskúmať nazbieraný materiál patrí 

učencom, znalcom, učbárom v mestách, kde zas v blízkosti, pri ruke jesto potrebná literatúra, zbierky  

 k porovnaniu, iní znalci k vyproseniu si mienky a vedomci. Títo teda majú materiál určiť a preštudovať. 

Toto bol môj náhľad a je. 

 Botanika značí pôžitok, lebo botanik nikdy nie je samotný. Všade, kam sa pohne, stretne sa  

s rastlinkami, svojimi milými priateľmi, v púšti, na bralách, v priepasti. Z každej vychádzky ide  

s radosťou domov. Botanika je prívetivá, uznanlivá, slušná... 

 Čas je nám už zo sna povstať, lebo zaostali sme a oneskorili sme sa viac, než by sme mysleli a verili. Čas 

je už aby sme sa poznali, ktorí pracovať vieme a chceme. Hľadí na nás nielen neuvedomelý národ, ktorý, 

keď sa uvedomí, obviňovať nás bude a neprijme terajšiu našu výhovorku, že boli tvrdé časy  

a že sa nedalo nič vykonať: časy budú ešte tvrdšie, lebo vidíme, že čím lepšie čakáme, tým horšie 

dočkáme, a časy musíme si hľadieť i sami obracať na lepšie... 

 Keďže bohatstvom, vysokým umením a politickou mocou nemáme výhľady prevýšiť šťastnejšie národy, 

môžeme v poznaní a vedeckom ocenení pokladov a vzácností našej domoviny vyniknúť, môžeme poučiť 

svet a vynútiť národnej samobytnosti našej uznanie, úctu a slávu. 

 Ak chceme platiť za národ kultúrny, ak chceme obstáť pred súdom civilizácie, musíme s napnutím 

všetkých našich síl podať svetu dôkazy konkrétne, že nečakáme so založenými rukami, čo nám prinesie 

náhoda, ale ktorí štedrým grošom, ktorí skvelým umom, ktorí pilnou rukou, pracujme na povznesení 

nášho národa... najdrahšia a najväčšia sila je rozum náš. Rozum je vždy mocnejší, nežli telo, a rozumom 

vždy viac zdvihneme a vykonáme, nežli silou. 

 Nech nikoho z národa slovenského nesklátia, neodstrašia ani tie najtrpkejšie 

sklamania, lebo z nich, z bolesti pochádza otuženie, upevnenie a múdrosť. Na 

chybách sa učíme a padaním sa dvíhame. 

 Veda prírodná má ostať na svojom poli, a nie zabŕdať do filozofie a mysticizmu,  
má ostať pri tom, čo nájde, a nie pri tom, čo nenájde, totiž Boha a dušu.                 
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Jaroslav VRCHLICKÝ 
(17. 2. 1853  9. 9. 1912)  

Vlastným menom sa jeden z najslávnejších a najplodnejších 

českých básnikov menoval Emil Frída. Napriek svojmu, po čase, 

nešťastnému manželstvu i nepríjemnému zdravotnému stavu 

dosiahol nevšedné úspechy a pocty v literárnej činnosti. Napísal aj: 

Z hlubin (1875), Sny o štěstí (1876), Vittoria Colonna (1877), 

Duch a svět (1878), Dojmy a rozmary (1880), Eklogy a písně (1880), Staré zvěsti 

(1883) Selské balady (1885), Sonety samotáře (1885), Hudba v duši (1886), Motýli 

všech barev (1887), Dni a noci (1889), Různé masky (1889), Hořká jádra (1889), 

Hlasy v poušti (1890), Fresky a gobeliny (1891), Brevíř moderního člověka (1891), 

Bodláčí z Parnasu (1893), Kytky aster (1894), Než zmlknu docela (1895), Písně 

poutníka (1895), Skvrny na slunci (1897), Pavučiny (1897), Na sedmi strunách (1897), 

Rok básníkův (1899), Bozi a lidé (1899), Žamberské zvony (1900), Má vlast (1903), 

Prchavé iluze a věčné pravdy (1903), Tiché kroky (1904), Epizody (1904), Korálové 

ostrovy (1908), Zaváté stezky (1908), Skryté zdroje (1908), Strom života (1909). 

Medzi jeho dramatické diela patria Noc na Karlštejně (1884), Julián Apostata (1885), 

Rabínská moudrost (1886), Soud lásky (1886), Bratři (1889), Smrt Hippodamie 

(1891), Bouře (1895), Láska a smrt (1896), Knížata (1903), Kočičí král (1909), 

Probuzení (1931). Jeho prózou sú Povídky ironické a sentimentální (1886), Barevné střepy (1887), Loutky (1908). 

Známe su aj jeho literárne štúdie, napr. Giacomo Leopardi (1880), Básnické profily francouzské (1887), Studie a 

podobizny (1892), O knihách a lidech (1899), Devět kapitol o novějším románu francouzském (1900). Preložil asi 80 

kníh a rozšíril tým pohľad českého čitateľa po svetovej literatúre. Ukázal, že čeština je 

schopná na primeranej úrovni odovzdať kultúrne posolstvá veľkých národov,  aj v rôznych 

literárnych formách. Na univerzite prednášal literatúru, stal sa jedným z prvých členov 

Českej akadémie vied. 
 

Z myšlienok 
 

 Srdce ženy nemůže být bez lásky.  

 Láska je prales, do kterého když někdo jednou vstoupí, je okouzlen a nenajde cestu zpět.  

 Mnoho zmůže síla duše, mnoho víra, mnoho naděje, ale všechno zmůže jedině láska.  

 Lidstvo se hledá. Kope v pyramidách a otvírá hroby. Poznává, že nejdříve bozi byli nepřáteli 

jeho a pak, když měli jednoho Boha, že to byli králové, kteří nahrazovali bohy ostatní.  

 Ten nikdy mnoho nevykoná, kdo jen své slzy počítá.  

 Člověk - síla zušlechtěná jiskrou ducha myslícího, posvěceného utrpením,  

zmohutnělá sny a prací.  

 Dokud žijeme, učíme se žít... Po něčem toužit jest již důvod k žití.  

 Člověk musí mít něco, co by mohl zbožňovat, jinak je jeho život prázdný. 
 

Šli – ona cudně zrak skláněla k zemi,  

Přes ramena jí vlasy splývaly 

a staré stromy svými haluzemi 

jim žehnaly a v souhlas kývaly. 
 

Šli ruku v ruce, tiše on jen časem 

se vlasů jejích dotknul potají, 

jak zticha vánek postříbřeným klasem 

neb motýli jak s květy zahrají. 
 

Za trochu lásky šel bych světa kraj 
šel s hlavou odkrytou a šel bych bosý 
šel v lednu, ale v duši věčný máj 
šel vichřicí, však slyšel zpívat kosy 
šel pouští a měl v srdci perly rosy 
za trochu lásky šel bych světa kraj. 
Jak ten, kdo zpívá u dveří a prosí.                                                                                                      

http://sk.wikipedia.org/wiki/S%C3%BAbor:Jan_Vil%C3%ADmek_-_Jaroslav_Vrchlick%C3%BD.jpg
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Ernst MACH 
(* 18.2.1838 – † 19.2.1916)  

 

Rakúsky fyzik a filozof bol pri zrode 

fyziky ako modernej vednej 

disciplíny v Čechách, bol rektorom 

pražskej Karlovej univerzity  

a inšpiroval mnohých nasledovníkov (napr. aj A. Einsteina).  

Prepojil odbory fyziky, fyziológie, filozofie aj psychológie. 

 

 

http://www.converter.cz/fyzici/mach.htm 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Ernst_Mach 

http://profil.muni.cz/01_2002/filip_mach.html 

 

Z diela 
Machovo číslo je bezrozmerná fyzikálna veličina, udávajúca pomer rýchlosti pohybu telesa 
určitým prostredím (alebo relatívnej rýchlosti prúdenia) k rýchlosti zvuku v tom istom prostredí. 
Machov vlnostroj je představován řadou kuliček, z nichž každá  
je zavěšena na dvou závěsech. Oba závěsy vytváří rovinu, přičemž 
kulička se může kývat pouze ve směru kolmém k této rovině.  
Kuličky tedy představují soustavu kyvadel, které se kývají všechny 
ve stejném směru. Vhodným nastavením směru kyvu lze 
demonstrovat příčné i podélné vlnění. Machův vlnostroj lze také 
snadno použít k demonstracím postupného i stojatého vlnění.  
Machův vlnostroj ve skutečnosti neukazuje vlnění, neboť jednotlivá kyvadla jsou nezávislá, tzn. jejich kmity 
nejsou vázané, což znamená, že nedochází k přenosu vlnění. Výsledný efekt vlnění vzniká pouze důsledek 
vhodného nastavení amplitudy a fáze kmitů jednotlivých kyvadel. 

Machov princíp je poměrně vágně formulovaná hypotéza, podle které je setrvačnost těles 
způsobena gravitačním působením okolní, i velmi vzdálené hmoty. 

 Machove kyvadlo  
 

Neznám nic strašnějšího, než ubohé lidi, kteří se učili příliš 
mnoho. Místo zdravého silného úsudku, který by se byl snad 
vyvinul, kdyby se neučili ničemu, se jejich myšlenky úzkostlivě 
plíží stále po týchž cestách za jakýmisi slovy, větami  
a formulacemi. To, co mají, je pavučina myšlenek, příliš slabá, 
aby se na ni dalo spoléhat, ale dost komplikovaná, aby popletla.  
Příroda nezačíná od elementů, s nimiž jsme nuceni začínat my. 
Máme ale štěstí, když se nám na jistou dobu podaří odvrátit pohled od obrovského 
celku a soustředit se na jeho jednotlivé části. Nesmíme však zapomenout ihned 
znovu zkoumat to, co jsme nevzali prozatím v úvahu, a vnésti doplňky a opravy.  

                                        Chyby jedněch lidí bývají nezřídka ve svých důsledcích plodnější než objevy druhých.  

Není žádná Machova filosofie, nanejvýš snad přírodovědná metodologie a psychologie poznání,  
a obě jsou – jako všechny přírodovědné teorie – pouze předběžné nedokonalé pokusy. 
Zkrátil bych výrazně počet hodin na školách. Neznám nic strašnějšího než ubožáky, kteří se příliš mnoho 
učili. Místo zdravého a dobrého úsudku, který by možná měli, kdyby se nic neučili, bloudí jejich mysl 
úzkostně a hypnoticky po stále stejných cestách s naučenými slovy, větami a vzorci. To, co mají v hlavě, 
 je pavučina myšlenek, příliš slabá, než aby se o ni mohli opřít, ale dostatečně komplikovaná k tomu,  
aby se do ní mohli zamotat. To nejlepší, co jsme se učili a co nám zůstalo do života, nebylo nikdy to,  
z čeho jsme byli zkoušeni. Jak se může vyvíjet rozum pod hromadami látky, vždy nově nakládané  
na dosud nestrávenou? Uniformita výkladu je dobrá  
pro vojáky, pro chytré hlavy se však nehodí. 

http://www.converter.cz/fyzici/mach.htm
https://cs.wikipedia.org/wiki/Ernst_Mach
http://profil.muni.cz/01_2002/filip_mach.html
https://sk.wikipedia.org/wiki/Fyzik%C3%A1lna_veli%C4%8Dina
https://sk.wikipedia.org/wiki/R%C3%BDchlos%C5%A5
https://sk.wikipedia.org/wiki/R%C3%BDchlos%C5%A5_zvuku
http://www.fyzikal.unas.cz/lexikon.html#vlnostroj
http://cs.wikipedia.org/wiki/Metodologie
http://cs.wikipedia.org/wiki/Psychologie
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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 
 

o Čo je krásnejšie nad nebo, ktoré obsahuje všetko krásne? 

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

Človek ľahostajný nemôže nič vytvoriť.  

o Naše poznanie vyžaduje pripomínať si históriu. 

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

o Úlohou všetkých vied je vzďaľovať človeka od zla,  
usmerňovať jeho myseľ k väčšej dokonalosti.                                                                                                        

                                                     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.astronomiaonline.org/storage/foto_clanky/2008020013.jpg
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Kazimir Severinovič MALEVIČ 
Казимир Северинович МАЛЕВИЧ 
(23. 2. 1878 − 15. 5. 1935) 

Vznikali obrazy, ktoré nechceli opisovať 

svet a hrali sa len s abstraktnými tvarmi. 

Jednou z kľúčových postáv tohto 

prístupu bol aj tento ruský maliar.  

http://www.matty.estranky.sk/clanky/ma

liari/kazimir--malevic.html 

Mal sklony k symbolizmu, ruskej ikonografií, fauvizmu a neskôr 

prešiel ku kubistickému vnímaniu sveta, pomocou geometrických 

tvarov. Po tomto období začal inklinovať k futurizmu, stal sa 

zakladateľom supermatizmu a na záver skončil pri minimalizme. 

A to až do takej miery, že objekty zbavil všetkých zbytočných 

tvarov, až z nich zostala iba ich základná línia, štvorec. 

Čiernym štvorcom (1913) priviedol k logickému vyústeniu dominantnú ideu ruskej kultúry, ktorá 

spočívala vo vášnivom hľadaní jednoduchosti a jednoty, oprostení a celistvosti. 

Nakoniec sa musíte zbaviť aj takýchto vecí a zostane vám iba základný tvar, 

ktorý fascinoval už antických Grékov. Možno takto uvažoval  otec ruského 

suprematizmu a geometrickej abstrakcie.  

 

Z diela 
 

http://www.matty.estranky.sk/clanky/maliari/kazimir--malevic.html
http://www.matty.estranky.sk/clanky/maliari/kazimir--malevic.html
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Karl JASPERS 
(23.2.188326.2.1969)  

 

Nemecký psychológ a filozof sa stal predstaviteľom 

existencionálneho hľadania a osvetľovania „bytia 

v situácii“ (človek spoznáva bytie, filozoficky sa 

orientuje vo svete) hlavne v hraničných situáciách (smrť, 

vina, utrpenie, náhoda, nespoľahlivosť sveta), keď ako 

človek stroskotáva a zisťuje, že danú situáciu zvládnuť nevie. Avšak 

otrasenosť mu môže ukázať cestu k pravej realizácii existencie, k vlastnej 

autenticite, t. j. k tomu, aby bol sám sebou samým, jedinečným, svojským, 

možno nenapodobiteľným. Filozofia hľadá otáznosti faktickej orientácie 

človeka vo svete. Napísal diela, napr. Psychológia svetonázorov, Filozofia, Rozum a existencia, 

O pravde, Pôvod a zmysel dejín, Otázka viny, Filozofická viera so zreteľom  

na zjavenie. Filozofovaním chceme prekonať horizont, aj vlastnú ohraničenosť,  

aby sme spoznali čo je to bytie a čo sme vlastne mi sami. Ľudské bádanie prekračuje 

(transcenduje) každú objektivitu až za hranicu predmetna. Transcendovanie 

je možnosťou úžasnej slobody; môžeme hľadať Boha. 

 

Z myšlienok 

 Ak sa náš život nemá rozplynúť a stratiť, musí byť v nejakom poriadku. Vo svojej každodennosti 

musí byť nesený nejakým všetko objímajúcim, musí dosiahnuť súlad práce, naplnenia a 

výnimočných okamihov, aby sa tak v opakovaní prehlboval. Potom bude totiž život, odvíjajúci sa 

v činnosti stále rovnakého konania, preniknutý istým naladením, vďaka ktorému bude vedieť,  

že má zmysel. Vo vedomí sveta i seba samých sme akoby chránení, nachádzame svoju pôdu  

v dejinách, do ktorých patríme, sme chránení vo svojom vlastnom živote spomienkami  

a vernosťou... Taký poriadok môže jednotlivec nájsť vo svete, v ktorom je skrytý, v cirkvi,  

ktorá formuje a oduševňuje veľké kroky od narodenia až po smrť i každodenné maličkosti. 

 Pád z výšky istôt, ktoré boli aj tak klamné, stáva sa schopnosťou vznášať sa    
to, čo sa zdalo priepasťou, stáva sa priestorom slobody a zdanlivá ničota sa 

premieňa na to, z čoho sa nám prihovára autentické bytie. 
 Smrteľní sme tam, kde nemilujeme; nesmrteľní, kde milujeme. 

 Človek je vždycky a principiálne oveľa viac, než o sebe dokáže vedieť. 

 Sme „duch“, ktorý tvorí obrazy a tvary. V tvorivých predstavách našej 
subjektívnej fantázie sa prejavuje duchovná objektivita.  

 Naša existencia je v našej láske, ona hovorí ako svedomie, ona spája ako rozum. 
 Človek, ani nijaký jednotlivec nevie, kto v skutočnosti je, keď sa nazdáva, že je 

nesený nejakým základom, nad ktorým nemá nijakú moc. Všetko vedenie o tom, 

čím je, sa týka javov, ktorých predpoklady a možnosti sú v ňom. Nie je s nimi 

identický, no preberá ich na ceste, ktorou speje sám k sebe... Až vo svojom 

vnútornom a vonkajšom konaní, vo svojom uskutočňovaní sa si uvedomí sám seba 

ako seba. Premáhajúc život  prekonáva sám seba. Deje sa tak  

v dvoch smeroch: bezhraničným pokrokom vo svete  

a nekonečnosťou, prítomnosťou vo vzťahu k transcendencii. 

 

 Na otázku, kto je človek, nikdy nedostaneme dostatočnú 
odpoveď. To, čím by človek mohol byť, ostáva totiž,  

pokiaľ je človekom, skryté v jeho slobode.                                                                
 

javascript:void(0)
http://sk.wikiquote.org/wiki/P%C3%A1d
http://sk.wikiquote.org/wiki/Istota
http://sk.wikiquote.org/wiki/Priepas%C5%A5
http://sk.wikiquote.org/wiki/Priestor
http://sk.wikiquote.org/wiki/Sloboda
http://sk.wikiquote.org/wiki/Ni%C4%8Dota
http://sk.wikiquote.org/wiki/Smrte%C4%BEnos%C5%A5
http://sk.wikiquote.org/wiki/Nesmrte%C4%BEnos%C5%A5
http://sk.wikiquote.org/wiki/Milovanie
http://sk.wikiquote.org/wiki/%C4%8Clovek
http://www.oskole.sk/userfiles/image/zaida/nos/Existencionalizmus_html_8d61e55.png
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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 (15821584, 15841585).  

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. 
 


