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Ivan Sergejevič TURGENEV  
(* 9. 11.1818 – † 3. 9. 1883)  

 

Ruský spisovateľ pochádzal zo zámožnej 

šľachtickej rodiny. Jeho rodičia mali záujem  

o kultúru, ten sa však dostával do priameho 

kontrastu s krutosťou nevoľníckeho systému. 

Zapísal sa (1833) na filozofickú fakultu Moskovskej 

univerzity, potom študoval aj na univerzite v Petrohrade. V rokoch 

1838-1941 študoval filozofiu a klasickú filológiu v Berlíne. Vtedajším 

spoločenským životom sa zaoberal  v románoch Šľachtické hniezdo, 

V podvečer a Otcovia a deti (tento román je považovaný za jedno  

z najlepších prozaických diel 19. storočia). Jeho literárne dielo 

(realistické s prvkami romantizmu), ovplyvnilo ďalší vývoj ruskej 

literatúry. 

 

Z myšlienok 
Báť sa smiechu znamená neznášať pravdu. 

Omyl je vždy nebezpečný,  
ak sa k nemu pridá trochu pravdy. 

Blízkeho človeka pochopíme až vtedy,  
keď sa s ním rozlúčime. 

Šťastie nepozná zajtra ani včera, nepamätá si minulosť, 
nemyslí na budúcnosť, jestvuje iba v prítomnosti - i to nie 
celý deň - ale iba okamih. 
                                                                 Dobré slovo je tiež skutok. 
Kto nemá peniaze je chudobný, kto nemá druha je 
chudobnejší, kto nemá srdce je najchudobnejší. 

Šťastie sa podobá zdraviu. Dokiaľ ho máš,  
ani si ho nevšimneš. 

So špatnou náladou sa starne veľmi rýchlo. 
Len vďaka láske sa život udržiava a postupuje vpred. 

Poľutovania hodný je ten, kto žije bez ideálov.  
Spokojnosť v starobe si zaslúži iba človek, ktorý nikdy nestratil vieru v dobro. 

 

 
 
 
 
http://mikesh.szm.sk/turgenev.htm  

https://sk.wikipedia.org/wiki/9._november
https://sk.wikipedia.org/wiki/9._november
https://sk.wikipedia.org/wiki/3._september
https://sk.wikipedia.org/wiki/1883
https://sk.wikiquote.org/wiki/Omyl
https://sk.wikiquote.org/wiki/Nebezpe%C4%8Denstvo
https://sk.wikiquote.org/wiki/Pridanie
https://sk.wikiquote.org/wiki/Pravda
https://sk.wikiquote.org/wiki/Bl%C3%ADzkos%C5%A5
https://sk.wikiquote.org/wiki/%C4%8Clovek
https://sk.wikiquote.org/wiki/Pochopenie
https://sk.wikiquote.org/wiki/Rozl%C3%BA%C4%8Di%C5%A5
https://sk.wikiquote.org/wiki/Dobro
https://sk.wikiquote.org/wiki/Slovo
https://sk.wikiquote.org/wiki/Skutok
https://sk.wikiquote.org/wiki/Peniaze
https://sk.wikiquote.org/wiki/Chudoba
https://sk.wikiquote.org/wiki/Srdce
https://sk.wikiquote.org/wiki/%C5%A0%C5%A5astie
https://sk.wikiquote.org/wiki/Zdravie
https://sk.wikiquote.org/wiki/Nev%C5%A1%C3%ADmavos%C5%A5
http://mikesh.szm.sk/turgenev.htm
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Robert SCHUMAN 
(29.6.1886  4. 9. 1963) 

 

Jeho rodina pochádzala z Lotrinska. On vyštudoval právo  

na univerzitách v Bonne, Mníchove, Berlíne a v Štrasburgu. 

Vyrastal na pomedzí nemeckej a francúzskej kultúry. V roku 1940 

bol deportovaný do Nemecka. Po úteku o dva roky neskôr sa pripojil  

k francúzskemu hnutiu odporu. Svoju dráhu politika začal (1948), keď sa stal 

ministrom zahraničných vecí v ôsmich krátkodobých francúzskych vládach 

(až do roku 1952). Vnímal celostne politické súvislosti a predvídavo sa díval  

aj do vzdialenej budúcnosti. Skromný, nenápadný, premýšľavý Schuman, muž 

presných myšlienok a nezlomnej vôle, vynikol intelektuálnou 

čestnosťou, nezištnou ochotou v službe. Vypracoval plán 

vytvorenia Európskeho spoločenstva pre uhlie a oceľ, ktorý bol zverejnený 9. mája 

1950 (dnes považovaný za zrod Európskej únie). Služba svetu bola pre neho 

bohoslužbou. V roku 1955 sa stal predsedom Európskeho spoločenstva a v rokoch 

19581960 bol prvým predsedom Európskeho parlamentného zhromaždenia  

v Štrasburgu. Schuman nechápal zjednotenú Európu len ako do seba zahľadenú 

pevnosť, ale ako model medzinárodných vzťahov pre tretie tisícročie. Kresťanské 

hodnoty ako základ európskej politiky môžu umožniť mierovú spoluprácu v Európe 

a jej rast hospodársky aj duchovný.  
 

Z myšlienok 
 

 Politická integrácia musí byť doplnením ekonomickej integrácie...  

 Len politicky integrované krajiny vykonajú spoločné rozhodnutia 

medzinárodného dosahu. 

 Solidarita vo výrobe, ku ktorej sa takto dospeje, bude mať  

za následok, že akákoľvek vojna medzi Francúzskom a Nemeckom  

sa stane nielen nemysliteľnou, ale vlastne nemožnou. 

 Aby mohol nastať naozajstný mier, potrebujeme najprv jednotnú Európu...  

Európa nebude vybudovaná naraz alebo podľa jednotného generálneho plánu. 

Bude vystavaní pomocou konkrétnych výsledkov, ktoré najprv vytvorí solidarita  

de facto... Európa musí spojiť všetky svoje prostriedky, aby mohla žiť lepšie... 

Európa sa musí znovu stať vodcom humanity... Zjednotená Európa predznačuje 

všeobecnú solidaritu budúcnosti. 

 Zrodila sa (demokracia) v deň, keď bol človek povolaný, aby vo svojom dočasnom 

pozemskom živote uskutočňoval ľudskú dôstojnosť v osobnej slobode,  

v rešpektovaní práv druhého človeka a v praktizovaní bratskej lásky ku všetkým. 

Nikdy pred Kristom neboli vyslovené podobné myšlienky. Demokracia je zviazaná 

s kresťanstvom v myslení i v čase. Zrodila sa s ním len postupne, po dlhom tápaní, 

niekedy za cenu opätovného upadnutia do barbarstva.  
 

 Všetci sme nástrojmi Prozreteľnosti,  
ktorá nás vedie naplneniu diel,  

čo nás presahujú.                                                   
 
 

http://sk.wikipedia.org/wiki/1948
http://sk.wikipedia.org/wiki/1952
http://sk.wikiquote.org/wiki/%C4%8Clovek
http://sk.wikiquote.org/wiki/%C5%BDivot
http://sk.wikiquote.org/wiki/Sloboda
http://sk.wikiquote.org/wiki/Pr%C3%A1vo
http://sk.wikiquote.org/wiki/L%C3%A1ska
http://sk.wikiquote.org/wiki/Je%C5%BEi%C5%A1_Kristus
http://sk.wikiquote.org/wiki/My%C5%A1lienka
http://sk.wikiquote.org/wiki/Demokracia
http://sk.wikiquote.org/wiki/Kres%C5%A5anstvo
http://sk.wikiquote.org/wiki/%C4%8Cas
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Stamps_of_Germany_(BRD)_1968,_MiNr_556.jpg
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Lev Nikolajevič TOLSTOJ   
(9. 9. 1828 - 20. 11. 1910; v starom kalendári 28. 8. 1828 - 7. 11. 1910) 

 

Získal označenie „veľká duša Ruska“. Stelesňoval ruskú literárnu tvorbu  

i filozofiu minulého storočia. Vo svojom diele odrazil protiklady celej epochy 

ruskej spoločnosti (1861-1905). Ruský spisovateľ a mysliteľ Lev Nikolajevič 

Tolstoj, spoločenský kritik a básnik ľudských osudov, vášnivo túžil polepšiť 

svet. Pripravoval revolúciu v oblasti morálky, ovplyvnil súdobé názory na 

vzdelanie, osvetu, umenie i výchovu. Romány Vojna a mier, Anna 

Kareninová, Vzkriesenie odrážajú jeho realistický pohľad  

na svet umením psychologickej analýzy. Ľudský život 

skúmal zvnútra, v rôznorodých labyrintoch nás samých, v problémoch našich 

duší. Odhalil v ľuďoch ich vždy neuspokojenú túžbu po tom, aby ich život bol 

blahom a mal rozumný zmysel. Poslaním človeka má byt život pre iných.  

Hlásal etiku neprotivenia sa zlu násilím, uznával dosiahnutie najvyššej harmónie 

v zmysle pravdy, krásy a dobra. 
 

Z myšlienok 

 Ak žiješ s ľuďmi, nezabúdaj, čo si poznal v samote. A v samote premýšľaj o tom,  

čo si poznal pri stretnutiach s ľuďmi. 

 V živote je iba jedno neklamné šťastie - žiť pre druhého. Skutočne žijú iba tí,  

ktorí konajú dobro. 

 Čím bližšie sú ľudia k pravde, tým sú znášanlivejší voči cudzím omylom. 

A opačne. 

 Ak ťa napadne, že všetko to, čo si myslel o Bohu, je zvrátené a žiadny Boh nie je, 

nestrachuj sa z toho. Prihodí sa to každému človeku. Nemysli si však, že tvoja 

neviera pochádza z toho, že Boh neexistuje. Ak už neveríš v Boha, v ktorého  

si predtým veril, je to preto, lebo v tvojej viere bolo niečo chybné a preto musíš  

 sa snažiť lepšie pochopiť, čo nazývaš Bohom. Ak divoch prestane veriť vo svojho 

dreveného boha, neznamená to, že Boh neexistuje, ale iba to, že Boh nie je 

z dreva.   
 K najväčším omylom patrí presvedčenie,  

že ľudia môžu násilím spravovať šťastie iných ľudí. 
 Najvyššia ľudská múdrosť bola vždy v tom, aby sa našlo usmernenie, podľa 

ktorého sa majú usporiadať ľudské vedomosti: ktoré z nich sú dôležitejšie  

a ktoré sú menej dôležité... veda o tom, čo človek musí poznať najnutnejšie    

v čom je zmysel a šťastie každého človeka a všetkých ľudí.   

 Láska je len vtedy skutočnou láskou, ak človek obetuje pre druhého nielen svoj 

čas, svoje sily, ale až keď nasadí všetko, aj svoj život. Iba tým, že existuje takáto 

láska v ľuďoch, sa udržuje tento svet.   

 Iba čestný nepokoj, zápas a práca, založené na láske je to,  
čo sa dá nazvať šťastím. 

 Najkrajšia mladosť je mladosť ducha vo chvíli, keď už nie sme mladí. 

 Kto je dobrý, verí v dobro, lebo ho dokáže tvoriť v iných. 

 Radosť z konania dobra je jediným naozajstným šťastím. 

 Naozaj múdry je ten, kto pozná sám seba. 

 Vyrastajte duchovne a pomáhajte druhým rásť. V tom je celý život. 
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Michael NOVAK 
(9.9.1933−17.2.2017) 

Moji predkovia boli nevoľníci, robotujúci  

pre šľachtica, ktorý žil na Spišskom hrade... 

Všetci štyria moji starí rodičia sa narodili  

na Slovensku,  prisťahovali sa do Ameriky v dobe, keď boli ešte veľmi 

mladí. Americký filozof, diplomat a teológ je pokladaný za jedného  

z najvplyvnejších náboženských mysliteľov 20. storočia. Pôsobil  

a prednášal na prestížnych univerzitách. Zastával významné 

diplomatické funkcie v medzinárodných inštitúciách. Za vedeckú  

a publikačnú činnosť získal (1994) aj Templetonovu cenu. Je autorom 

asi 25 publikácií v oblasti filozofie, sociológie, ekonomiky, etiky 

a politiky kapitalizmu. Vo svojich dielach sa priekopníckym spôsobom venoval otázkam 

demokracie a jej vzťahu k ekonomike, etike, viere a cirkvi. Osobitný dôraz 

kládol na subsidiaritu a na kreatívnu aktivitu ľudskej osoby na základe jej 

slobody a pracovitosti. Napísal: Otvorená Cirkev,1964; Duch demokratického 

kapitalizmu,1982; Proč jsem katolíkem,1983; Katolícka etika a duch 

kapitalizmu, 1993. 
 

Z myšlienok  
 Demokratický kapitalizmus nie je ani božie kráľovstvo, ani bez hriechu.  

Ale všetky ostatné známe systémy politickej ekonómie sú horšie. V tomto veľmi 

opovrhovanom systéme leží naša nádej na uľahčenie chudoby a na odstránenie 

utláčateľského tyranstva, možno naša posledná, najlepšia nádej. 

 Tajomstvo demokracie je hľadanie kompromisu a efektívnej spolupráce.  

Vo viacstranovom, pluralistickom systéme nemôžete súhlasiť so všetkými,  

sú tam rozdiely. A nikto nemôže mať všetko, čo chce. Každý môže mať trošku  

zo svojich najdôležitejších priorít. 
V demokracii a kapitalizme človek musí vedieť niesť riziko, byť zodpovedný, 
iniciatívny. Vedieť, že to, čo chce dosiahnuť, sa bez jeho pričinenia neudeje. 
Naučiť sa týmto zručnostiam chce veľké duševné úsilie. 
  
Je rozdiel medzi slobodou a svojvôľou. Svojvôľa znamená robiť si, čo sa človeku 
zachce. To nie je sloboda. Sloboda je robiť to, čo by človek mal. Jedine ľudské 
bytosti majú povinnosti. 
 

 Ľudia, ktorí majú skúsenosti so svetom, jeho ťažkosťami, s chorobami, 

so smrťou a podobne, majú tendenciu byť viac v kontakte s realitou. 

Nestáva sa to každému vzdelanému, ale mnohí pripisujú menší význam 

skúsenosti a väčší význam teórii. Preto americká demokracia vždy 

preferovala ľudí so zdravým sedliackym rozumom oproti intelektuálom. 

 Odstraňovaním vitality súdržnej a samosprávnej občianskej spoločnosti štát 

sociálnej pomoci redukuje oblasť zodpovednosti za osobné skutky... je spôsobený 

aj úpadok osobnej zodpovednosti, pracovných návykov a morálnej vážnosti. 

Strácajú sa tiež zdravé návyky, jednoduché cnosti ako umiernenosť, láskavosť  

a osobná spoľahlivosť vyzerajú ako staromódne a ľudia so silným charakterom sú 

vytláčaní tými, ktorí žiadny charakter nikdy nemali... Projekt samosprávy má buď 

morálne základy, alebo nie je možný. Ak sa na tom zhodneme, musíme preskúmať 

morálnu dimenziu slobody.     
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Otokar BŘEZINA 
(13.9.1868−25.3.1929) 

 

Český básnik a esejista, vlastným menom Václav Ignác Jebavý, 

básnickými zbierkami z posledného desaťročia 19. storočia (Tajemné 

dálky, Svítání na západě, Větry od pólů, Stavitelé chrámu, Ruce) 

vytvoril osobitú podobu básnického symbolizmu, hľadajúcu cestu  

pre naplnenie túžby po absolútnom poznaní sveta a sebapoznania uprostred chaosu 

modernej spoločnosti, ktorá zahmlieva najzákladnejšie problémy ľudskej existencie, vzťah 

medzi človekom a absolútnom. Dokázal experimentovať s volným veršom a sugestívnou 

obraznosťou. Vyjadroval mnohé metaforické situácie duchovnými symbolmi. Jeho 

filozofické eseje sú napísané umelecky vytríbeným jazykom (Hudba pramenů, Skryté 

dějiny). Poetickými symbolmi vyjadroval názory na zmysel života i význam poznania 

sveta, umenia, prírody i spoločnosti. Poslanie umenia chápal v odhalení súvislostí ľudskej 

duše s vesmírom. Bol najvýraznejšou osobnosťou básnickej eseje, stal sa filozofom 

sústavnej vôle k životu. Vnútorným zrakom dovidel do vnútra vecí, 

jeho básnická mystika sa blížila k potencionálnemu realizmu. Nevyjadroval sa v sylogizmoch,  

ale v obrazoch, nepýšil sa logikou, ale uznával vízie. Stelesnil vrcholy českej symbolistickej poézie 

– osobné spovede, mystický útek od hmotného sveta, vízie budúcej spoločnosti, duchovné 

bohatstvo pracujúcich ľudí, stal sa básnikom slovanského temperamentu a západnej erudície. 

Prispel k obnove a zmodernizovaniu českého jazyka. Svojimi esejistickými myšlienkami, 

básnickými obrazmi obohatil duchovnú reč svojho národa. Vytvoril veľkolepé, originálne 

básnicko–esejistické dielo, v ktorom zaľudňuje život novými nádejami a istotami. 
 

Z myšlienok 
 

 Celý svet okolo nás po tisícročia svojou krásou nám dáva znamenie o svete zjednotenia  

a pokoja, po ktorom túžia srdcia.  

 Nikto nemôže vystihnúť krásu toho, čo nemiluje... Poznávanie je stúpaním ku svetlu...  
 Poznanie sa meria láskou.  

 Nikto si nemôže trvalo privlastniť viac na tejto zemi, než stačí udržať svojím duchom. 

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

a lásky, je spolupracovníkom smrti.  

 Každé dielo, najvyššie i najpokornejšie, je službou vyššiemu poriadku vecí, po ktorom túži 

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

 Napriek každému zamdleniu skepsou, zúfalstvom milujúcich sa, napriek previneniam, ktorých 

nezmierené mlčanie zaťažuje celé pokolenia, rastie človek k duchovnej  jednote na celej zemi. 

 Každé úsilie poznávania, rozumu, utrpenia, svätosti a lásky pracuje, aby sa ľudské slovo 

priblížilo čo najviac tajomnej pravde sveta; aby sa stále väčší počet ľudí mohol zhodnúť  

na skutočnej cene pozemských vecí a styk človeka s človekom aby bol skutočne nezištný, mocný, 

jemný a čistý. 

 Každým prekonaním bolesti, dobytím novej pravdy, ukončeným dňom lásky, každým pohľadom 

na veci, ktoré sme uvideli naposledy v tomto živote, rastie v nás pocit duchovnej slobody... 

Každé slovo lásky, každá črepina skla odhodená z cesty, aby nezranila bosé nohy, každé 

pomenovanie vecí ich pravým menom, každé prelomenie mreží nášho sebectva má svoj ohlas  

vo svete vyššom. 

 Kto stavia na hmote, sklame sa. Všetko musí byť preniknuté duchom...  

Ľudia sú všade rovnakí. Záleží len na tom, aké majú srdce a svedomie.  

 Každý život je div pripravený miliónmi rokov skrytých víťazstiev nad 

smrťou... Každý des pred smrťou je len uvedomením si veľkosti a nádhery 

života, pre ktorý ešte nie sme pripravený. 

 Ty nejvyšší pravdy nepoznáváme pouhým rozumem, nýbrž zářením celé naší 

bytosti. 

 Tu sa žije tajomstvo, zázrak je tu jedinou skutočnosťou...  
 Šťastní sú tí, ktorí dokážu pochopiť tajomstvo zápasu a ich láska pri tom nezomiera.          
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http://docplayer.cz/4092205-O-knize-o-autorovi-miroslav-holub-13-zari-1923-
plzen-14-cervence-1998-praha.html 
 

Moje poezie se dá překládat, protože není příliš silně závislá na jazyce. 
To je vliv vědy, protože věda by neměla být závislá na jazyce. 

Věda se nyní osvobozuje od své metaforické etapy. Dosud jsme používali výrazů, 
o nichž jsme věděli, že jsou to jen metafory, že nemají příliš mnoho společného 

s realitou. Věda nyní dospěla do etapy symbolických jazyků, například matematika. 
Nepoužívá skoro vůbec slov a nelze ji slovy plně interpretovat. 

 

Boj proti blbosti se řídí 3 termodynamickým zákonem.  
Nedá se vyhrát, prohrát, remizovat, ale nesmí se z boje odejít. 

 

Jste-li v úzkých, mluvte zeširoka. 
 

Dveře 
Jdi a otevři dveře.  

Třeba je tam venku strom, nebo les, nebo zahrada, nebo magické město. 
Jdi a otevři dveře. 

Třeba tam pes škrábe. 
Třeba je tam tvář, nebo oko, nebo obraz obrazu. 

Jdi a otevři dveře. 
Když je tam mlha, spadne. 

Jdi a otevři dveře. 
I kdyby tam byla jen tíkající tma, i kdyby tam bylo jen duté vanutí, i kdyby tam nic nebylo, 

jdi a otevři dveře.                                                                     
Aspoň průvan bude. 

 

Miroslav HOLUB (13.9.1923−14.7.1998)  
Český básnik a lekár, ale aj esejista, vedec v oblasti imunológie. 

http://docplayer.cz/4092205-O-knize-o-autorovi-miroslav-holub-13-zari-1923-plzen-14-cervence-1998-praha.html
http://docplayer.cz/4092205-O-knize-o-autorovi-miroslav-holub-13-zari-1923-plzen-14-cervence-1998-praha.html
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François de la ROCHEFOUCAULD 
(15. 9. 1613 – 17. 3. 1680)  

 

Bol potomkom prastarého francúzskeho šľachtického 

rodu. Preslávil sa vydaním (okolo roku 1668) svojich 

dômyselných dobových poznámok o zjavných i skrytých 

ľudských vlastnostiach, ľahkými úvahami o ťažkom 

živote, možno až krutými postrehmi o ľudskej povahe, 

zverejnených v publikáciách Pamäte a Kniha aforizmov. 

Francúzsky prozaik a moralista na pozadí ľudských slov  

a skutkov odhaľoval pod maskou skryté neduhy našich 

charakterov.    
 

Z myšlienok 

 Každý si ťažká na svoju pamäť, nikto na svoj úsudok. 

 Vážnosť je záhada tela, vynájdená na to, aby zakryla nedostatky ducha. 

 Za rozumných považujeme len tých, ktorí majú zhodné názory s našimi. 

 So skutočnou láskou je to ako s duchmi: každý o nich hovorí, ale kto ich videl? 

 Skutočný úspech máme až vtedy, ak nám ho priznajú aj závistlivci.  

 Odmietnutie chvály je vyjadrením túžby byť pochválený dvakrát.  

 Je nemožné milovať po druhý raz to, čo sme naozaj prestali milovať.  

 Iba ten, kto naozaj ľúbi, nevie, kedy ho ten druhý prestal milovať.  

 Bolo by načase, aby sa nevina tešila rovnakej pozornosti ako zločin. 

 Slovami môžeš zatajiť čo chceš. Skutky ťa prezradia. 

 Nádej a obava sú nerozlučné... Súcit je na nič. Treba pomáhať. 

 Mať vynikajúce vlastnosti nestačí: je potrebné ich vedieť uplatniť. 

 Pravda nespôsobí toľko dobrého, koľko zla narobia jej dôsledky. 

 Žiadna maska nedokáže nadlho zakryť lásku, ak je, a predstierať ju, ak nie je. 

 Vonkajšia dokonalosť má obyčajne zastrieť vnútorné nedostatky. 

 Aj v priateľstve aj v láske sme šťastnejší tým, čo nevieme, ako tým, čo vieme. 

 Svetom vládnu peniaze a náhody... Človek ľahko uverí tomu, čo si praje. 

 Úprimnosť je túžba zmenšiť svoje chyby aspoň tým, že sa k nim priznáme. 

 Mlčanie je najistejší spôsob hry, ak máme neisté šance. 

 Keď už sám žiadne názory nemám, brojím aspoň proti tým, ktoré majú druhí. 

 Kto chce dokázať, že je dobrosrdečný, nesmie byť veľmi vtipný. 

 Sú vyčítania, ktoré znamenajú chválu, ale aj pochvaly, ktoré sú utŕhaním na cti. 

 Vyrovnanosť múdrych je len v umení nedať najavo svoje zmätky. 

 Chcieť nad všetkými a vždy vyniknúť rozumom, je úplný nerozum. 

 Niet na svete tak šikovný človek, aby poznal celú svoju hlúposť. 

 Nenudí nás ten, koho potrebujeme. 
 

 Ani do slnka ani na smrť sa nepozrieš priamo. 

 Existujú aj ľudia tak povrchní a do vetra, že nemôžu byť ani poriadne zlí. 

 Viac sme leniví na duchu než na tele... Kto naozaj chce, ten môže. 

 Nikdy nie sme tak šťastní ani tak nešťastní ako si myslíme. 

 Ľahko si dávame rozhrešenie za hanebnosti, o ktorých vieme len my sami. 

 Priznávame sa k malým chybám len preto, aby vzniklo presvedčenie, že nemáme veľké. 

 Pokrytectvo je pocta, ktorú vzdáva neresť cnosti. 

 V nádeji na prospech ťahajú poctivosť aj podlosť za jeden špagát. 

 Slabosť je väčším nepriateľom charakteru ako výstrednosť. 

 Múdrosť je pre ducha to, čo zdravie pre telo... Možno dávať rady. ale nemožno naučiť konať.  

 Kto sa priveľmi zaoberá nepatrnými vecami, obyčajne prestáva byť schopný veľkých činov.  
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Charles de FOUCAULD 
(15. 9. 1858 – 1. 12. 1916) 
 

Pochádzal z francúzskej aristokratickej rodiny. V škole ho 

považovali za lenivého a výstredného. Bol sveták a sukničkár. Ako 

absolventa vojenskej školy ho poslali do Alžírska, tam bol pre 

nedisciplinovanosť degradovaný. Vydal sa na expedíciu po Maroku, 

veľmi na neho zapôsobil islam. Vo veku 26 rokov získal za 

výsledky svojho bádania zlatú medailu Parížskej geografickej 

spoločnosti. Stretnutie s istým kňazom mu pomohlo objaviť vieru 

v Boha (1886). Počas putovania po Svätej Zemi, keď žil aj niekoľko 

rokov ako pustovník pri Nazarete v Palestíne, sa zamiloval do 

chudobného života Ježiša Krista, a rozhodol sa vstúpiť do komunity 

trapistov, ktorí ho poslali do Sýrie. Po kňazskej vysviacke (1901) sa presťahoval do Maroka, kde žil 

aj ako pustovník v chatrči z bahna a rákosia, od r. 1904 sa úplne oddal misionárskej práci na Sahare 

v Alžírsku a zároveň desať rokov študoval jazyk a kultúrne tradície Tuarégov. Podarilo sa mu 

vypracovať pre nich gramatiku a slovník. Pri ozbrojenom útoku povstalcov ho zastrelili. V roku 

2005 bol v katolíckej cirkvi prehlásený za blahoslaveného mučeníka.  
 

Z myšlienok 
 

Pane Bože, ak si, daj mi to vedieť. 
Keď som uznal, že Boh existuje, nemohol som konať inak, 

než žiť pre neho. 

Vzdávať Bohu slávu je pre človeka najväčšie dobro. 

Ak úprimne milujeme Pána, žijeme viac v ňom ako v sebe 

samých.  

 V okamihu, keď niekto začne hľadať len samého seba, 

prestáva milovať.  

Keď môžeme trpieť a milovať môžeme veľa; ba dokonca 

najviac z toho, čo sa dá na zemi urobiť.  

Čo je to milovať? Chcieť iba jednu vec, žiť iba pre jednu 

vec: pre dobro milovaného.  

    Láska chce byt vyjadrená...  

Odovzdanosť je požiadavkou lásky.  

Láska sa nezakladá na pocite, že milujeme, ale na vôli 

chcieť milovať. Ak chceme milovať, tak milujeme. Ak chceme 

nadovšetko milovať, potom milujeme nadovšetko.  

    Láska všetko zabúda, všetko odpúšťa bez výhrad.   
Ľuďom môžeme urobiť nesmierne veľa dobrého bez slov, bez 

kázania, bez rozruchu, mlčky a dobrým príkladom. 
  
 Mlčanie treba zachovávať, ako sa len dá. Musíme ho však prerušiť,  

keby to na mojom mieste urobil Ježiš, a tak, ako by to urobil on.  

  Štúdiom kníh sa hľadá Boh, modlitbou sa nachádza.  
 Nie som tu preto, aby som priviedol Tuarégov ku kresťanstvu,  

ale preto, aby som im porozumel.  

 Boh nás všetkých privíta, ak si to zaslúžime. 

http://sk.wikiquote.org/wiki/Utrpenie
http://sk.wikiquote.org/wiki/Milovanie
http://sk.wikiquote.org/wiki/Zem
http://sk.wikiquote.org/wiki/Robota
http://sk.wikiquote.org/wiki/Milovanie
http://sk.wikiquote.org/wiki/Chcenie
http://sk.wikiquote.org/wiki/Jeden
http://sk.wikiquote.org/wiki/Vec
http://sk.wikiquote.org/wiki/%C5%BDivot
http://sk.wikiquote.org/wiki/Dobro
http://sk.wikiquote.org/wiki/L%C3%A1ska
http://sk.wikiquote.org/wiki/Vyjadrenie
http://sk.wikiquote.org/wiki/Odovzdanos%C5%A5
http://sk.wikiquote.org/wiki/Po%C5%BEiadavka
http://sk.wikiquote.org/wiki/L%C3%A1ska
http://sk.wikiquote.org/wiki/L%C3%A1ska
http://sk.wikiquote.org/wiki/Pocit
http://sk.wikiquote.org/wiki/Milovanie
http://sk.wikiquote.org/wiki/V%C3%B4%C4%BEa
http://sk.wikiquote.org/wiki/Chcenie
http://sk.wikiquote.org/wiki/%C4%BDud
http://sk.wikiquote.org/wiki/Dobro
http://sk.wikiquote.org/wiki/Slovo
http://sk.wikiquote.org/wiki/K%C3%A1ze%C5%88
http://sk.wikiquote.org/wiki/Rozruch
http://sk.wikiquote.org/wiki/Ticho
http://sk.wikiquote.org/wiki/Pr%C3%ADklad
http://sk.wikiquote.org/wiki/Ticho
http://sk.wikiquote.org/wiki/Je%C5%BEi%C5%A1_Kristus
http://sk.wikiquote.org/wiki/%C5%A0t%C3%BAdium
http://sk.wikiquote.org/wiki/Kniha
http://sk.wikiquote.org/wiki/H%C4%BEadanie
http://sk.wikiquote.org/wiki/Boh
http://sk.wikiquote.org/wiki/Modlitba
http://sk.wikiquote.org/wiki/Nach%C3%A1dzanie
http://images.google.sk/imgres?imgurl=http://www.diocese-saintetienne.fr/IMG/jpg/foucauld.jpg&imgrefurl=http://www.diocese-saintetienne.fr/spip.php?article128&usg=__cMdyTmBUUaenEMLp2mvUd9nlypc=&h=359&w=284&sz=23&hl=sk&start=11&um=1&tbnid=DF-R8CrbEKWm0M:&tbnh=121&tbnw=96&prev=/images?q=Charles+de+Foucauld&hl=sk&sa=N&um=1
http://sk.wikiquote.org/wiki/S%C3%BAbor:De_Foucauld's_signature.jpg
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Max ŠVABINSKÝ  
(* 17.9.1873 – † 10.2.1962)                       

 

Český maliar a rytec, uznávaný  

pre svoju neobyčajnú kresliarsku 

zručnosť a rozmanitosť grafických 

techník. Preslávil sa portrétmi, 

maľbami krajiny a prírody, 

ilustráciami, mozaikou i kresbou. 

Okrem olejomaľby a perokresby  

sa venoval litografii, akvarelu, drevorytu, 

vitrážam. Bol autorom poštových známok 

a československých bankoviek. Medzi jeho 

najznámejšie obrazy patria Splynutie duší,  

Guľatý portrét, Chudobný kraj, Kamélie.  

 

Z diela  

 

Pokladajú ma za starého ospevovateľa 

prírody. Niekedy je to vyslovované, 

hlavne mladými, s akýmsi dešpektom.  

Ja som však na to hrdý, a myslím si,  

že som ju neospevoval dosť, aj keď som 

sa o to snažil zo všetkých síl. 

 

 

https://sk.wikipedia.org/wiki/17._september
https://sk.wikipedia.org/wiki/17._september
https://sk.wikipedia.org/wiki/10._febru%C3%A1r
https://sk.wikipedia.org/wiki/10._febru%C3%A1r
https://sk.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cesko
https://sk.wikipedia.org/w/index.php?title=Maliar_%28umenie%29&action=edit&redlink=1
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Leonard EULER  
(15.4.1707−18.9.1783) 

 

Na náhrobnom kameni je vyryté: Leonardo 

Eulero, Academia Petropolitana (Leonardovi 

Eulerovi, Petrohradská akadémia). 

V myšlienkach aj v pojmoch matematických 

zostalo: Eulerovo číslo, Eulerova konštanta, 

Eulerove vzorce, Eulerov integrál, Eulerove uhly, Eulerove kruhy, 

Eulerova nerovnosť, Eulerova priamka Eulerova kružnica, Eulerova 

veta o konvexných mnohostenoch, Eulerova veta pre homogénne 

funkcie. Zanechal symboly: f(x), i, e, π, 








k

n
, tg x, cotg x, sec x, cosec x,  , ∆ x 

a ďalšie. 

   Na podnet Bernoulliovcov odišiel na Akadémiu do Petrohradu (1727–1741).  

Po krátkom čase sa naučil ruský jazyk, získal profesúru fyziky i matematiky (1731, 

1733). Na pozvanie pruského kráľa viedol matematické oddelenie Berlínskej 

akadémie (1741–1766). Potom sa zase vrátil, na pozvanie Kataríny II., do Ruska. 

Pochovaný bol v Petrohrade na Smolenskom cintoríne.  

   Švajčiarsky matematik a fyzik Leonard Euler vydal za svojho života, asi 530 

odborných prác a asi 40 kníh. Úplný počet pojednaní, vychádzali postupne tlačou  

ešte dlho po jeho smrti, je určený číslom 886. Vymenujme aspoň niekoľko jeho 

základných prác: Metóda objavovania kriviek, ktoré majú maximálne či minimálne 

vlastnosti (1774), Úvod do analýzy nekonečných veličín (1748), Základy 

diferenciálneho počtu (1755), Základy integrálneho počtu (1768-70), Úvahy  

o  priestore a čase (1750), Teória pohybu tuhých telies (1765), Dioptrika (1769), 

Teória pohybu Mesiaca (1772), Úplné uvedenie do algebry (1770). Vyriešil 15 

problémov vypísaných Akadémiou vied. Zaujímavým populárno-vedeckým spisom 

boli Dopisy nemeckej princeznej (1768–1772), v ktorých vykladal rôzne otázky 

z fyziky, filozofie, etiky, teórie hudby a logiky.  

    Eulerov prínos do matematiky i fyziky je rozsiahly a mnohostranný, 

z matematickej analýzy urobil najvýznamnejší nástroj ľudského ducha a rozumu. 

Systematicky sa venoval teórii čísiel, študoval rozdelenie prvočísiel, dokázal tzv. 

Malú Fermatovu vetu. Podal zaujímavé riešenia rôznych typov neurčitých rovníc, 

odhalil súvislosti medzi exponenciálnymi a goniometrickými funkciami, zaoberal  

sa diferenciálnymi rovnicami. Prispel k vybudovaniu variačného počtu i k základom 

teórie funkcií komplexnej premennej. Eulerove učebnice získali ohromnú autoritu 

a prispeli k ustáleniu matematickej symboliky. Napísal však aj práce o nebeskej 

mechanike, dynamike pevných telies, hydraulike, stavbe a riadení lodí, geometrickej 

optike. Stal sa zakladateľom analytickej mechaniky. Riešil problémy geometrie 

i algebry, balistiky, astronómie, geodézie i teórie hudby. Mnohé matematické 

disciplíny získali svoju terajšiu učebnicovú interpretáciu v podobe, akú im dal Euler. 
Štúdium Eulerovho diela zostane najlepšou školou pre najrôznejšie oblasti 

matematiky a nemôže ho nič nahradiť (Gauss). Známy P.S. Laplace odkázal:  

Čítajte Eulera! Je učiteľom nás všetkých.             

http://tapchicongnghe.vn/wp-content/uploads/nha-toan-hoc.jpg
http://sk.wikipedia.org/wiki/S%C3%BAbor:Euler's_signature.png
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Victor F. WEISSKOPF   
(19. 9. 1908  21. 4. 2002) 
 

Americký vedec rakúskeho pôvodu, 

uznávaný popredný fyzik a popularizátor 

vedeckého prístupu k problémom svojej 

doby. Patril k spolutvorcom modernej 

teoretickej fyziky (elementárne častice, 

kvantová teória a elektrodynamika). 

V Los Alamos sa zapojil do Projektu 

Manhattan na vývoji americkej atómovej 

bomby (19421945). Bol generálnym 

riaditeľom CERN v Ženeve (19601965) 

i prezidentom Americkej akadémie vied 

a umení (19751979).  
 

Z myšlienok 
 

 Veda by nebola možná bez presvedčenia každého vedca i spoločnosti ako celku,  

že vedecká pravda je dôležitá a podstatná...  Veda je iba jeden zo spôsobov, hoci 

veľmi dôležitý, budovania vzťahu medzi ľudstvom a jeho prírodných a sociálnym 

prostredím... Veda môže urobiť veľa, ale nikdy nemôže rozhodnúť,  
čo je dobré a čo zlé... Všetky časti a všetky aspekty vedy patria k sebe:  

veda sa nemôže rozvíjať, ak sa nerobí s cieľom čistého poznania a vhľadu 

(hlbokého porozumenia podstate). 
 

 Existuje mnoho spôsobov myslenia a cítenia: každý z nich obsahuje nejaký kúsok 

toho, čo možno považovať za pravdu... Tradície, ktoré človek nazhromaždil, idey, 

pojmy, báje a náboženstvá, to sú všetko účinky mnohostranného vplyvu prírody  

 na človeka. 
 

 Pre to, aby človek spoznal a mal radosť aj z najelementárnejšieho nahliadnutia  

do fyziky, vyžaduje si to naučiť sa a ovládať nový jazyk, jazyk matematiky... 

Nedocenenie jednoduchej matematiky je vážnou prekážkou primeraného chápania 

prírodných udalostí. 

 Príroda je oveľa bohatšia a mnohotvárnejšia,  
než si to mohol ľudský intelekt kedy predstaviť. 

 Trvajte na slobode názorov a na hodnote pochybností. Trvajte na tom, že je dobré 

o niečom pochybovať. Je to proti fanatizmu a autoritárstvu. 
 

 Ak sa chceme zaoberať celkovou ľudskou skúsenosťou, 

potrebujeme viac odpovedí ako len tie, ktoré získavame  

 vo vede. Je potrebné rozvíjať koncepcie, ktoré berú do 

úvahy aj ľudskú dušu a ktoré priberajú k výsledkom 

vedeckých snáh aj morálne hodnoty. 

 

 Ľudská existencia závisí od súcitu a poznania. 
Poznanie bez súcitu je neľudské,  

súcit bez poznania je neefektívny.   
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Étienne GILSON  
(13.6.1884–19.9.1978) 

 
Francúzsky filozof a historik filozofie sa stal 

svetoznámym odborníkom v oblasti stredovekej 

filozofie a jedným z najznámejších predstaviteľov 

novotomizmu. Vyštudoval na parížskej Sorbone, 

bol ovplyvnený H. Bergsonom. Učil históriu stredovekej filozofie  

na Sorbone (1921–1932), ako profesor pôsobil na College de France 

(1932–1951). Prednášal aj na univerzitách v Lille, Štrasburgu, Harvarde 

a Toronte. Bol zvolený aj do Académie Française (1946). Napísal viac 

než 40 filozoficko-historických pojednaní (napr. Jednotnosť filozofickej 

skúsenosti, Boh a filozofia, Základné prvky kresťanskej filozofie, Duch stredovekej filozofie, Bytie 

a bytnosť, Tomizmus, Sv. Tomáš Akvinský). Spoznal, že filozofický sklon k metafyzike sa trvalo 

opakuje v dejinách. Uznal, že filozofia vždy pochováva svojich hrobárov. Zistil, že myslenie  

T. Akvinského je jedinečnou zmesou klasického gréckeho myslenia a kresťanskej viery. Zvýraznil 

význam stredovekej filozofie pre pochopenie západných duchovných dejín v ich kontinuite. 
 

Z myšlienok 

 Čím lepšie spoznávame prírodu, tým lepšie spoznávame Boha. 

 Objavil som, že jediný kontext, v ktorom Descartove metafyzické uzávery mali 

nejaký zmysel, bola metafyzika Tomáša Akvinského. 

 Metafyzika je poznanie získavané prírodne-transcendentným rozumom,  

ktorý pátra po prvých princípoch alebo prvých príčinách toho,  

čo je dané v zmyslovej skúsenosti. 

 Tam kde končí pre človeka metafyzika, tak začína pre neho náboženstvo. 

 Skutočne byť znamená byť nehmotným, nemenným, nevyhnutným  

a prístupným rozumu. 

 Veľkou kliatbou modernej filozofie je skoro všeobecne prevládajúca rebélia  

proti intelektuálnej sebadisciplíne. Kde prevláda neviazané myslenie,  

tam nemožno dospieť k pravde... 

 Skutočne múdri ľudia sa nehrajú na bohov, skôr sa snažia 

dosiahnuť praktickú múdrosť v mravnom a politickom živote. 

 Je vzácnym požehnaním žiť tam, kde priatelia trpezlivo znášajú 

človeka, ktorý na nich skúša svoje dočasné nápady ku všelijakým 

otázkam. 

 Prvou príčinou je Jeden, v ktorom sa zjednocuje príčina prírody i dejín, 

filozofický Boh, ktorý môže byť aj Bohom náboženstva.                               
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Marcus 
Yakovlevich 

ROTHKOWITZ 
 

25. 9. 1903  
Daugavpils, Lotyšsko 
 

25. 2. 1970  
New York  
 
Svoje obrazy oslobodil  
od akýchkoľvek 
figuratívnych prvkov 
a svoje abstraktné 
kompozície začal nazývať 
podľa farieb či čísel,  
aby neparalyzoval 
divákovu myseľ. 
Ktovie, či to niečo hovoril 
svetu, alebo viedol celou 
svojou umeleckou 
produktivitou dialóg 

v sebe a so sebou. 
 

http://www.artmuseum.c

z/umelec.php?art_id=637 

 

Mark 
Rothko 

 

 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.sk/search?q=Daugavpils+Loty%C5%A1sko&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LQz9U3qEwxKVHiBLEMLSuKyrTEspOt9AtS8wtyUoFUUXF-nlVSflEeAL5_ZLQvAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwjlpZqA2ITYAhWCKFAKHYX3BIYQmxMIpQEoATAU
https://www.google.sk/search?q=New+York&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LQz9U3qEwxKVHiBLGM4o0szLTks5Ot9AtS8wtyUvVTUpNTE4tTU-ILUouK8_OsUjJTUwD5O3wEOAAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwjlpZqA2ITYAhWCKFAKHYX3BIYQmxMIqQEoATAV
http://www.artmuseum.cz/umelec.php?art_id=637
http://www.artmuseum.cz/umelec.php?art_id=637
https://www.google.sk/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=20&ved=0ahUKEwiB8ZPo4ITYAhWSbFAKHfRgDT44ChAWCF8wCQ&url=http%3A%2F%2Fwww.ped.muni.cz%2Fkvv%2Farchiv%2Finovac_du%2F005_kultury_doby%2Fsoudobe_umeni%2Fmark%2520rothko.pdf&usg=AOvVaw2ufnxk6TmrLOuUtGbMhUK1
https://www.google.sk/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=20&ved=0ahUKEwiB8ZPo4ITYAhWSbFAKHfRgDT44ChAWCF8wCQ&url=http%3A%2F%2Fwww.ped.muni.cz%2Fkvv%2Farchiv%2Finovac_du%2F005_kultury_doby%2Fsoudobe_umeni%2Fmark%2520rothko.pdf&usg=AOvVaw2ufnxk6TmrLOuUtGbMhUK1
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August F. MÖBIUS 
(17. 11. 1790 − 26. 9. 1868)  

 

Nemecký matematik a teoretický astronóm 

položil základy topológie (vedy ktorá sa 

zaoberá  matematickými vlastnosťami priestoru). Po ňom je 

pomenovaná tzv. Möbiova páska (trojrozmerný útvar, ktorý má iba  

jednu stranu). (Nezávisle ju v približne rovnakom čase objavil aj 

Johann B. Listing). Möbius ako prvý predstavil homogénny 

súradnicový systém do projektívnej geometrie. Jeho záujmom bola 

tiež teória čísel.  

 

  

 

Möbiusova páska (list, pásik) je dvojrozmerný povrch s jedinou stranou. Takúto pásku možno 

vytvoriť jednoducho z papiera, ak sa oba  konce obdĺžnikového pruhu papieru vzájomne otočia  

o 180 stupňov a zlepia dohromady. 

 

 

 

 

http://fyzmatik.pise.cz/579-experimenty-s-mbiovym-prouzkem.html 

https://sk.wikipedia.org/wiki/M%C3%B6biov_list 
 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Matematik
https://cs.wikipedia.org/wiki/Astronomie
https://cs.wikipedia.org/wiki/Topologie
https://cs.wikipedia.org/wiki/M%C3%B6biova_p%C3%A1ska
https://sk.wikipedia.org/w/index.php?title=Johann_Benedict_Listing&action=edit&redlink=1
https://sk.wikipedia.org/w/index.php?title=Homog%C3%A9nny_s%C3%BAradnicov%C3%BD_syst%C3%A9m&action=edit&redlink=1
https://sk.wikipedia.org/w/index.php?title=Homog%C3%A9nny_s%C3%BAradnicov%C3%BD_syst%C3%A9m&action=edit&redlink=1
https://sk.wikipedia.org/w/index.php?title=Projekt%C3%ADvnej_geometrie&action=edit&redlink=1
https://sk.wikipedia.org/wiki/Te%C3%B3ria_%C4%8D%C3%ADsel
http://fyzmatik.pise.cz/579-experimenty-s-mbiovym-prouzkem.html
https://sk.wikipedia.org/wiki/M%C3%B6biov_list

