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George Edward MOORE  
(* 4. 11.1873  –  † 24.10.1958)  

 

Anglický filozof, spolu s B. Russellom  

a L. Wittgensteinom je považovaný za zakladateľa 

analytickej filozofie. Analyzoval význam mienok 

účinkujúcich v každodennom živote ľudí. Mierou 

jeho kritiky bola suma presvedčení, ktoré ľudia už 

neustále vo svojom každodennom živote považujú za pravdivé.  

Odvrátil sa od idealizmu a obhajoval 

zdravý rozum. Tvrdil, že filozofické 

argumenty môžu trpieť zámenami medzi 

použitím termínu v určitom argumente  

a definíciou tohto pojmu (vo všetkých 

argumentoch). Pomenoval tento zmätok "naturalistický klam".  

Stal sa obhajcom etického intuicionizmu. 

 
Z diela 

 
 

Etika si kladie všeobecnú otázku, čo je dobré... 
Otázka či je niečo dobré, je vždy „otvorenou“ otázkou... 

Může být pravdou, že všechny věci, které jsou dobré, jsou 

zároveň něco jiného, stejně tak může být pravdou, že 

všechny věci, které jsou žluté, vznikly z určitého druhu 

vibrací ve světle") ⇒ "dobré" je tedy nedefinovatelné → 

nelze vědecky testovat ani ověřit → slova tedy používáme 

na základě "morální intuice". 

www.klemens.sav.sk/fiusav/doc/organon/2000/3/355-359.pdf 

A kdyby nám metafyzika mohla například nejenom říci, že jsme nesmrtelní,  
ale také – v jakékoli míře – jaké následky bude mít naše jednání v tomto životě  
na naše postavení v životě posmrtném, taková informace by měla 
nezpochybnitelný vliv na otázku, jak máme jednat. Křesťanské učení o nebi a pekle 
je tak v tomto smyslu pro praktickou etiku velmi relevantní. Nicméně je důležité  
si povšimnout, že většina typických metafyzických doktrín je takového druhu,  
že buď tento vliv na praktickou etiku vůbec nemá, anebo má vliv čistě negativní – 
obsahuje totiž závěr, že zde není nic, co bychom měli dělat. 

https://is.cuni.cz/webapps/zzp/download/130141882 

https://sk.wikipedia.org/wiki/4._november
https://sk.wikipedia.org/wiki/4._november
https://sk.wikipedia.org/wiki/24._okt%C3%B3ber
https://sk.wikipedia.org/wiki/24._okt%C3%B3ber
https://cs.wikipedia.org/wiki/Bertrand_Russell
https://cs.wikipedia.org/wiki/Ludwig_Wittgenstein
https://sk.wikipedia.org/wiki/Analytick%C3%A1_filozofia
http://www.klemens.sav.sk/fiusav/doc/organon/2000/3/355-359.pdf
https://is.cuni.cz/webapps/zzp/download/130141882
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Valentín BENIAK  
(19.2.18946.11.1973) 

Básnik a prekladateľ. Pôsobil ako podnotár, notár, 

neskôr úradník na ministerstve a predseda (od 

1940) Spolku slovenských spisovateľov. Je 

výnimočnou osobnosťou slovenskej poézie. Jeho 

život a dielo výrazne poznamenali dramatické 

udalosti dvadsiateho storočia s dvoma svetovými 

vojnami a prevratnými politickými udalosťami. Na celých dvadsaťpäť 

rokov v čase, keď bol na vrchole svojich tvorivých síl, ho odsúdili  

na samotu, bez možnosti aktívnej účasti na spoločenskom 

a kultúrnom dianí. Hľadaním vlastnej filozofie slabnú idylické prvky 

jeho poézie. Prekvapuje sviežou metaforickou výrazovosťou 

zmyslových predstáv, ktoré sú osobitým prejavom slovenského 

poetizmu, hlboko vníma tragiku ľudského života a pocity láskavej spolupatričnosti s človekom. 

Zaslúžil sa o rozvoj lyrického pásma v slovenskej poézii. Vytvoril v ňom svojskú syntézu 

lyrických, epických a dramatických zložiek a spojil ho s konkrétnym dobovým dianím. 
 

Z diela 
 

Tiahnime ďalej oblaky (1928), Ozveny krokov (1931), Kráľovská reťaz 

(1933), Lunapark (1936), Poštový holub (1936), Bukvica (1938), Vigília 

(1939), Žofia (1941), Štyri legendy sv. Grála (1941), Druhá vigília 

(1942), Popolec (1942), Strážcovia a ochrankyne Slovenska (1942, spolu s Martinom Benkom), 

Igric (1944), Hrachor (1967), Klásky zo zberu (1968) Plačúci Amor (1969), Sonety podvečerné 

(1970), Medailóny a medailónky (1971)  

 

Ťažká práca 
Tak rod môj pracoval, tvár sa mu brázdila, 

kolená lámali, k zemi sa hrbil, malý –  
lež jeho korene miazgou sa napájali, 
a keď mu sudba zlá o hlavu praštila 
útrapy otroctva a keď ho vraždila 

noc čiernych stáletí (kým jeho strážci spali), 
v potomstvách v chudobe keď zmierali mu králi 

a smrť ich lebkami cestu si dláždila: 
V prácu sa zaboril a modlitbu si spieval, 

zato, že videl vždy, jak nový deň sa brieždi, 
že Kriváň zostal stáť, keď svety boril prieval, 

vo výškach nebeských že jagali sa hviezdy 
a Pán že úrodou požehnal prácu mu 
a hlavu otvoriac prilieval rozumu. 

 
 
Keď som sa raz upriamil na poéziu, bola mi sumou ideových, umeleckých a mravných hodnôt života.  
Urobila ma človekom hotovým, zrelým a humánne vyhraneným. Uctil som si krédo iných a pritom nezahadzoval svoje. 
Uctil som si, čo zanechali predkovia, od Hollého po Hviezdoslava a Krasku,  

a mojou ctižiadosťou bolo priniesť do tzv. národnej klenotnice i vlastný podiel. Hodnotný a cenný čo najviac.   
 
 

http://sk.wikipedia.org/wiki/S%C3%BAbor:Portrait_beniak-valentin.jpg
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Lise MEITNEROVÁ 
(7.11.1878 – 27.10.1968) 

Rakúska vedkyňa ukončila (1926) štúdium 

fyziky a chémie na univerzite vo Viedni. 

V roku 1906 získala doktorát. Od roku 

1907 študovala v Berlíne u Maxa Plancka. 

Príchodom do Berlína sa začala jej 

spolupráca s chemikom Otto Hahnom, keď  

sa ona venovala fyzikálnej a on chemickej 

stránke výskumu rádioaktívnych látok.  

V roku 1918 spoločne objavili 91. prvok 

(protactínium). V roku 1926 získala titul 

riadnej profesorky fyziky berlínskej 

univerzity (bola prvou ženou v Nemecku, 

ktorej sa to podarilo. Svoj najznámejší 

objav spojený s objasnením štiepenia 

uránu urobila vo švédskej emigrácii 

koncom roku 1938 spolu s F. Strassmanom 

a O. Hahnom. Dôkaz štiepenia totiž vyžadoval chemické objavy Hahna  

a Strassmanna, tak aj fyzikálne vysvetlenie, ktoré poskytli Meitnerová  

a Frisch. V Berlíne založili (1959) fyzikálny inštitút, pomenovaný  

po Hahnovi a po nej. V roku 1966 získala prestížnu Cenu Enrica Fermiho.  

Keď mala dvadsať, konvertovala zo židovskej viery na protestantskú,  

celý život sa vyhýbala politike.  

Od roku 1963 žila Lise Meitnerová v Anglicku, kde aj zomrela. 
 

http://edu.techmania.cz/cs/encyklopedie/vedec/1253/meitner 
 

                                                      Z myšlienok 
Milujem fyziku celým svojím srdcom. Nedokážem si 
predstaviť, že by nebola súčasťou môjho života. Je to istý druh 
lásky, akú cítite k osobe, ktorej vďačíte za veľa.  
Aj ja, ktorá mám tendenciu trpieť vedomím viny, som fyzik 
bez najmenšieho pocitu viny.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                       

https://sk.wikipedia.org/wiki/1963
https://sk.wikipedia.org/wiki/Anglicko
http://edu.techmania.cz/cs/encyklopedie/vedec/1253/meitner
http://www.veda.cz/dwn/5430/52177B_Lise Meitnerova velky.jpg
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Konrad LORENZ 
(7.11.190327.2.1989) 

 

Rakúsky lekár a zoológ, zakladateľ 

etológie (veda o správaní zvierat), 

profesor porovnávacej psychológie, 

získal aj Nobelovu cenu za fyziológiu 

a medicínu (1974) práve za objavy individuálnych a spoločenských 

vzorcov správania sa. Skúmal fyziológiu správania sa zvierat 

(sladkovodné i morské ryby, hus, kavka, včelí tanec). Zistil, že každý 

živočíšny druh charakterizujú nielen telesné znaky, ale aj jeho 

správanie; správanie je niekedy spoľahlivejším znakom určitého druhu 

než jeho telesné znaky. Skúmal miesto človeka v prírode, uvažoval 

o zmysle lásky, dôvery, ale aj agresie a nenávisti v ľudskom svete. 

Obával sa preľudnenia Zeme, ničenia životného prostredia, súperenia človeka so sebou samým, 

straty schopnosti prežívať city, genetického úpadku, rozchodu s tradíciou, poddajnosti ľudstva 

k doktrínam, zbrojenia atómovými zbraňami. Napísal odborné knihy Spoločník  

v živote vtákov, Takzvané zlo, Základy etológie, Osem smrteľných hriechov, 

Odvrátená strana zrkadla, Rok husi divej, ale aj humorný Život so psom  

nie je pod psa. Bol upozorňujúci skeptik vždy pripravený pre optimizmus. 
 

Z myšlienok 

 Dobro a zlo sa nedotýka zvierat, ale len človeka.  

V prírode bez človeka zlo neexistuje. 

 Kto pozná správanie sa zvierat, rozumie skutočne ľuďom  
a dokáže aj oceniť skutočnú ľudskosť. 

 Dlho hľadaným medzičlánkom medzi zvieraťom a skutočne humánnym človekom 

sme my... Život je proces hľadajúci poznanie. 

 Zakaždým, keď sa ku mne približujú zvieratá a blížia sa nie preto, že si ma 

nevšimli, ale práve preto, lebo ma zbadali alebo začuli, zmocňuje sa ma pocit,  

že aspoň na okamih nie som vyhnaný z raja. 

 Odnaučili sme sa zaobchádzať so živými organizmami. Všade, kde s nimi 

prichádzame do styku, sa k nim chováme s neuveriteľnou neprezieravosťou  

a ničíme to, z čoho sami žijeme... Všetko, čo vnímame, je určované tým,  

čo sme zdedili.  

 Hotové peniaze a zlato sú iba symboly a už čoskoro sa možno nebude dať za 

všetky peniaze sveta kúpiť taká nevyhnutnosť ako čistý vzduch a neotrávená voda. 

 Priľnutie človeka ku zvieraťu je obdobou ľudskej potreby vyjadrenej pocitmi lásky 

a priateľstva v najčistejšom a najušľachtilejšom zmysle slova. 

 Ľudské vnímanie hodnôt zodpovedá procesu evolúcie v tom, že i v našom mozgu, 

podobne ako vo vonkajšom svete, prebieha súhra všetkého so všetkým. 

 Hlavná hrozba pre ďalšiu existenciu ľudstva spočíva v tom, čo môže byť masová 

neuróza. Dalo by sa tiež povedať, že hlavné problémy, s ktorými sa stretáva 

ľudstva, sú morálne a etické problémy.  

 Človek, ktorý dobre pozná krásu jarného lesa,  
krásu kvetov a nádhernú komplikovanosť  

niektorého zvieracieho rodu, rozhodne nemôže 
pochybovať o vnútornom zmysle sveta.                                    
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Albert CAMUS 
(7.11.1913 – 4.1.1960)  

 

Známy francúzsky prozaik, dramatik, publicista a filozof 

prešiel zložitým myšlienkovým vývojom. Veľa cestoval, 

prešiel mnohými zamestnaniami. Písaním esejí 

a denníkových zápiskov z každodenných zážitkov vnímal 

svoju absurdnú existenciu na pozadí nevyhnutnej smrti 

bez vyústenia jej zmysluplnosti. Ľudský život je zdanlivo náhodný, 

absurdný, nepoznateľný, prejavujúci ľahostajnosť k nepochopiteľnému 

osudu. Človek sa často cíti ako cudzí vyhnanec v postupnosti nezmyselných 

udalostí. Ako bojovný humanista naznačil, aj pri strachu zo vnímanej 

absurdity nášho osudu, význam ľudskej dôstojnosti a spolupráce v uzavretom kruhu života a smrti. 

Možno postupne aj uznal, že v ľuďoch je viac obdivuhodného ako zavrhnutiahodného. Napísal 

diela: Cudzinec (1942), Mýtus o Sizyfovi (1942), Caligula (1944), 

Nedorozumenie (1944), Mor (1947), Človek revoltujúci (1951), Pád (1956), 

Exil a kráľovstvo (1957) Za literárnu tvorbu, v ktorej analyzoval problémy 

ľudského svedomia vo svojej dobe, získal Nobelovu cenu (1957). Tragicky 

zahynul pri autonehode.  

Z myšlienok 

 

 Základnou filozofickou otázkou je rozhodnutie, či život stojí alebo nestojí za to,  
aby bol žitý... Najskôr pátraj po tom, čo je v človeku hodnotné. 

 Veľkosť človeka je v rozhodnutí byť mocnejším ako je jeho osud. Ak je ten osud 

nespravodlivý, jediná možnosť ako ho prekonať je: byť sám sebou.  

 Táto generácia, začínajúca od svojich vlastných negácií, má trvalú úlohu vo 

vnútri aj zvonka obnoviť kúsok toho, čo vytvára dôstojnosť života a smrti...  

 Nie je isté, že táto generácia bude niekedy schopná splniť túto obrovskú úlohu,  

ale všade vo svete sa už dvíha k viacnásobnému zápasu pravdy a slobody,  

a ak bude treba, vie, ako zaň zomrieť bez nenávisti. 

 Umenie je prostriedok ako sa priblížiť čo najväčšiemu počtu ľudí tým,  

že im predkladám príklad spoločných utrpení a radostí. 

 Nevinnosť nemôžeme osvedčiť nikomu, ale vinu určite môžeme dokázať všetkým. 

 Každá prekážka umožní prejsť ďalší kus cesty... Najťažšie je odpovedať na 

mlčanie... Rozum korumpuje srdce... Nesmieme brať spánok dobrým ľuďom... 
 Neexistuje sloboda bez vzájomného porozumenia.  

 Nebyť milovaný, to je smola. Ale nemilovať – to je nešťastie... S ubúdaním vášní 

nechradne naša láska. Naopak, môže sa uzdravovať. 

 Tento svet tak ako je, je neznesiteľný. Potrebuješ aspoň lunu alebo šťastie alebo 

nesmrteľnosť. Niečo, čo je možno šialené, ale čo nie je z tohto sveta.  

 Absurdita spočíva v protikladnosti ľudskej potreby zmyslu oproti ľahostajnosti  

a nezmyselnosti sveta... Absurdita, to je hriech bez boha.  
 

 Človek nemá dosť cnosti, aby sa mu mohla zveriť absolútna moc. 

 Človek sám v sebe môže ovládnuť všetko, čo je potrebné... naučiť sa 

žiť i umierať, a odmietnuť byť bohmi, aby sme sa mohli stať ľuďmi.  

 Jediný spôsob ako nebyť odlúčený od ostatných je dobré svedomie. 
 Dnešný svet od kresťanov žiada, aby zostali kresťanmi.           

http://images.google.sk/imgres?imgurl=http://alangullette.com/lit/absurd/camus.jpg&imgrefurl=http://alangullette.com/lit/absurd/&usg=__vJQEj-pCM13Vb8txjEBC_MMFs1k=&h=214&w=190&sz=11&hl=sk&start=61&tbnid=KlhxNshCOIOqrM:&tbnh=106&tbnw=94&prev=/images?q=Albert++CAMUS&gbv=2&ndsp=18&hl=sk&sa=N&start=54
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Billy GRAHAM 
(7.11.1918−21.2.2018) 

 

Prezývali ho „pastor Ameriky“ alebo tiež 

„protestantský pápež“, aj „neoficiálny kaplán Bieleho 

domu“. Reverend William Franklin Graham, bol 

americký kresťanský evanjelikálny pastor. Južanský 

baptista, sa po väčšinu života snažil prekračovať 

hranice denominácií. Od druhej polovice 40. rokov  

20. storočia uskutočnil cez štyristo evanjelizačných 

kampaní v 185 krajinách sveta. Kázal v Prahe, Brne,  

aj v Bratislave. Tvrdil, že oddaní služobníci Pána sa 

dajú nájsť naprieč kresťanskými cirkvami. Podarilo sa mu v jeho dlhom 

živote zachovať si čistý osobný štít bez finančných či sexuálnych 

škandálov. Trikrát sa stretol s pápežom Jánom Pavlom II. Kvôli stavaniu 

mostov smerom ku katolíkom ho niektorí protestanti ostro kritizovali. 

Vraj robil príliš veľa kompromisov.   

 http://www.wikiwand.com/cs/Billy_Graham 
 

Z myšlienok 
 

Ak stratíme bohatstvo, nestratíme nič, ak stratíme zdravie,  
o niečo prídeme, ak stratíme charakter, stratíme všetko. 
Dieťa, ktorému je dovolené, aby sa správalo bez rešpektu  
k rodičom, nebude mať v skutočnosti rešpekt k nikomu. 
Mojim jediným zámerom v živote bolo pomôcť ľuďom nájsť 
osobný vzťah s Bohom, ktorý, ako verím, prichádza cez 
poznanie Krista. 

  Ako kresťania máme iba jedinú autoritu, jediný kompas: 
Slovo Božie... Kresťania sa môžu na budúcnosť pozerať  

so zasľúbením, s nádejou a radosťou a bez strachu, 
odradenia či skľúčenosti.    

Odvaha je nákazlivá. Ak  statočný muž zaujme pevný postoj,  
chrbát ostatných sa často narovná. 
Integrita je tmel, ktorý drží pohromade našu cestu životom. Musíme sa bez ustania 
snažiť si svoju integritu udržať.  

Jedinou našou povinnosťou je robiť šťastnými tých, ktorých milujeme.   
Nudia sa iba tí, ktorí chcú, aby za nich všetko spravili ostatní. 

Vďaka Ti, drahý Pane, za nádej, ktorú mám v Tvojej všetko obklopujúcej  
večnej láske. 

 

Kríž nám ukazuje vážnosť našich hriechov,  
avšak taktiež nám ukazuje  
nekonečnú Božiu lásku. 
 

 

 

http://www.wikiwand.com/cs/Billy_Graham
https://www.dzbancitatov.sk/s/jedinou-naš-povinnosť-robiť-šťastnými-tých-ktorých-milujeme-8668/
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Gottlob FREGE  nedocenený tvorca rozbúraných základov 

 

Pojem čísla 
Čo vlastne znamenajú čísla? Matematici dokážu iba opísať, ako získame 

predstavu čísla. Počet nie je niečo, čo môžeme pripísať jednotlivým 

predmetom. Číselné údaje nie sú výpovede o vlastnostiach, ale o pojmoch. 

Tým istým predmetom môžeme priraďovať rozličné čísla podľa toho, pod 

aký pojem tieto predmety zahrnieme. Pojmy majú aj tú vlastnosť, že im 

prislúcha číslo, pričom toto číslo nie je vlastnosťou pojmov. Zdá sa, že tu 

ide o logiku. Počet možno vnímať a zadefinovať ako rozsah pojmu. Tu sa 

však už spája aritmetika s logikou, aritmetické vety by boli odvodeným 

logickým zákonom. Aplikácia aritmetiky na vysvetľovanie prírody by bola 

logickým spracovaním pozorovateľných faktov; počítanie by bolo odvodzovaním. Formalizáciou 

aritmetiky na základe rozšíreného predikátového kalkulu, vykročil za základmi matematiky 

nemecký matematik, logik a filozof Gottlob Frege (8.11.1848  26.7.1925). 

 

O živote a diele 
Vyštudoval v Jene a v Göttingene, celú svoju akademickú kariéru pôsobil v Jene (r. 1873 obhájil 

matematickú dizertáciu a získal titul doktora filozofie,  od r.1879 bol mimoriadnym profesorom  

na matematickom ústave univerzity). Počas svojho života nedosiahol významné vedecké uznanie, 

jeho priekopnícku prácu ocenil až B. Russell aj tým, že poukázal na možné protirečenia v jeho 

návrhoch. Frege sa zaoberal otázkou vzťahu jazyka a skutočnosti, súvislosťami medzi 

matematikou, logikou, teóriou poznania i psychológiou. Prvé publikované dielo bolo Pojmové 

písmo  formalizovaný jazyk čistého myslenia, zostavený podľa jazyka aritmetiky (1879), s cieľom 

nájsť prostriedky na prehľadný symbolický postup matematických dôkazov. Vydal aj práce Základy 

aritmetiky – logicko-matematické skúmanie pojmu čísla (1884), Funkcia  a pojem (1891) i O pojme 

a predmete (1892). Fundamentálnym logickým dielom sa stali dvojzväzkové Základné zákony 

aritmetiky, odvodené pojmovým písmom (1893, 1903). Symbolickou formou sa pokúsil odvodiť 

podstatné zákony aritmetiky aj s odpoveďami na základné filozofické i metodologické otázky  

s tým spojené. Jeho logický znakový systém redukoval aritmetiku na logiku, pojem počtu odvodil  

z logických pojmov. Nesmieme zamieňať pravdivosť nejakej vety s tým, že ju myslíme. V rokoch 

1918 a 1923 publikoval trojdielne Logické skúmania, ale tu už súčasní odborníci nenachádzajú 

myšlienkový posun. To, čo sa uznáva je, že Gottlob Frege prispel od krízy matematiky k novej 

logike. 

 

Formalizácia logiky 
Dnes známu klasickú logiku začal pripravovať G. Frege. Ukázal jasný rozdiel 

medzi premennými a logickými konštantami, formulami a pravidlami 

odvodzovania. Zaviedol názov kvantifikátory (pre slová všetci, každý, niektorý, 

existuje aspoň jeden). Zdôraznil, že musíme rozlišovať medzi vlastnosťami vecí 

a vlastnosťami pojmov s tým, aby boli zaraďované na rozličné stupne. 

Zmiešavanie úrovní vedie k protirečeniam jazyka. Rozlíšením funkcie  

a jej priebehu spresnil chápanie pojmu funkcia. Vytvoril aj prvý axiomatický 

systém klasickej logiky. Vybudoval výrokový kalkul ako formalizovanú 

deduktívnu teóriu. Svojimi úvahami o zmysle a význame sa zaslúžil o neskorší rozvoj logickej 

sémantiky. Jazyk umožňuje hovoriť o abstraktných predmetoch, teda abstrahovanie možno chápať 

ako čisté jazykové operácie. Frege pripravil základy modernej teórie abstrakcie. 
 

   Gottlob Frege ovplyvnil rozvoj analytickej filozofie, získal aj spriaznených nasledovateľov 

(Russell, Wittgenstein). Alfred Tarski (1902–1983), uznávaný svetoznámy logik, zakladateľ 

formálnej sémantiky, zhrnul: Nemecký logik G. Frege je bezpochyby najväčší logik 19. storočia.    
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Ivan Alexejevič BUNIN  
(22. 10. 1870 − 8. 11. 1953)     

Ruský prozaik a básnik, získal (1933) 

Nobelovu cenu za literatúru (za prísne 

umelecké stvárnenie, v ktorom uplatnil 

klasickú ruskú tradíciu prozaickej tvorby).  

Narodil sa ako syn vidieckeho šľachtica 

 na panstve plnom nevoľníkov neďaleko 

stredoruskej Voroneži. Veršoval a písal 

prózu už ako 14-ročný. Bol úradníkom 

v Charkove,  redaktorom novín, 

knihovníkom i súdnym štatistikom. Vedel 

svoje o živote na vidieku a dedinských ľudí 

pokladal za násilníckych, do seba 

zahľadených a úplne neschopných riadiť 

štát. Keď vybuchla (1917) revolúcia, 

spoznal, že Rusko bude musieť nadobro opustiť. Utiahol sa do Odesy, 

odcestoval na Cejlón, do Palestíny, Egypta a Turecka, zostal 

 vo Francúzsku. Miloval Rusko, ktoré revolučná boľševická „svoloč”  

pred jeho očami ničila. Skeče a poviedky preukazovali cit autora pre 

jazyk, opis prírody, psychologickú analýzu postáv a dramatickú výstavbu diela. Ruská akadémia 

vied ocenila jeho tvorbu (autorské písanie aj preklady z angličtiny) Puškinovou cenou (1903 

a 1909) a zvolili ho (1909) za čestného člena tejto akadémie. 

Bunin – jeden z mála spisovatelů, kterým se ve 20. století podařilo umřít  

s naprosto čistýma rukama. (Jan Zábrana, 1974) 
 

Z myšlienok 
 Láska nemá inú možnosť, ako sa zvrhnúť na priateľstvo, 
alebo na nenávisť. 

 V láske musí človek vyskúšať aj to, čo nemiluje.  
 Akokoľvek je smutno na tomto nepochopiteľnom svete,  
je však krásny. 

 Prílišná dobrosrdečnosť hraničí s urážkou. 
 Lepšie, ako nenávidieť a pomstiť sa, je zabudnúť a milovať znova. 
 Rusko! Kto ma smie učiť láske k nemu? Ale je ešte niečo, čo je 
omnoho väčšie ešte aj od Ruska. Je to môj Boh a moja duša. 

 Žiarlivosť je nedostatok úcty k osobe, ktorú milujeme. 
 Ľudia sa zvlčia veru rýchlo... Aká hrozná prehliadka 
zločincov. 

Je nevyhnutné, aby vo svete existovali centrá absolútnej 
nezávislosti. Všetky rozdielne názory, filozofické 
a náboženské vyznania, majú zastúpenie okolo tohto 
stolu. Ale spája nás jedna pravda, sloboda myslenia 
a svedomia, tejto pravde vďačíme za civilizáciu. 

 
  
 
 
 

https://sk.wikiquote.org/wiki/%C5%BDiarlivos%C5%A5
https://sk.wikiquote.org/wiki/Nedostatok
https://sk.wikiquote.org/wiki/%C3%9Acta
https://sk.wikiquote.org/wiki/Osoba
https://sk.wikiquote.org/wiki/Milovanie
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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/3._september
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
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Martin LUTHER 
(10.11.1483−18.2.1546) 

 

Keď v rodnom Eislebene umieral, na smrteľnom lôžku  

sa modlil: Do Tvojich rúk porúčam svojho ducha.  

Ty si ma spasil, Pane, ty verný Boh. Bol nielen teológ, 

kazateľ, farár, reformátor, ale aj spisovateľ, prekladateľ Biblie [Nový zákon 

(1522), Starý zákon (1534)] do nemčiny a zakladateľ nemeckého 

spisovného jazyka. Napísal vyše 100 kníh, bol tiež básnikom, skladateľom  

i muzikantom, položil základ umeleckej evanjelickej cirkevnej hudby. 

Zložil aj známu evanjelickú hymnu Hrad prepevný. Pri príprave výkladu 

Listu Rímskym 1,17: Spravodlivý bude žiť z viery, pochopil, že Boh  

nie je spravodlivý v zmysle, že trestá hriešnikov a nespravodlivých,  

ale spravodlivosť Božia, je ten dar, ktorým spravodlivý človek žije – takže 

dobré skutky nerobíme, aby sme si získali Boha, ale preto, lebo sme boli obdarení a robíme ich  

z vďačnosti. Nemorálnosť obchodovania s odpustkami ho podnietila napísať 95 téz proti odpustkom 

a 30. októbra 1517 ich rozposlal aj biskupom. Traduje sa, že ich pribil 31.10.1517 aj na dverách 

kostola Všetkých svätých vo Wittenbergu. Ospravedlnenie pred Bohom môže človek dosiahnuť  

iba vierou, skutkami lásky rastie láska a človek sa stáva lepším. Odpustkami sa však nestáva lepším, 

ale len zbavený trestov. So svojím spolupracovníkom Filipom Melanchtonom 

položil Martin Luther základy inštitucionalizovanej evanjelickej cirkvi 

(Augsburské vyznanie z roku 1530). Tým došlo k rozštiepeniu západných 

kresťanov na katolíkov a protestantov. Pápež Lev X. exkomunikoval 3. januára 

1521 Luthera a zavrhol jeho tézy. Tak nastalo už druhé rozdelenie 

kresťanstva po oddelení ortodoxnej cirkvi v jedenástom storočí.    
https://sk.wikipedia.org/wiki/Martin_Luther 

http://www.historickarevue.com/clanok/martin-luther 

 
Z myšlienok 

Boh, náš Otec, urobil všetko závislé od 
našej viery. Ten, kto má vieru, má všetko; 
kto nemá vieru, nemá nič. 
Kresťanov by sa malo poučiť, že ten,  
kto obdaruje chudobných alebo vypožičia 
núdznym, činí lepšie, než by si kupoval odpustky. 
Nikto nemôže z Písma dokázať, že božská spravodlivosť vyhľadáva  
alebo  požaduje od hriešnika nejaké utrpenie alebo zadosťučinenie.. 

Nik nemá ako vedieť, že je v Božej milosti a že Boh je k nemu milosrdný, 
len prostredníctvom viery.  

Ak tomu verí, je blahoslavený; ak nie, je zavrhnutý  
(v kázni z roku 1519). 

Myšlienka predestinácie je neuhasiteľný oheň, čím viac sa nad tým trápiš, tým viac si zúfaš! 
Kresťan je slobodným pánom nad všetkými vecami a nikomu nie je poddaný,  

ale zároveň je ponížený sluha vo všetkom a každému. 
Naša generácia bude jedného dňa ľutovať nielen slová a skutky zlých ľudí,  
ale aj hrozivé mlčanie dobrých. 
Nech zápasia myšlienky, ale nie ľudia medzi sebou. 

              

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=sk&prev=search&rurl=translate.google.sk&sl=en&u=https://en.wikipedia.org/wiki/All_Saints%27_Church,_Wittenberg&usg=ALkJrhh-rKb9MCy4iWhPsgl_3XRMvBgHIw
https://www.ewtn.com/library/PAPALDOC/L10EXDOM.HTM
https://www.ewtn.com/library/PAPALDOC/L10EXDOM.HTM
https://sk.wikipedia.org/wiki/Martin_Luther
http://www.historickarevue.com/clanok/martin-luther
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 PARACELSUS  
(*11.11. ? 17.12. 1493 – † 24. 9. 1541) 

Narodený ako Theophrast von 
Hohenheim, plným menom 

Philippus Aureolus Theosphrastus 
Bombastus von Hohenheim.  
Nemecko-švajčiarsky lekár 

a alchymista, za svojho života 

označovaný ako Luther medicíny. 

Zapojil chémiu do medicíny (objavil 

chemickú podstatu životných 

funkcií) a založil lekársku vedu  

na pokuse a pozorovaní. Základom 

vedeckého poznania sú skúsenostné 

poznatky.  
 

http://www.historickarevue.com/clanok/paracelsus 

Z myšlienok a diela 

Skúmajte prírodu, ak chcete poznať Boha a pravdu. 
Keď zabránite infekcii, Príroda ranu zahojí úplne sama. 

Medicína stojí na štyroch pilieroch: filozofii, astronómii, alchýmii a etike. 
Doktor musí cestovať..., vedomosti sú zo skúseností...  

Jed od lieku odlišuje iba podávané množstvo. 
Všetky školy pozerajú na človeka ako na viac či menej uzavretý celok, ktorý nemá ku kozmu 

nijaký bližší vzťah... Človek síce vyzerá, akoby bol odpútaný od kozmu, ale iba preto,  
že naše vnímanie je obmedzené na zmyslové orgány a nevidíme množstvo vlákien,  

ktoré ho spájajú s celkom. 

https://sk.wikipedia.org/wiki/1493
https://sk.wikipedia.org/wiki/24._september
https://sk.wikipedia.org/wiki/24._september
https://sk.wikipedia.org/wiki/Lek%C3%A1r
https://sk.wikipedia.org/wiki/Martin_Luther
https://sk.wikipedia.org/wiki/Medic%C3%ADna
http://www.historickarevue.com/clanok/paracelsus
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Jacob Abraham Camille PISSARRO  
(10.7.1830 – 13.11.1903) 

Francúzsky maliar a kresliar, impresionista, 

maľoval život na vidieku, hlavne krajiny,  

ale aj scény z Montmartru. Zachytával svoje 

dojmy, pri pozorovaní rozmanitých prejavov 

prírody.Jeho tvorba sa vyznačuje farebnými 

objavmi, samo svetlo sa stáva „námetom“, 

hlavným činiteľom na obraze. 

„Otec impresionistov" Camille Pissarro bol 

prelomovým umelcom modernej éry. Nech už ide o jeho 

maľby alebo grafiky, impresionistické či pointilistické 

práce, portréty alebo diela s námetmi pracujúcich ľudí 

- jeho tvorba bola mimoriadne mnohostranná a plná 

technických i tematických inovácií (Linares Marina) 

http://www.artmuseum.cz/umelec.php?art_id=345 

https://encyklopediapoznania.sk/clanok/4080/pissarro-camille-1830-1903 

https://www.europeana.eu/portal/sk/explore/people/59916-camille-pissarro.html 
 

Z diela 
                           http://www.1sg.sk/www/data/projekty/2004/zillions/impresionizmus/3.htm 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.rodon.cz/zivotopisy-umelcu/pissarro-jacob-abraham-camille-54
http://www.artmuseum.cz/umelec.php?art_id=345
https://encyklopediapoznania.sk/clanok/4080/pissarro-camille-1830-1903
https://www.europeana.eu/portal/sk/explore/people/59916-camille-pissarro.html
http://www.1sg.sk/www/data/projekty/2004/zillions/impresionizmus/3.htm
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Franz SCHUBERT  
(* 31.1.1797 – † 19.11.1828) 

 

Rakúsky hudobný skladateľ mal mimoriadnu 

schopnosť vystihnúť lyrické a romantické 

nálady a veľký melodický talent. Poznal len 

jedinú veľkú vášeň – komponovanie. Zložil vyše 600 piesní na verše 

známych nemeckých autorov, 15 sláčikových kvartet (z ktorých je 

najznámejšie tzv. Smrť a dievča), 2 kvintety, 5 sláčikových trií, oktet, 

množstvo klavírnych skladieb. Okrem 21 klavírnych sonát zložil 8 

symfónií (4. symfónia c mol (Tragická), 5. symfónia B dur, 7. C dur 

(Veľká) a 8. symfónia h mol (Nedokončená) sa pokladajú za najkrajšie 

diela predromantického obdobia. Jeho cykly piesní, ako napr. Krásna 

mlynárka, Zimná cesta, Labutia pieseň, patria do kategórie 

nesmrteľných diel. Pieseň Kráľ duchov, Margarétka pri praslici, 

Šípová ružička alebo pieseň Ave Maria patria k svetovým hudobným pokladom. Krásu jeho hudby 

vyjadrujúcu hlboké emócie objavila až ďalšia generácia hudobných skladateľov. 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=iiChxN0T2kA 
 

https://www.youtube.com/watch?v=hbA2jHDHG34 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ia9VnLL9-pQ 

https://sk.wikipedia.org/wiki/31._janu%C3%A1r
https://sk.wikipedia.org/wiki/1797
https://sk.wikipedia.org/wiki/19._november
https://sk.wikipedia.org/wiki/19._november
https://sk.wikipedia.org/wiki/Rak%C3%BAsko
https://www.youtube.com/watch?v=iiChxN0T2kA
https://www.youtube.com/watch?v=hbA2jHDHG34
https://www.youtube.com/watch?v=ia9VnLL9-pQ
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Aldous Leonard HUXLEY  
(26.7.1894 – 22.11.1963) 
 

Anglický spisovateľ a humanista pochádzal 

z váženej intelektuálnej rodiny, v ktorej žili 

významné osobnosti vedeckého a kultúrneho 

života. Vyštudoval anglickú filológiu a literatúru 

v Oxforde a stal sa novinárom. S túžbou po pravde získal schopnosť 

nadhľadu a vedomie súvislostí. Zápasil s vášňami i rozumom. 

V prítomnosti cítil minulosť i budúcnosť. Vedel, že človek si môže 

slobodne voliť, ale musí mať aj veľkú zodpovednosť. Cítil, že duchovné 

dedičstvo robí každú ľudskú bytosť jedinečnou i slobodnou. Víziami 

o pochmúrnom svete budúcnosti sa vyjadroval k problémom svoje doby 

(Kontrapunkt, Opice a podstata, Nový koniec civilizácie, Ostrov, Brána 

vnímania, Nebo a peklo). V knihe Brave New World (Báječný nový svet  

Koniec civilizácie; 1932) ukázal moderný svet deľby práce medzi kastami ako plný radosti, 

sexuálnej slobody a voľne dostupných drog. Od roku 1937 žil v USA. Uveril 

v revolúciu ľudského myslenia a vo svojich dielach uprednostňoval myšlienky 

pred postavami a príbehmi. Experimentoval s LSD. Neskôr sa prihlásil  

k mysticizmu a parapsychológii, skúmal kresťanstvo i budhizmus.  

Ako humanistický mysliteľ bol presvedčený o tom, že každý človek má byť 

vedený k svojmu vnútornému poznaniu. Zomrel v deň, keď bol zavraždený   

J. F. Kennedy.  
 

Z myšlienok 
 

 Lekársky výskum dosiahol už taký pokrok, že v podstate na zemi už niet  

zdravého človeka. 

 Každá skutočnosť je podivuhodná, a čím viac o nej premýšľam,  
tým je podivuhodnejšia. 

 Ani najpodivnejšie zobrazenie nemôže správne vystihnúť skutočnosť. 

 Skúsenosť nie je to, čo sa vám stane. Skúsenosť je to, ako zachádzate s tým,  

čo sa vám stalo... Všetko, čo sa stane, je v podstate v súlade s človekom,  

ktorému sa to stane...  

 Mlčanie je plné potencionálnej múdrosti i vtipu – ako zatiaľ neotesaný mramor 

slávnej sochy. Šťastie vzniká len ako vedľajší produkt – rovnako ako koks. 

 Každý z nás je pre svojho psa Napoleonom. Preto sú psy tak obľúbení. 

 V skutočnosti sú tí slepí, ktorí nemilujú a teda nevedia,  
aký pekný a hodný lásky je svet. 

 Intelektuál je človek, ktorý objavil niečo, čo je ešte zaujímavejšie ako sex. 

 Existuje jeden kúsok vesmíru, ktorý môžeš zaručene zlepšiť – a to si ty sám. 

 V každom predmete a v každej udalosti sú utajené nekonečne zložité záhady. 

 Dráma začína tam, kde sa prejavuje slobodná voľba. 
 Človek nie je lenivý voči tomu, čo miluje.  
 Človek musí ľuďom ukázať, že mu na nich záleží.  
 

 Slová sa môžu podobať röntgenovým lúčom.  

Ak sa používajú náležite, môžu preniknúť hocičím. 
 

http://ld.johanesville.net/huxley-01-konec-civilizace-aneb-prekrasny-novy-svet
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John Fitzgerald KENNEDY  
(29. 5. 1917 –  22. 11. 1963)  

 
Po rodičoch bol írskeho pôvodu, syn úspešného 

obchodníka, vyštudoval vedy o štáte  

a hospodárstve v Londýne, Harvarde a Stanforde. Cez vojnu slúžil 

v americkej armáde ako námorný dôstojník v Tichomorí. Neskôr sa stal 

poslancom za Demokratickú stranu v snemovni reprezentantov.  

Po dlhoročnom členstve v senáte bol zvolený za 34. prezidenta USA,  

ako prvý katolík v Bielom dome a dovtedy najmladší uchádzač. Tisíc dní 

pôsobil v najvyššej funkcii a vzbudzoval nové politické i spoločenské 

nádeje. Uznával, že hospodárska stabilita prispieva k demokracii. 

Presadzoval sústredenejší postup voči tyranii, chudobe, chorobám a vojne. 

Postavil rasovú diskrimináciu v USA mimo zákon. Chcel byť hodný získanej moci  

a zodpovednosti, aby vedel používať silu odvahy i múdrosti, schopnosť rozvahy  

a spravodlivosti. Veril, že pravda je mocnejšia ako omyly a sloboda je trvanlivejšia ako násilie. 

Rozširoval dôveru v lepšiu budúcnosť svojej vlasti. 

   Mal múdrosť muža, ktorý tuší svoju smrť a riskuje, že ju odoženie tým,  

že dá do stávky svoj život. Dallas sa stal javiskom krutej ľudskej, občianskej  

i štátnickej drámy. Tam sa „spikli proti nemu, aby ho zahubili“ (Gen 37, 18). 

Spor o pravde jeho smrti zostáva v podvedomí celého ľudstva. Zanechal 

hlbokú stopu  pre zmysluplnosť ľudskosti, pečaťou krvavou potvrdil vzburu 

voči násiliu.  

   JFK bol mužom na správnom mieste. 

Z myšlienok 
 

Odvaha je príležitosť, s ktorou sa skôr alebo neskôr všetci stretávame. 
Odvahu musí každý z nás hľadať vo svojom vnútri.  
 

Nikdy nevyjednávajme zo strachu. Avšak nikdy sa nebojme 
vyjednávať.                                                                   

                                                                 
Muž koná to, čo musí vykonať, napriek tomu, aké dôsledky  
to má pre jeho osobu, napriek prekážkam, nebezpečenstvu  
a nátlaku – to je základ celej ľudskej morálky. 
 

Ak ľudstvo neskoncuje s vojnou, vojna skoncuje s ľudstvom. 

 

Nepýtaj sa, čo môže urobiť tvoja krajina pre teba – pýtaj sa,  
čo môžeš urobiť ty pre svoju krajinu! 
 

Vzdelanie bez slobody je zbytočné,  
sloboda bez vzdelania je nebezpečná.  
 

    
 

 

 

 

http://www.malaspina.com/jpg/kennedy.jpg
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Andrej DERMEK 
(27.11.1914–22.11.2003)  

 

Teológiu študoval na Pápežskej 

gregoriánskej univerzite v Ríme a ukončil 

na bohosloveckej fakulte v Bratislave 

(1942; 1945 doktorát). Za ilegálne 

prechody saleziánov do zahraničia bol 

väznený (19511960). Pôsobil aj ako provinciál slovenských saleziánov 

(19681984). Vyučoval na UK v Bratislave (1991 docent; 1997 profesor). 

Knižne vydané meditácie nad textami Nového zákona Chlieb a slovo. 

Riadil sa úslovím: Ak by som sa mal prehrešiť, tak radšej dobrotou ako 

prísnosťou. 
 

Z myšlienok  
 

 Ak sme medzi mladými prítomní len čiastočne, tak sa nám 

tiež otvoria len čiastočne.  

 Kto prehral svoju pedagogickú partiu na dvore či ihrisku, 

ťažko ju vyhrá v kaplnke, pretože tam sa asi nestretnú.  

 Nie všetko, čo treba urobiť, máme urobiť my. Keď nesplníme 

svoje vlastné povolanie, budeme amatéri, ba zradcovia.  

 Človek nemá byť ani obielený hrob, ani zanedbaný 

svätostánok, ale chrám Ducha Svätého. 
 

 Dialóg je vtedy, keď spoločne hľadáme pravdu, nie keď každý obhajuje svoju   to 

je súdna sieň... Dialóg je podmienený kompetenciou, podávaním dôkazov  

a otvoreným hľadaním.  

 Maturitou lásky je ustálená schopnosť riešiť problémy citového života.  

 V nejednote sa cítime zle, zraňujeme sa navzájom. Strácame pokoj, súlad, silu.   

 Kvet sa neotvára kliešťami, ale slnečným svetlom.  

 Láskavosť je viditeľný strom, ktorého neviditeľným koreňom je láska... Láska, 

ktorá sa bojí odriekania ešte nie je pravá...  

 Všetky lásky chodia do školy božskej Lásky.   
 

 To čo robíš, vyplýva z toho, aký si...  Na kolenách všetko vyzerá ináč.  
 Netreba rozširovať pobožnosti, ale prehlbovať zbožnosť.  

 Skôr ducha modlitby ako dlhé modlitby.  

 Človek musí byť najprv hlboko ľudský a až potom Boží.  

 Hra na klavíri podľa evanjelia: pravá ruka nevie, čo robí ľavá.  
 

 Život spojený s akoukoľvek obetou je apoštolátom.  

 Efektívnosť Božieho kráľovstva: láska a nie výkon.  

 Aj zlí ľudia vedia oceniť, keď sa pracuje naozaj nezištne a pracuje 

sa veľa... Človeka je omnoho ľahšie znechutiť ako nadchnúť.  

 Autorita sa nedá vynútiť, tá sa dá iba získať.  
 Kto sa len bráni, už prehráva... Sme rozsievači, nie ženci. 

 

http://sk.wikiquote.org/w/index.php?title=27._november&action=edit
http://sk.wikiquote.org/wiki/22._november
http://sk.wikiquote.org/wiki/MladosÅ¥
http://sk.wikiquote.org/wiki/PrÃtomnosÅ¥
http://sk.wikiquote.org/wiki/Otvorenie
http://sk.wikiquote.org/wiki/Prehra
http://sk.wikiquote.org/wiki/Pedagogika
http://sk.wikiquote.org/wiki/Partia
http://sk.wikiquote.org/wiki/Dvor
http://sk.wikiquote.org/wiki/Ihrisko
http://sk.wikiquote.org/wiki/VÃ½hra
http://sk.wikiquote.org/wiki/Kaplnka
http://sk.wikiquote.org/wiki/Stretnutie
http://sk.wikiquote.org/wiki/VÅ¡etko
http://sk.wikiquote.org/wiki/Robota
http://sk.wikiquote.org/wiki/Splnenie
http://sk.wikiquote.org/wiki/Povolanie
http://sk.wikiquote.org/wiki/AmatÃ©r
http://sk.wikiquote.org/wiki/Zradca
http://sk.wikiquote.org/wiki/Jednota
http://sk.wikiquote.org/wiki/Zranenie
http://sk.wikiquote.org/wiki/Strata
http://sk.wikiquote.org/wiki/Pokoj
http://sk.wikiquote.org/wiki/SÃºlad
http://sk.wikiquote.org/wiki/Sila
http://sk.wikiquote.org/wiki/Kvet
http://sk.wikiquote.org/wiki/Otvorenie
http://sk.wikiquote.org/wiki/KlieÅ¡te
http://sk.wikiquote.org/wiki/Slnko
http://sk.wikiquote.org/wiki/Svetlo
http://sk.wikiquote.org/wiki/LÃ¡skavosÅ¥
http://sk.wikiquote.org/wiki/Strom
http://sk.wikiquote.org/wiki/KoreÅ�
http://sk.wikiquote.org/wiki/LÃ¡ska
http://sk.wikiquote.org/wiki/LÃ¡ska
http://sk.wikiquote.org/wiki/BÃ¡Å¥_sa
http://sk.wikiquote.org/wiki/Odriekanie
http://sk.wikiquote.org/wiki/PravosÅ¥
http://sk.wikiquote.org/wiki/Koleno
http://sk.wikiquote.org/wiki/PoboÅ¾nosÅ¥
http://sk.wikiquote.org/wiki/HÄºbka
http://sk.wikiquote.org/wiki/ZboÅ¾nosÅ¥
http://sk.wikiquote.org/wiki/Duch
http://sk.wikiquote.org/wiki/Modlitba
http://sk.wikiquote.org/wiki/DÄºÅ¾ka
http://sk.wikiquote.org/wiki/Ä�lovek
http://sk.wikiquote.org/wiki/Hra
http://sk.wikiquote.org/wiki/KlavÃr
http://sk.wikiquote.org/wiki/Evanjelium
http://sk.wikiquote.org/wiki/Ruka
http://sk.wikiquote.org/wiki/Ä�lovek
http://sk.wikiquote.org/wiki/Znechutenie
http://sk.wikiquote.org/wiki/NadÅ¡enie
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Karel IV. Luxemburský 
(14. 5. 1316  29. 11. 1378) 
 

Narodil sa i zomrel v Prahe. Jeho otcom bol kráľ Ján 

Luxemburský a matkou Češka Eliška Přemyslovna. 

Vzdelával sa vo Francúzsku, do Čiech sa vrátil 

(1333). Bulou Klementa VI. (1344) bolo na jeho 

podnet povýšené pražské biskupstvo na arcibiskupstvo s právom korunovať 

českých kráľov. Ako český kráľ (1346) a rímsky cisár (1355) preniesol 

kultúrne a správne stredisko ríše do Čiech. Založil studium generale 

Pragense pražskú univerzitu (7. 4. 1348), hrad Karlštejn i Nové Mesto 

pražské. Nechal postaviť kamenný most cez Vltavu (1357) a začal stavať 

chrám. Sv. Víta (1344). Hovoril piatimi jazykmi, bol trpezlivý diplomat. 

Dokázal spájať praktické ciele 

s univerzálnymi ideálmi. Chcel byť 

spravodlivý vládca i svetskou hlavou kresťanstva. Ustanovil 

základný zákonník (Zlatá bula Karola IV.) pre celú Svätú 

ríšu rímsku. Svoje životné úsilie vyložil v autobiografickom 

diele Vita Karoli Quarti (1346). 
 

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

príchode, bola otrávená moja družina, a ja vďaka božej milosti 

bol som ochránený a unikol som otráveniu, pretože bola veľká 

omša, ktorá trvala veľmi dlho, a ja som pri nej prijímal;  

preto som ani nechcel jesť pred omšou (v Taliansku 1331). 

 Aby sa nemuseli naši verní obyvatelia kráľovstva,  

ktorí bez prestania túžia po plodoch poznania, doprosovať 

almužnu v cudzích krajinách, ale aby nachádzali v kráľovstve 

stôl pripravený pre pohostenie... 
 A když pak člověk na tomto světě tak hledaje nalezne zákon boží, 

v němžto jakož dřieve řečeno jest, mnoho dobrého, čistého, světlého  

a nepoškvrněného, protož dóstojně móž přirovnán býti k onomu 

drahému kameni, jenž člověk onen nalezl, i šel a prodal všecko,  

což měl, a kúpil je... 

 ... do spoločenstva s nami uvádza to, že máme ten istý 

ušľachtilý jazyk slovanský... 

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

 

http://sk.wikipedia.org/wiki/14._apr%C3%ADl
http://sk.wikipedia.org/wiki/1316
http://sk.wikipedia.org/wiki/29._november
http://sk.wikipedia.org/wiki/1378
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/91/Goldene-bulle_1c-480x475.jpg
http://sk.wikipedia.org/wiki/S%C3%BAbor:Charles_IV-John_Ocko_votive_picture-fragment.jpg
http://sk.wikipedia.org/wiki/S%C3%BAbor:Karl_IV_HRR.jpg
http://sk.wikipedia.org/wiki/S%C3%BAbor:Karl_IV._(HRR).jpg
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Bohuslav BALBÍN  
(3.12.1621– 29.11.1688)   

    

Český jezuita, spisovateľ a historik. Bohuslav 
Ludvík Balbín z Vorličné, latinsky Bohuslav 
Balbinus, patrí k najvýznamnejším osobnostiam 

českého baroka. Písal výhradne latinsky. 

Postupne študoval v Jičíne, Prahe, Olomouci, Brne. 

Osemnásťročný začal štúdium filozofie v pražskom 

jezuitskom Klementine. V roku 1650 bol vysvätený 

za kňaza, získal titul majstra slobodných umení a na vlastní žiadosť sa 

stal ľudovým misionárom v rôznych českých krajoch. Zbieral staré 

české knihy, listiny a iné písomnosti. Po nedobrovoľnom skončení 

učiteľské praxe bol poverený vypracovaním dejín jezuitského rádu  

v českých zemiach. Napísal latinsky Výtah z českých dějin (Epitome historica rerum Bohemicarum) 

od začiatku kresťanstva v Čechách do roku 1526. Tu vyzdvihoval vládu cisára Karla IV. Napísal  

aj Obranu jazyka slovanského, zvláště pak českého (Dissertatio apologetica pro lingua Slavonica, 

praecipue Bohemica). Toto anonymne vydané dielo je dnes jeho najznámejší spis. Obhajoval  tam 

právo národov na vlastný jazyk, odsudzoval odrodilú šľachtu. Prejavoval vlastenectvo, lásku  

k českému jazyku, silné slovanské povedomie a české štátoprávne cítenie. 

Je pochovaný v krypte kostola sv. Salvátora v Prahe.  
 

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

https://sk.wikipedia.org/wiki/Bohuslav_Balb%C3%ADn 

https://cs.wikisource.org/wiki/Rozprava_na_obranu_jazyka_slovansk%C3%A9ho,_zvl%C3%A1%

C5%A1t%C4%9B_pak_%C4%8Desk%C3%A9ho/Bohuslav_Balb%C3%ADn 
 

 

Z myšlienok 
 

Psát nepravdu jsem se nenaučil, 
psát pravdu se neodvažuji. 

 

Dějepisectví se má psát tak, jak se děje vskutku 
sběhly. Vlastně by nemělo vůbec býti učitelů 
historiografie, protože pravda je vždycky 
podobna sama sobě. Avšak v naší době mnozí  
z dějepisců byli virtuosy ve lhaní a jiným pak 
dodávali odvahy, aby je následovali.  
A tak v pravdě největší události zůstávají 
nejistými, když jedni mají všechno, ať se toho 
jakkoliv dobrali, za prokázanou skutečnost  
a druzí pravdu obracejí v opak. Obojí se pak 
stupňuje v dalším pokolení.  
 

Ani zbožnost, ani ctnost  
nevyváží potlačování chudých. 

 

 

http://www.iliteratura.cz/Clanek/38799/balbin-bohuslav-rozmanitosti-z-historie-kralovstvi-ceskeho 

https://www.phil.muni.cz/fil/scf/komplet/balbin.html
https://sk.wikipedia.org/wiki/Bohuslav_Balb%C3%ADn
https://cs.wikisource.org/wiki/Rozprava_na_obranu_jazyka_slovansk%C3%A9ho,_zvl%C3%A1%C5%A1t%C4%9B_pak_%C4%8Desk%C3%A9ho/Bohuslav_Balb%C3%ADn
https://cs.wikisource.org/wiki/Rozprava_na_obranu_jazyka_slovansk%C3%A9ho,_zvl%C3%A1%C5%A1t%C4%9B_pak_%C4%8Desk%C3%A9ho/Bohuslav_Balb%C3%ADn
https://cs.wikiquote.org/wiki/Pravda
http://www.iliteratura.cz/Clanek/38799/balbin-bohuslav-rozmanitosti-z-historie-kralovstvi-ceskeho
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Christian Andreas DOPPLER 
(29. 11. 1803 − 17. 3. 1853) 

Rakúsky matematik a fyzik navštevoval  

základnú školu v rodnom Salzburgu  

a strednú školu v Linci. Polytechnický 

inštitút v Viedni ukončil v roku 1825. 

Štúdium na viedenskej univerzite 

(matematika, mechanika a astronómia), 

úspešne ukončil v roku 1829. Od roku 

1835 pôsobil v Prahe (vyučoval  

na strednej technickej škole). V roku 

1841 bol menovaný profesorom 

matematiky a geometrie na pražskom 

Polytechnickom inštitúte. V roku 1840 

bol prijatý za mimoriadneho člena 

Královské české společnosti (od roku 

1843 sa stal riadnym členom, od roku 

1847 bol výkonným tajomníkom. Krátko (1847-1849) pôsobil aj v Banskej 

Štiavnici. V roku 1848 sa stal členom viedenskej Ríšskej akadémie vied. 

V roku 1850 bol menovaný za riaditeľa univerzitného Inštitútu fyziky vo Viedni. 
http://www.magistra-historia.sk/christian-johann-doppler-krehky-genius/ 

 

Z diela 
 

V spise O farebnom svetle dvojhviezd a niektorých iných 

nebeských telies (1843) matematicky formuloval jav 

(ktorý dostal meno po ňom), ktorý vyjadruje závislosť 

frekvencie zvukových a svetelných vĺn, registrovaných 

prijímateľom, od rýchlosti pohybu prijímateľa. V roku 1846 svoj vzorec rozšíril  

aj na prípad vzájomného pohybu zdroja a pozorovateľa. Bol presvedčený, že hviezdy 

vyžarujú viditeľné svetlo s rôznou frekvenciou a ich kombinácia sa javí ako biela 

farba. Farebné svetlo dvojhviezd vysvetlil posunom frekvencie, ktorý nastáva  

v dôsledku pohybu každej z hviezd okolo spoločného hmotného stredu. Zaoberal sa 

tiež aberáciou hviezd a teóriou farieb, navrhol optický diaľkomer. 
 

https://drive.google.com/file/d/0B12AmUaUc7g7MHlsbk9UcmNaZXM/view 
http://www.walter-fendt.de/html5/phsk/dopplereffect_sk.htm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Najvďačnejšie výskumy sú tie, ktoré prinášajú objaviteľovi radosť z myslenia 

a zároveň úžitok pre ľudstvo. 

http://www.magistra-historia.sk/christian-johann-doppler-krehky-genius/
https://sk.wikipedia.org/wiki/Dopplerov_jav
https://drive.google.com/file/d/0B12AmUaUc7g7MHlsbk9UcmNaZXM/view
http://www.walter-fendt.de/html5/phsk/dopplereffect_sk.htm
http://www.converter.cz/fyzici/images/doppler-deska.jpg

