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Z neučesaných myšlienok 
S.J. LEC (1909–1966) 

 

 

 Prečo klamú tí, ktorí nepoznajú pravdu? 

 Smieme sa rozchádzať s pravdou? Áno, ak ju predstihujeme. 

 Niekedy sa lož tak priblíži pravde, že v medzere medzi nimi ťažko žiť. 

 Možno sa prepočítať, keď sa s ničím nepočíta? 

 Hrozné číslo: anonymná nula. 

 Z radu núl sa ľahko urobí reťaz. 

 Nejedna nula si myslí, že je elipsou, po ktorej sa točí svet. 

 Nesúhlasím s matematikou.  

Domnievam sa, že súčet núl dá strašné číslo. 

  

 Niektorí vidia pravým a ľavým okom to isté a myslia si,  

že to je objektivizmus. 

 Keď musí všetko súhlasiť, musí niečo nesúhlasiť. 

 Nebuď snob! Neklam vtedy, keď sa pravda lepšie vypláca. 

 Rozprávaj múdro, nepriateľ načúva. 

 Keď sa prevoláva: Nech žije pokrok – vždy sa spýtaj: Pokrok v čom? 

 Väčšina ľudí je vždy na strane väčšiny. 

 Skráťme meter. Budeme väčší. 

 Ľudia sú si čoraz bližší, svet sa preľudňuje. 

 Buďme ľuďmi aspoň tak dlho, pokiaľ veda neobjaví,  

že sme niečím iným. 

 Návrat do jaskýň je nemožný, je nás priveľa. 

 Majte na pamäti, že človek si nemôže vybrať: musí byť človekom! 

 Niet nových smerov, je len jeden: od človeka k človeku. 

 Analfabeti musia diktovať. 

 Trpaslíkom sa musí klaňať veľmi hlboko. 

 Dno je dnom, aj keď je obrátené nahor. 

 Nestačí hovoriť k veci, treba hovoriť k ľuďom. 

 Všetko je v ľudských rukách. Preto sa musia často umývať. 

 Niektoré charaktery sú nezlomné, pretože sú pružné. 

 Svedomie mal čisté. Nepoužité. 

 Nevypytuj sa Boha na cestu do neba, lebo ti ukáže najťažšiu. 

  

 Až stratím vtip, budú ma považovať za filozofa. 



Martin Luther KING 

(15. 1. 1929 – 4. 4. 1968) 

 

Jeden z najvýznamnejších černošských vodcov v histórii, vyštudoval 

Pennsylvánsku a Harvardovu univerzitu a na univerzite v Bostone získal 

doktorát z filozofie a teo1ógie. Organizoval masové akcie a pochody  

za slobodu černochov. Veľkou osobnou odvahou, nenásilnými 

masovými protestmi vzbudil úctu celého sveta k čiernemu ľudu. Vedel, 

že kto je schopný sa zrieknuť násilia, musí byť naozaj silný. Násilím 

nemožno zabiť lož ani nastoliť pravdu. Za vec rovnoprávnosti, úsilia 

proti chudobe a mier medzi rasami precestova1 tisíce kilometrov  

a prednieso1 stovky prejavov. Zostal nepochopený u bielych i čiernych 

radikálov. Bol niekoľkokrát zranený a viac než dvadsaťkrát uväznený. 

Nikto si nedokáže spomenúť ani na jediný okamžik, kedy by bol proti 

komukoľvek predniesol slovo nenávisti. Presvedčil svet, že človek sa 

nemá neposudzovať podľa farby pleti, ale podľa charakteru. Hrdinskou 

a neúnavnou prácou na čele amerických černochov dosiahol zákaz 

segregácie na území Spojených štátov amerických. Za nenásilnú obhajobu ľudských práv získal 

Nobelovu cenu za mier (1964). Coretta Kingová vytušila, že posolstvo jej manžela nebude umlčané: 

Uvidíte ho všade tam, kde hrdí, statoční ľudia sa nenásilne bránia proti sociálnemu bezpráviu.    

Jej viera v Boha bielych i čiernych prekonala smútok neradostného osudu: I keď nechápem, prečo 

sa to stalo, verím slovám písma, že všetky veci spolu pôsobia pre dobro tých, ktorí milujú Pána. 
 

Z myšlienok 

 

 Pred 2000 rokmi povedal hlas z Betlehemu, že všetci ľudia sú si rovní... 

s opovrhovanými zmenil smer vývoja ľudstva. 
 

 Láska má určovať naše skutky... Evanjelium slúži celému človeku. 
 

 Budeme apelovať na Vaše srdcia a Vašu dušu tak dlho, až vás získame. 
 

 Nespolupráca so zlom je takou istou povinnosťou,  
ako spolupráca s dobrom.  

 

 Mier nie je stav bez napätia, ale to, keď vládne spravodlivosť. 
 

 Naša generácia bude jedného dňa ľutovať nielen zlé slová a skutky 

zlých ľudí, ale tiež strašné mlčanie dobrých. 
 

 Nezáleží na dĺžke života, ale na jeho kvalite. 
 

 Najdôležitejšia a najaktuálnejšia je otázka: Čo si 

vykonal pre iných? 
 

 Človek, ktorý nie je ochotný pre niečo zomrieť, 

nie je zrelý pre život.  
 

 
 



Michelangelo BUONARROTI  
(6. 3. 1475 – 18. 2. 1564) 

 

Ukázal, ako sa pod údermi dláta z kamenného balvana rodí ľudský tvar, 

vyžarujúci život i oduševnenie. Mohutnosť a strhujúca sila jeho maľby 

prekonali hranice miesta i času. V stavebných plánoch uplatňoval originalitu, 

veľkorysosť, nápaditosť a objavnosť. Vášnivou poetikou rozporuplného  

duchovného nepokoja veršoval svoje poznámky. Bol sochárom, aj keď 

maľoval, navrhoval architektúru alebo písal básne. Miloval ľudskú krásu  

a vyberal z nej tú najkrajšiu, aby ju spodobil vo svojom umení.  

Stal sa ohromujúcim svojou výtvarnou univerzalitou – sochy Dávid, Mojžiš  

a Pieta, maľba klenby a čelnej steny Sixtínskej kaplnky, vedenie 

stavby Chrámu svätého Petra s jej kupolou, urbanistické stvárnenie Kapitolského 

námestia v Ríme, hlboké vnútorné básnické obrazy v sonetoch a madrigaloch. Vždy 

sa snažilo dokonalosť a možno práve preto ju dosiahol. Maľovať, tesať, hrať sa duši 

s tvarmi už nestačí; len k Láske ľne, čo z kríža pozýva všetkých do rozpätých dlaní. 
 

Z myšlienok a diela 
 Vo svete existuje iba jeden heroizmus, a to vidieť svet taký, aký je – a milovať ho. 

 Maličkosti vytvárajú dokonalosť, ale dokonalosť nie je maličkosť. 

 Cieľom umenia je robiť šťastným... Krása je v očistení od každej zbytočnosti. 

 Maľby sa dajú upraviť rýchlo, ale skúste napraviť svet...  

 Dobrá maľba sa približuje Bohu a splýva s ním v jedno... 
 Kto niekoho napodobňuje, nikdy ho neprekoná. Kto nevie dobre pracovať podľa 

seba, nemôže dobre využiť ani prácu iných. 

 Boh nás nestvoril preto, aby nás opustil. 

 

 

 

 

 

 

  

 



Albert EINSTEIN 
(14.3.1879 – 18.4.1955) 

 

Fyzik i filozof, predstaviteľ syntézy vedeckých a morálnych ideálov, 

človek mohutného intelektu a ušľachtilého srdca. Svoje hlavné vedecké 

výsledku zhrnul veľmi jednoducho: Vypracovanie teórie relativity spojené 

s novým ponímaním času, priestoru a gravitácie, ekvivalencia hmoty  

a energie. Všeobecná teória polí (nedokončené). Príspevky k vývoju 

kvantovej teórie. Albert Einstein prispel svojimi myšlienkovými 

konštrukciami k doplneniu štruktúry obrazu fyzikálnej skutočnosti, 

vytvoril skutočné medzníky vývoja fyzikálnej vedy. Pomocou fyziky 

narazil na filozofiu. Naznačil, že symbióza je nevyhnutná. 
 

Z myšlienok 

 Človek sa pokúša akosi primerane vytvoriť zjednodušený a prehľadný obraz sveta 

a tak prekonať svet zážitkov tým, že sa ho snaží nahradiť do istej miery týmto 

obrazom. To robí maliar, básnik, špekulatívny filozof i prírodovedec, každý svojím 

spôsobom. Do tohto obrazu a do jeho vytvárania kladie ťažisko svojho citového 

života, aby tak hľadal kľud a stálosť, ktoré nemôže nájsť v príliš úzkom kruhu 

rozvíreného a osobného zážitku. 

 Najkrajší zážitok, ktorý môžeme mať je pocit tajomstva, mystická skúsenosť. 

Jedine z toho sa rodí skutočná veda i pravé umenie. Kto je neprístupný tomuto 

vzrušeniu, kto nevie obdivovať a dať sa niesť úžasom, je akoby slepý, je duševne 

mŕtvy. Vedomie tajomstva života nás desí, ale aj privádza k začiatkom 

náboženstva. Poznanie, že to, čo sa nám zdá nepreniknuteľné, skutočne existuje a 

prejavuje sa ako najvyššia múdrosť  a žiariaca krása, ktoré naše otupené 

schopnosti môžu zachytiť len v najprimitívnejších formách, toto vedomie a tušenie 

je jadrom pravej zbožnosti.  

 Bez viery, že sa tento svet, tak ako sa javí nášmu poznaniu, riadi zákonmi 

rozumovej povahy, bez viery, že tento svet možno rozumom pochopiť, bez tejto 

viery si ani neviem predstaviť nijakého skutočného vedca...  

Chcem poznať ako Boh stvoril tento svet. Chcem poznať Jeho myšlienky... 

 Prírodné vedy bez náboženstva sú ochrnuté a náboženstvo bez vedy je slepé... 

Náboženstvo a veda sú podľa môjho názoru dve veľké a príbuzné sily, úzko medzi 

sebou spriahnuté. Viedli ľudstvo vpred a ešte vždy ho vedú. 

 Keď ide o pravdu a spravodlivosť, neexistuje nijaký rozdiel 

medzi malými a veľkými problémami. Lebo najvšeobecnejšie 

hľadiská, ktoré sa dotýkajú ľudského konania, sú nedeliteľné. 

Kto to nemyslí vážne s pravdou v malých veciach, tomu nemožno 

dôverovať ani vo veľkých. 

 Hodnotenie človeka má vychádzať z toho,  

     čo dáva, nie z toho, čo je schopný získať. 

 Len život, ktorý žijeme pre ostatných, stojí za to... Radosť vedieť a porozumieť  

je najkrajší dar prírody... V obdivuhodnom vesmíre sa prejavuje neohraničene 

vládnuci Rozum... Duchovné hodnoty sú a vždy boli spoločným cieľom celého 

ľudstva.                                                                                                                



Immanuel KANT 
(22.4.1724–12.2.1804) 

 

Všetky roky svojho života strávil v Královci, tam sa narodil, pôsobil  

i zomrel. Vyštudoval matematiku, filozofiu a teológiu. Patril  

k najvzdelanejším ľuďom svojej doby. V roku 1770 získal katedru logiky  

a matematiky i titul riadneho profesora filozofie. Okrem toho prednášal  

na univerzite etiku, estetiku, fyziku, geografiu, prirodzené právo, 

antropológiu, mechaniku, mineralógiu i dejiny prírodných vied. 

Analyzoval pôvod, rozsah a formy poznania i hranice ľudských  

poznávacích schopností. Vytvoril základy teórie poznania, rozhodovania  

a konania, estetického cítenia i účelnosti 

(Kritika čistého rozumu, Kritika praktického 

rozumu, Kritika súdnosti). Naše poznanie 

pozostáva z vnímania a myslenia, je 

syntézou vnemov zvonka a ideí pochádzajúcich z vnútra.  

 

Z myšlienok 

 

 Myšlienky bez obsahu sú prázdne, zmyslový názor bez pojmov je slepý... Rozum 

nie je utvorený na to, aby sa izoloval, ale pre to, aby vstupoval do spoločenstva. 

 Metafyzika má pre vlastné účely skúmania len tri idey: Boha, slobodu  

a nesmrteľnosť. Všetko, čím sa táto veda inak zaoberá, jej slúži  

iba ako prostriedok, aby k týmto ideám a ich skutočnosti dospela.  

Nepotrebuje ich pre prírodnú vedu, ale pre to, aby prírodu presiahla. 

 Právo je súhrn podmienok, za ktorých možno ľubovôľu jedného spojiť s ľubovôľou 

druhého pod všeobecným zákonom slobody. 

 Spal som a snil o tom, že život je krása. Prebudil som sa a zistil,  

že je to povinnosť.  

 Tvrdím, že v každej jednotlivej náuke o prírode možno nájsť iba toľko 
skutočnej vedy, koľko je v nej matematiky.  

 Zmysluplný život a mravné konanie si nemožno predstaviť bez viery v  existenciu 

Boha, bez slobody a bez ľudskej nesmrteľnosti.   

 Dve veci napĺňajú moju myseľ vždy novým a vzrušujúcim obdivom  
a hlbokou úctou, čím častejšie a vytrvalejšie sa nimi myslenie zaoberá – 
hviezdne nebo nado mnou a mravný zákon vo mne. 

 Konaj tak, aby sa zásady tvojho konania mohli stať kedykoľvek všeobecným 

zákonom... Konaj tak, aby ľudskosť ani tebe, ani iným jednotlivcom nikdy 

neslúžila za prostriedok, ale vždy bola cieľom konania. 

 Ľudské právo musí byť sväté, aj keby mu panujúci mali 

obetovať zo svojej moci čokoľvek. 
 

 Človek sa môže stať človekom len pomocou výchovy. 

Nie je ničím, len tým, čím ho výchova spraví... Všetko, 

čo vieme, pochádza zo skúseností... Výchova je najväčší 

a najťažší problém, ktorý možno človekovi uložiť.                                

 

http://cs.wikiquote.org/w/index.php?title=Sp%C3%A1nek&action=edit&redlink=1
http://cs.wikiquote.org/wiki/KrÃ¡sa
http://cs.wikiquote.org/w/index.php?title=Povinnost&action=edit&redlink=1


Gilbert Keith CHESTERTON 
(29. 5. 1874 – 14. 6. 1936) 

Byl velmi tlustý, velmi rozpačitý a velmi živý; ohromné těleso s dětskými 

kudrnami, mušketýrskými kníry a bohémskou mašlí pod celou soustavou brad a 

podbradků. A přece tato rozložitá tělesnost jaksi odpovídala neobyčejnému a 

subtilnímu duchu, který ji až po tyto dny tak vydatně oživoval: duchu zároveň 

hravému a rytířskému, nezbednému a nesmírně moudrému, duchu básníka 

humoristy, polemika, filosofa, fantasty a hluboce věřícího bojovného katolíka… 

Jeho nevyčerpatelná.paradoxie byla v tom, že vyslovoval myšlenky téměř 

samozřejmé; že vesel a zplna hrdla velebil věci, které náleží mezi pět švestek 

obyčejného lidského života, jako je domov, víra, demokracie, řád a důvěra… 

Nejvážnější pravdy, nejvznešenější výzvy vysypával ze svého hravého a laskavého 

humoru; byl to skotačící filosof, který metal kozelce ze samé radosti, že má co 

dělat s pravdou a vážností nesmrtelné člověčiny… Hájil prostotu a 

konservativnost lidského života s nejskvělejší genialitou poety a apoštola zároveň. I jeho dílo je, řečeno ve 

zkratce, veliká apologie náboženství a katolicismu. Ale nemluvil jako ponurý kazatel, nýbrž jako veselý 

věřící, kterým šije optimismus…Nevíme, jak je v nebesích odměňován humor; ale je-li tam pro něj sebemenší 

čestné místo, pak Gilbert Keith Chesterton, Angličan, zasluhuje nějaké stupně blahoslavenství, jehož svátek 

by na věky mohl slavit veškeren lidský svět bez rozdílu věr.                                                                                                                    
(Karel Čapek, Lidové noviny 16.6.1936) 

Z myšlienok 
 

 Pokrok je prozreteľnosť bez Boha... Psychoanalýza je spoveď bez rozhrešenia. 

 Láska je paradox, ... znamená určite jedno z dvoch: odpúšťať neodpustiteľné 

alebo milovať ľudí nehodných lásky. 

 Tolerancia je cnosť človeka, ktorý nemá na vec žiadny názor. 

 Zázrak znamená rýchle ovládnutie hmoty duchom. 

 Volný verš je ako volná láska, je to protiklad pojmov. 

 Pravda nie je nič iné ako môj pokus zistiť, či môj pohľad na vec platí 

alebo nie... Nie som si istý, či je možné vyjadriť pravdu inak než analógiou alebo 

podobenstvom. 

 Ak odstránime nadprirodzené, nezostane nám prirodzené, ale iba neprirodzené. 

 Z existencie toho, čo je, nevyplýva, prečo to je, ba ani to, prečo je to tak a nie 

inak. 

 V porovnaní s ničím je každé niečo niečím báječným. 
 Jediné zdôvodnenie demokracie môžeme nájsť v božskom pôvode človeka. 

 Bez pokory sa nemožno z ničoho radovať – dokonca ani z pýchy. 

 Nemeníme skutočnosť, aby zodpovedala ideálom. Meníme ideál – je to 

pohodlnejšie. 

 Problém nie je v tom, že nemôžu nájsť riešenie, oni nemôžu nájsť problém. 

 Moderný svet si nepripúšťa, že je nenormálny, pretože nevie, čo je normálne. 

 Sme na najlepšej ceste vychovať pokolenie tak skromné, že neuverí ani násobilku. 
 

 Rozum sám je predmetom viery. Musíme totiž veriť, že naše 

myšlienky majú vôbec nejaký vzťah ku skutočnosti.   

 Nebezpečenstvo zo straty viery v Boha nie je v tom,  

že by človek neveril v nič, ale v tom, že by potom veril v hocičo. 
 

 Mlčanie je niekedy jediná odpoveď.                                          



Pavol STRAUSS 
(30.8.1912 – 3.6.1994) 
 

Slovenský lekár (vyštudoval vo Viedni a v Prahe) skoro denne píšuci svoje 

literárne poznámky, básne, eseje, filozofické úvahy, meditácie aj aforizmy. 

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

Vytrvalo ukazoval filozofickú hĺbku aj morálny etos, bystrosť postrehu  

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

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

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

mnohých a mnohých storočí svojej existencie, svojich úsilí dostať sa z temných kútov animálnych vášní na výslnie jasného 
rozumu. Táto jeho viera v duchovné hodnoty európskeho ľudstva - viera navzdory všetkému - 
tvorí zmysel všetkých jeho kníh. A to je ,liek’, ktorý tento autor-lekár podáva. Od jeho viery 
v duchovné hodnoty európskeho ľudstva si totiž možno zapaľovať vlastnú vieru a vlastnú 

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

Pavol Strauss, ktorý sa svojím dielom hlásil k ideálom kresťanského 

humanizmu zostane zapísaný v blízkosti katolíckej moderny. 
 

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

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

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

pohnúť k úsmevu. 

 Poéziou vieme zaklopať na dvere tajomna. Ale nie každému bude otvorené. 

 Všetko je problém perspektívy a pohľadu. I malý model vrchov pôsobí na 

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

hodnotený vo vyššom poriadku. 

 Duch sa nemôže stratiť. Môže sa manifestovať v obmenách, 

môže sa rozriediť, ako ortuť, keď prechádza zúženým hrdlom 

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

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

zabsolútnenia. Vo všetkom žije ako odraz. 

 Veľkí duchovia, veľkí umelci sa nám veľmi horlivo sprítomňujú 

i po stáročia. Duchovná komunita sa neprerušuje.  

Po zosublimovaní ich telesného substrátu sa nám ich duchovná 

postať ponúka intenzívnejšie. 

 Svet je taký rozleptaný žieravinou praktického rozumu,  

že ho stmelia len nemožní láskavci. 

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

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

že len rozšírenie vnútorných duchovných prvkov v človeku môže 

odolať presile násilia, ktoré spôsobila chvatom, krikom  

a hriechom rozorvaná jeho podstata.                                        



Francesko PETRARCA 
(20. 7. 1304 – 19. 7. 1374) 
 

Taliansky básnik, jeden z prvých európskych humanistov, 

stredovekých učencov oživujúcich antický odkaz a  ideály. Stal sa 

prorokom renesančného platonizmu i aristotelizmu. Bol učený literát, 

diplomat a skvelý rečník. Snil o zjednotení Talianska ako dediča 

antického Ríma. Literárnu činnosť striedal s politicko-diplomatickým 

poslaním. Pôsobil v Avignone (13261353), potom v Miláne, 

Benátkach a Padove. Stretol sa aj cisárom Karlom IV. (1354; v Prahe 

1356) aj s francúzskym kráľom V Paríži (1361). Petrarca ako horlivý 

a pozorný čitateľ starovekých latinských autorov študoval aj antické 

rukopisy (aj Cicera a Senecu), písal v latinčine [napr. epos Africa 

o púnskych vojnách, 1338; Bucolicum carmen (Pastierska báseň), 

spisy historické a filosofické (De viris illustribus  O slávnych 

mužoch, Secretum meum  Moje tajomstvo]. Stretnutie so šľachtičnou 

Laurou v avignonskom chráme (6.4.1327) sa stalo pre neho podnetom 

na písanie milostnej lyriky (Sonety Laure). Jeho Spevník (asi 355 básní, 317 sonetov, 7 balád,  

4 madrigaly) sa stali ukážkou milostnej lyriky, v ktorej s hlbokou psychológiou vyjadril city 

a nálady milujúceho človeka. Svojou lyrikou zvýraznil nielen duševné rozpoloženie pozemskými 

citmi a oddanosťou k Bohu, ale ukázal aj dokonalú básnickú formu a brilantný jazyk. Roku 1341 

bol na rímskom Kapitole korunovaný na básnika. Uznával ideálny príklad za najlepší výchovný 

systém. Jeho korešpondencia s Karlom IV., Arnoštom z Pardubíc a Jánom zo Stredy z rokov 

135168 prispela k rozvoju humanizmu v Čechách. Petrarca obdivoval dielo Augustína z Hippa, 

často vyjadroval vlastné sebareflexie v listoch. Vnímal dôležitosť morálnej filozofie, ktorej 

hlavným záujmom má byť človek a jeho duchovné problémy. K týmto problémom sa vyjadril  

aj dielach O liekoch na šťastie a nešťastie, O nevedomosti, O samotárskom živote. Stal sa trvalým 

symbolom humanistického prístupu (rétorika, poetika, história, morálna filozofia) k ľudským 

problémom. 
 

Z myšlienok 
 

 Svojich priateľov rozdeľujem na tých, ktorých obdivujem, na tých, ktorých ctím, 

a na tých, s ktorými mám súcit. 

 Najvyššia závisť vzniká voči tým, ktorí vlastnou silou vzlietli  

a tak unikli zo spoločnej klietky. 

 Knihy nemajú byť náradím, ktoré má ozdobovať dom, nemajú byť cenným 

tovarom, ale majú byť zásobníkom, ktorý oživuje ducha. 

 Nie je nič podivuhodnejšie ako ľudská duša... Byť naozajstným filozofom nie je nič 

iné ako byť naozajstným kresťanom... Najvznešenejšia časť môjho srdca  

je u Krista. 

 Stačí vedieť toľko, koľko vystačí pre spásu... Poznať Boha, nie bohov,  

to je prvá a najvyššia filozofia. 

 Je bezpečnejšie pestovať dobrú a zbožnú vôľu než schopný a jasný 

intelekt. Predmetom vôle je dobro, predmetom intelektu pravda.  

Je lepšie chcieť dobro než poznať pravdu. 

 Dva milostné listy píšeme ťažko: prvý a posledný. 

 Iba malou vášňou horí, kto vysloviť ju môže. 

 Cnosť je po Bohu najlepšou vecou. 



Johann Wolfgang GOETHE 
(28. 8. 1749 – 22. 3. 1832) 
 

Možno najuznávanejší nemecký básnik bol vtipným a v spoločnosti 

obľúbeným partnerom. Učil sa cudzie jazyky (latinsky, grécky, 

francúzsky, anglicky, taliansky, hebrejsky), navštevoval hodiny tanca, 

šermu, jazdy na koni, mal rád hudbu i divadlo. Nevyhol sa častým 

milostným vzťahom, schopnosť vcítiť sa do psychiky druhých využil  

aj vo svojej literárnej tvorbe. Písal lyriku, prózu drámy aj romány,  

mal pozitívny vzťah k prírodným vedám (náuka o farbách, botanika). 

Básnenie a pravdivosť chcel ponúkať svojim pomerne rozsiahlym 

dielom. V románe Utrpenie mladého Werthera (1774) zosobnil 

prázdnotu a nepochopenie spoločenských vzťahov doby na osude 

nešťastne zamilovaného mladíka. V dráme Doktor Faust (1808, 1832) 

oživil ľudovú povesť o tragickej zmluve človeka  s diablom.  
 

Z myšlienok  
 

 Človek počuje len to, čomu rozumie... Človek vlastne vie, len keď vie málo.  

    Čím viac vie, tým sú väčšie jeho pochybnosti... Človek nestráca vždy,  

    keď sa niečoho odrieka. 
  

 Mladosť nie je obdobie života, ale duševný stav... Chyby robia človeka 

sympatickým... Pričiň sa, aby si bol naozaj taký, akým sa chceš zdať. 
 

 Talent dozrieva v osamelom tichu, charakter iba v búrkach sveta... Samota je 

dobrá vec, ak žije človek sám so sebou v pokoji a má niečo určité na prácu... 

Osamotený nedôjde človek nikdy k cieľu. 
 

 Niektorí ľudia nerobia chyby, pretože sa nikdy nepokúsili robiť niečo,  

čo stojí za to... Nestačí iba chcieť, musíme tiež konať...  

Sme formovaní a utváraní tým, čo milujeme.  
 

 Nič nie je strašnejšie ako nevedomosť v akcii... Metóda nás učí získavať čas...  

Ak si dôveruješ, vieš žiť... Iba v ľuďoch je človek schopný poznať sám seba. 
 

 Pretože ľudia nedokážu oceniť prítomnosť a naplniť ju životom, túžia iba po lepšej 

budúcnosti a koketujú s minulosťou. 
 

 Len si stále nemyslite, že je plané všetko, čo nie je nejakou abstraktnou 

myšlienkou a ideou... Iba príroda vie, čo chce. 
 

 Nemožno byť vždy hrdinom, ale vždy možno zostať človekom. 
 

 To niečo obrovské, zosobnené, prichádza nám v ústrety ako Boh 

Stvoriteľ a Udržiavateľ, ktorému sa máme klaňať a ktorého máme 

oslavovať. 
 

 Nech ľudský duch pokročí čo najviac, bez kresťanstva sa nezaobíde. 
  

 Svet je tak veľký a bohatý a život tak rozmanitý,  

     že vždy bude príležitosť na básne.                                                                                                                 



Hermann Ludwig HELMHOLTZ  
(31. 8. 1821 – 8. 9. 1894) 

 

Nemecký fyzik a fyziológ, silná osobnosť s mnohostrannými, vedeckými 

i kultúrnymi záujmami, uznal, že znalosť zákonov prírodných procesov je 

čarovným kľúčom, ktorý otvára možnosť spolupracovať s prírodou. Pochopil,  

že veda a umenie prispievajú k civilizácii ľudstva. Vedel, že uvažovanie nemá 

byť odtrhnuté od údajov zmyslových orgánov, lebo skutočnosť a jej poznávanie 

tvoria celok. Helmholtz napísal okolo 220 vedeckých publikácií. Priekopnícke 

práce pripravil v elektromagnetizme, v hydrodynamike i termodynamike, 

v optike, v akustike. Riešil úspešne problémy elektrodynamiky i elektrochémie.  

Položil trvalé základy teórie vírivých pohybov kvapaliny, rozvinul uplatnenie integrálnych rovníc 

hydrodynamiky. Vypracoval štúdie o axiómach geometrie a o konštruktívnej výstavbe matematiky.  

Skúmal hraničné problémy fyziológie zmyslových orgánov a psychológie. Úspešne spájal 

fyziológiu s fyzikou. Odhalil činnosť neurónov a rýchlosť šírenia vzruchov z podráždenia.  

Vynašiel očné zrkadlo na pozorovanie sietnice oka, rozvinul teóriu priestorového a farebného 

videnia i vnímania zvuku. Formuloval univerzálny zákon zachovania a premeny energie, spracoval 

jeho matematické vyjadrenie a ukázal platnosť vo vtedy známych fyzikálnych javoch. Rozvinul 

matematicky formulované vzťahy medzi zákonmi tepla, elektriny a chemických javov. V štúdiu 

matematiky videl možnosť istoty usudzovania a uplatňovania vedomej logickej aktivity nášho 

ducha v najrýdzejšej a najdokonalejšej forme.  
 

Z myšlienok 
 

 Zmyslové pocity sú pre naše vedomie znaky a je prenechané nášmu umu, aby sa 

naučil porozumieť ich významy... Nestačí poznať fakty. Veda vzniká až vtedy, keď 

odhalíme ich zákony a príčiny... Prírodovedecké hypotézy sú pokusy nájsť zákony, 

majúce význam, siahajúci ďalej, než to dovoľujú bezprostredné pozorovania.  
 

 Práca pre vedu je nevyhnutne prácou pre všeobecné ciele celého ľudstva, pre 

ciele, ktoré nie sú ohraničené na jednotlivé indivíduum, ani na jeden národ, ani na 

časť sveta, ale z práce jednotlivca robia nevyhnutne prácu pre ciele ľudstva a pre 

ich chápanie. 
 

 Náš rozum je schopnosť tvorby všeobecných pojmov. 
 

 Keď sa nám nepodarí nájsť zákon prírodných javov... zaniká aj  sama možnosť  

     ich pochopenia. 
 

 Počítanie je proces, ktorý sa zakladá na tom, že vieme podržať v pamäti poradie, 

v akom akty vedomia časovo po seba nasledovali.  
 

 Všetko, čo nám dáva informácie o prírodných silách alebo o silách 

ľudského ducha, je cenné a môže vo vhodnom čase priniesť úžitok, 

a to obyčajne na takom mieste, kde by sa to najmenej očakávalo. 

 

 Nič nás neoživuje väčšmi, než keď sme nútení napínať všetky sily, 

aby sme si vydobyli uznanie takých ľudí, voči ktorým sami 

pociťujeme potrebu prejavovať im najvyššie uznanie. 

 Všetko prezrádza stopy vlády ducha.                                                          



Anatole FRANCE 
(16.4.184412.10.1924) 

 

Jeho vlastné meno bolo Jacques Thibault. 

Ako francúzsky spisovateľ, kritik a esejista 

ponúkal veľkorysú humanitu, závažnú 

i záväznú hlbokú ľudskosť. Mal rád vedu, 

filozofiu, staré rukopisy a holú pravdu. 

Sympatizoval aj s komunizmom a vyjadroval 

svoje ateistické presvedčenie. Duchaplnými 

aforizmami tešil ľudské srdcia. Bol 

vynikajúci rozprávač štýlovo vybrúsených 

románov a poviedok s historickými aj súdobými námetmi i výrazným 

filozofickým podtextom. Za svoje literárne diela získal Nobelovu cenu (1921) i členstvo (1896) 

vo Francúzskej akadémii. 

 

Z myšlienok 
  

Tí, ktorí robia revolúcie, nedovoľujú, aby ich chcel robiť  

niekto po nich. 

 

Optimizmus je najpríjemnejšia forma odvahy.  

 

Mám radšej omyl nadšenca než ľahostajnosť mudrca. 

 

Musíme odhaliť dve tajomstvá: treba vedieť poznávať 
a milovať. Veda a láska vytvárajú život. 
 

Nikdy nemrhaj hnevom! 

 

Starosti sú najlepšou zábavou. 

 

Skúsenosť je neprenosná. 
 

Len ženy a lekári vedia, ako veľmi potrebná a milosrdná je lož. 

 

Nič nie je tak zodpovedné za staré dobré časy ako slabá pamäť. 

 

Nebyť klamu, ľudstvo by zahynulo zúfalstvom a životnou 

omrzenosťou. 

 

Človek by sa nikdy nemal hanbiť priznať, že bol v nepráve, 

lebo inými slovami to znamená, že dnes je múdrejší ako bol včera. 

 

 Žijeme medzi dvomi hustými mrakmi   zabudnutím toho,  

čo bolo, a neistotou z toho, čo bude. 
  



Norbert WIENER   
(26.11.1894–18.3.1964) 

 

Jeden z najvýznamnejších vedcov 20. storočia, matematik, položil teoretické 

základy kybernetiky a vynaložil veľké úsilie o jej oficiálne uznanie. 

Abstraktnú matematickú vedu vedel účinne používať pre riešenie reálnych 

problémov vedeckého a technického sveta. V knižke Kybernetika alebo 

riadenie a prenos informácií v živom organizme a stroji odhalil a formoval 

zákonitosti pre systematické spracúvanie informácií. Objasnil podobnosť 

medzi systémom počítacích strojov a činnosťou nervovej sústavy. Ukázal 

význam princípu spätnej väzby pre systémy automatickej regulácie, spoznal 

dôležitú úlohu plnohodnotných informácií v organizovaných systémoch. 

Ponúkol nevšedné riešenia i nové syntetické pohľady nielen na spôsob spracúvania informácií 

v riadiacich systémoch, ale aj na problémy hlboko ľudské a bytostne spoločenské. Zaoberal sa 

nielen matematikou, kybernetikou a ich teoretickými i  aplikačnými problémami, ale aj otázkami 

filozofickými. Vedel, že poznanie súvisí s komunikáciou, moc s riadením a hodnotenie s etikou 

Ovládal desať jazykov, napísal viac než dvesto odborných príspevkov a 14 kníh. 

 

Z myšlienok 
 

 Čísla môžu mať kultúrnu a estetickú hodnotu, alebo môžu mať akýsi vzťah  

k takým pojmom, ako je krása, sila, nadšenie. Matematika je jedným z druhov 

umenia... Najvyššie poslanie matematiky spočíva práve v tom, aby nachádzala 

skrytý poriadok v chaose, ktorý nás obklopuje.      

 Samočinný počítač má práve takú hodnotu,  
akú kvalitu má človek, ktorý ho používa. 

 Keď používame „rozumné stroje“, musíme my sami prejaviť ešte viac rozumu a 

schopností, ako sme prejavili predtým, kým sme ich nepoužívali. Ak však 

požadujeme „um“ od stroja, musíme od seba samých žiadať ešte viac rozumu. 

Dajte človeku čo je ľudské a počítaču to, čo je strojové. 

 Veda je pokus vytvoriť ostrovček organizovanosti zočivoči základnej tendencii 

prírody k chaosu. Je to bezočivosť voči bohom, ale zároveň aj železná 

nevyhnutnosť, ktorú nám ukladajú... Vedec by mal byť hnaný takým 

neodolateľným tvorivým pudom, aby bol dokonca sám ochotný, ak nie je za svoju 

prácu platený, zaplatiť, aby mal možnosť ju konať... Disciplínou vedca je 

zasvätenie pravde...  

 Nebojujeme o konečné víťazstvo v nekonečnej budúcnosti. Najväčšie možné 

víťazstvo je to, že človek je, že v bytí pokračuje a že bol. Žiadna porážka nás 

nemôže pripraviť o úspech, že sme v určitom okamihu existovali, a to vo vesmíre, 

ktorý sa zdá byť voči nám ľahostajný. 

 Žijeme však v dobe, kedy formy do značnej miery nahrádzajú 

výchovný obsah, samotná túžba po poznaní sa zriedka pokladá 

za dôstojný cieľ, pričom sa dnes považuje získanie vyššieho 

vzdelania viac za záležitosť spoločenskej vážnosti ako za výraz 

nejakého hlbokého impulzu.  

 Je už pokročilá doba, voľba medzi dobrom a zlom búcha na 

naše dvere... Dôležité nie je víťazstvo, ale zápas o poznanie.                                   



Romain ROLLAND 
(29.1.1866 – 30.12.1944) 

 

Francúzsky prozaik, dramatik, esejista, hudobný historik a literárny kritik bol 

profesorom hudby na parížskej Sorbone. Vybadal nevyhnutnosť rozšírenia 

ľudskej múdrosti a mravnej ušľachtilosti širším a hlbším uplatnením 

mohutnosti láskavých skutkov. Vnímal a oslavoval výnimočné ľudské 

osobnosti (Beethoven, Michelangelo, Tolstoj, Gándhí, Händel), brojil proti 

nezmyselnosti a bezduchosti. Vo svojich esejistických prejavoch o politike, 

filozofii, divadle aj o hudbe, v románoch i životopisoch, sprostredkúval 

hlboké mravné ideály. Za svoje literárne dielo (predovšetkým za románový 

cyklus s autobiografickými črtami Ján Krištof), ktorým šíril sympatie a lásku 

k pravde získal (1915) Nobelovu cenu. Vo svete je známy aj divadelnou hrou 

Tragédia viery (1899),  románom Dobrý človek ešte žije – Colas Breugnon (1919), milostnou 

novelou Peter a Lucia (1920), drámou Hra o láske a smrti (1924), psychologickou románovou 

sondou Očarená duša (1933). Po celý svoj život si dopisoval s významnými politikmi, umelcami, 

spisovateľmi. 
 

Z myšlienok 

 V láske tak ako v umení sa nesmie čítať to, čo o tom povedali druhí.  
Každý musí sám vyjadriť, čo cíti. 

 Dobrodením lásky nie je len to, že nám dáva vieru v druhého, ale aj to, že nám 

vracia vieru v seba samého... Všetko, čoho sa dotkne láska, stave sa nesmrteľným.  

 Nikdy nie je láska silnejšia, ako keď cíti, že sa púšťa do niečoho, čo jej prinesie 

utrpenie... Láska žije v tom, kto miluje, nie v tom, kto je milovaný. 

 Človek je omylný, ale milovať niekoho, nie je omylom nikdy. 

 Ženská duše stále potrebuje milovať a byť milovaná. 

 Všetko pominie – spomienka na slová, na bozky, na milostné objatia, 

ale súzvuk duší je nezmazateľný. 

 Buďte silní, bez teórií a násilností, a všetky slabé duše sa k vám budú obracať  

ako rastliny k svetlu. 

 Pravdu treba milovať viacej ako seba samého, 

svojho blížneho však viacej ako pravdu. 
 

 Prvý zákon umenia: Ak nemáš čo povedať, mlč. Ak máš čo povedať, 
povedz, ale neklam... Na svete nie je nič krajšie ako čestný človek. 

 Cieľom umenia nie je sen, ale život... Nie je ťažké robiť veci nové, ale dobré. 

 V láske a umení sa nedá opisovať, každý sa musí vyjadriť sám za seba...  

Kto nikdy netrpel, nepozná dobre svoje vnútro.  

 Hudba – ako dážď, kvapka za kvapkou preniká do srdca a oživuje ho. 

 Vidieť svet taký aký je a predsa ho milovať – to je najväčšie umenie. 

 Úprimnosť je dar práve tak vzácny ako inteligencia a krása. 

 Nech je pochválená radosť aj bolesť. Obe sú sestry a obe sú posvätné. 

Vytvárajú svet a podnecujú duchovnú veľkosť. Sú silou, sú životom. 

 Myšlienková inteligencia je ničím bez inteligencie srdca. 

 Aby si osvetľoval svetlom iných, musíš nosiť slnko v sebe. 

 Najhoršou chorobou, ktorou svet trpí, nie je sila zlých, ale slabosť dobrých. 
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Jednoduché vety významných osobností  
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Hľadať pravdu má väčšiu cenu než pravda sama. 

Gotthold E. LESSING (22.1.1729–15.2.1781) 
 

Tým väčšie budú tvoje zásluhy, čím viac lásky a nadšenia vkladáš do každej práce. 

Otto F. BABLER (26.1.190124.2.1984) 
 

Prejavom slobody je láska a dôraz na vlastné svedomie. Slobodný človek je ten,  

ktorý dáva, pomáha, oslobodzuje a miluje. 

Nikolaj A. BERĎAJEV (8.3.187424.3.1948) 
 

Laik je iba vtedy dobrým kresťanom, keď miluje zem, človeka a jeho dejiny,  

a v ich výzve začuje volanie svojho Boha, ktorý stvoril nebo aj zem...  

Kresťania majú hľadať Božiu vôľu ako jedinečnú pre seba a svoju dobu. 

Karl RAHNER (5.3.1904–30.3.1984) 
 

Z minulej kultúry sa stane hromada trosiek a nakoniec hromada popola,  

ale nad popolom sa budú vznášať duchovia.  

Ludwig WITTGENSTEIN (26.4.1889–29.4.1951) 
 

Moderný svet si nepripúšťa, že je nenormálny, pretože nevie, čo je normálne. 

Gilbert K. CHESTERTON (29.5.1874–14.6.1936) 
 

Čím lepšie spoznávame prírodu, tým lepšie spoznávame Boha. 

Étienne GILSON (13.6.1884–19.9.1978) 
 

Láska je neobyčajne závažný dôvod, ktorý ospravedlní všetko...  

Milovať a byť milovaný, to je nesmierne šťastie.  

Anton P. ČECHOV (29.1.1860–15.7.1904) 
 

Poézia je energia. Vo svete existuje tajomné prepojenie medzi energiou, pohybom, 

rozumom, životom a zdravím. 

Czesłav MIŁOSZ (30.6.1911–14.8.2004) 
 

Tu nie je svet, kde sa pravdy potvrdzujú, ale svet, kde sa vyvracajú omyly. Svet 

i pravda existujú, iba istotu o svete a pravde nemáme a nemôžeme mať. 

Karl R. POPPER (28.7.1902–17.9.1994) 
 

Boh je matematik.                                        

     Paul A. DIRAC (8.8.1902–20.10.1984) 
 

Je nemožné prehlbovať záujem o akúkoľvek presnú vedu nepoznajúc jej matematiku. 

James C. MAXWELL (13.6.1831–5.11.1879) 
 

Predvídam univerzálny informačný systém, ktorý každému človeku poskytne 

maximálnu slobodu voľby...  

Andrej D. SACHAROV (21.5.1921–14.12.1989) 

 

http://cs.wikipedia.org/wiki/21._kv%C4%9Bten
http://cs.wikipedia.org/wiki/1921
http://cs.wikipedia.org/wiki/14._prosinec
http://cs.wikipedia.org/wiki/14._prosinec
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Pre priateľov a priaznivcov spomienkových kalendárov 

zostavil Dušan JEDINÁK z Topoľčian. 
 

 
 


