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Pavol Országh HVIEZDOSLAV  
(2. 2. 1849 – 8. 11. 1921) 

 

Tretie dieťa chudobného zemana získalo vzdelanie na gymnáziu v Miškolci 

a v Kežmarku. Pavol Országh študoval aj na Právnickej akadémii 

v Prešove; advokátske skúšky vykonal v Budapešti (1875). Pôsobil 

v Dolnom Kubíne, v Martine, v Senici a v Námestove. Pseudonym 

Hviezdoslav používal (od roku 1877) na podpisovanie svojich diel a tým si  

naplnil sen z detstva, kedy ho fascinoval pohľad na nekonečné priestory 

nočnej oblohy, posiatej nespočetným množstvom hviezd a súhvezdí. Prvé 

básne písal v maďarčine a v nemčine. Slovenskou prvotinou boli Básnické 

prvosienky (1868). Známymi a uznávanými sa stali: Žalmy a hymny, 

Krvavé sonety, Poludienok, Dozvuky. Z epických diel: Hájnikova žena, 

Bútora a Čútora, Ežo Vlkolinský, Gábor Vlkolinský 

i dráma Herodes a Herodias. Prekladal z nemčiny, 

angličtiny, ruštiny, poľštiny a maďarčiny. Vytvoril si vlastný osobitý básnický 

svet, štýl i jazyk a svojou tvorbou položil základy moderného, realistického 

slovenského básnictva. Stal sa jednou z vedúcich osobností slovenskej 

literatúry a kultúry. 

 

Z myšlienok a básní 
 

Mňa kedysi zvádzal svet, mi hovoriac: reč, ktorú z domu vieš ó jak je lichá. 

Jak biedny nástroj ona pre snem prác, čo žitím srdca sú a duchu pýcha ... 
 

Ó, ľudstvo! ľudstvo! Tak si vzdialené nebolo nikdy od príkazu Krista: 

Blížneho miluj ako seba! Sčista a bez výhrady zplna, iskrenne. 
 

Nuž nepýšte sa tak, vy chladné hrady, vy kaštiele, veď bledne už váš kment,  

veď pustnete, veď v priepasť rúcate sa, bo zľahčili ste vlastný fundament. 

A chalupy? Tie stoja, hľa, a budú stáť, žiť bude, kto v nich hniezdi. 
 

Pozdravujem vás, lesy, hory, z tej duše pozdravujem vás! 

Čo mrcha svet v nás skvári, zmorí, zrak jeho urknul, zmámila lož, ohlušila presila: 

vy k žitiu privediete zas, vy vzkriesite, vy zotavíte, z jatrivých vyliečite rán,  

v opravdu priamom, bratskom cite otvoriac lono dokorán, a srdečnosť kde odveká, 

kde nikdy neuspela zrada, bez dotazu, kto on, čo hľadá, na lono to, hľa,  

v objem sladký ramenom láskyplnej matky pritúliac verne človeka... 
 

Slovanstvo zasadí palmu pokoja na zemi. V jej tieni bude hovieť si ľudstvo jak  

v prístave bez búrky a prieku a pán Boh s úľubou spočinie si zas, ako po stvorení. 

 

Byť kráľom času, nepoznali by sme čo je lúčenie.  
Už zdvíhame čašu, zdráhame sa sĺz...  
Život je veľké umenie. 
 

 

http://sk.wikipedia.org/wiki/1877
http://sk.wikipedia.org/wiki/ObrÃ¡zok:Hviezdoslav.jpg
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Simone WEILOVÁ  
(3.2.1909  24.8.1943) 

 

Francúzska filozofka, radikálna mysliteľka, nadaná 

hlbokou vierou aj výrazným intelektom. Prezývali ju 

„Červená panna“, lebo podporovala aj robotnícke odbory 

a sociálne ozdravenie práce, ale aj „svätica modernej 

doby“, lebo racionálnou mystikou naznačovala, že ľudská 

schopnosť lásky a pozornosti pre trpiaceho blížneho  

je mimoriadne náročná a možno až neuveriteľne zázračná. 

Upozorňovala na nevyhnutnosť zjednotiť vyššiu úroveň 

duchovného života so slobodným myslením a konaním. 

Kráčala po ceste od beznádeje k úcte a dôstojnosti, aby skrytou láskou k Bohu 

vyjadrila krásu sveta a ľudskej spolupráce. Ako statočná žena sa snažila 

presvedčiť ľudí vo svojom okolí o jednote svojich myšlienok a skutkov, o nezištnej smelosti 

a duchovnom odhodlaní odpovedať na aktuálne ľudské problémy.  

Z myšlienok 

 Boh dáva vesmíru existenciu a prestáva mu rozkazovať. Necháva namiesto seba 
vládnuť mechanickú nevyhnutnosť, ktorá patrí k látke, vrátane psychickej látky 
duší, aj podstatnú slobodu mysliacich bytostí. 

 Získať nejakú vedomosť nás približuje k pravde len vtedy, ak je to poznanie 
niečoho, čo milujeme, inak nie. 

 Nič nie je také krásne ako tiaž v pominuteľných záhyboch morských vĺn alebo 
takmer večne jestvujúce krivky hôr. 

 Sme ako rastlina, ktorá má práve jedinú voľbu: byť alebo nebyť na svetle. 
 Zlo sídliace v rukoväti meča sa prenáša aj na jeho hrot. Obete, ktoré sa dostanú 

k moci a ktoré sú opité zmenou, spôsobia práve toľko zla alebo ešte viac 
a čoskoro klesnú späť tam, kde boli predtým. 

 Našou úlohou je rozoznať brata v cudzincovi a Boha vo vesmíre. 
 Našou úlohou je byť neustále nasmerovaní k univerzálnemu. 

 Neskladáme sľub milovať Boha, dávame len súhlas na našu účasť na tom,  
čo do nás bolo zasiate napriek nám samým. 

 Premena energie spočíva v tom, že pri sústredení sa na dobro prichádza 
okamih, keď ho nemôžeme nevykonať. 

 Kolektívnymi záujmami sa radi oháňajú hlavne mocní jednotlivci,  
hlavne keď vo svojom záujme chcú niekoho obetovať. 

 Ako môžeme odsúdiť dnešný holokaust, keď sme neodsúdili 
všetky holokausty minulosti?  

 Každý jeden hriech je pokusom vyplniť prázdno. 
 Veľkodušnosť a súcit sú neoddeliteľné a obe majú svoj 

príklad v Bohu, to znamená v Stvorení a v Utrpení. 
 Keď máme pravú lásku, potom nie my milujeme trpiacich v Bohu. Je to naopak, 

cez našu lásku Boh miluje trpiacich cez nás. Súcit a vďačnosť pochádzajú jedine 
od Boha, a keď sa o ne navzájom delíme, presne na tom mieste, kde sa stretáva 
ten, kto dáva, s tým, ktorý prijíma, je prítomný Boh.                                            

 

http://dalfar.files.wordpress.com/2010/03/simone-weil.jpg
http://zpravy.idnes.cz/foto.asp?r=kavarna&foto1=BOS28c580_Weilova_kniha_foto1.jpg
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Jindřich Šimon BAAR 
(7. 2. 1869 − 24. 10. 1925) 

Vo svojej dobe patril tento píšuci katolícky kňaz k 
najpopulárnejším literárnym autorom [Holoubek, 
Jan Cimbura, Chodská trilogie (Paní komisarka, 
Osmačtyřicátníci, Lůsy)].  Základnú školu 
navštevoval v Klenčí, gymnázium v Domažliciach.  
Roku 1888 vstúpil na pražskou bohosloveckou 
fakultu, kde prispieval do študentských časopisov; 
bol (1892) vysvätený za kňaza. V 90. rokoch 19. storočia sa pripojil k 
hnutiu Katolickej moderny a pravidelne písal do časopisu Nový život.  
Patril medzi predstaviteľov tzv. vesnického realistického románu. Vďaka 

svojím rozprávačským schopnostiam bol najpopulárnejším 

a najuznávanejším kňazom − beletristom v českej literatúre. 

http://www.baarjs.xf.cz/;  http://ld.johanesville.net/baar;  
http://ld.johanesville.net/baar/dilo 
https://is.cuni.cz/webapps/zzp/download/12009506 

Z myšlienok a diela 

Vědět musím co chci, kam spěji,  
za čím se ženu, aby žití mé nebylo planým bezúčelným těkáním. 

 

Chceš-li míti synka vola, hleď,  
ať jemu smrdí škola.  
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Čtenáři!  
Též tvá cesta k hrobu běží, 

tož se netaž, kdo zde leží, 
které bylo naše jméno, 
jaká práce – žití, věno. 

I své kvítí i své hloží 
odnesli jsme na soud Boží, 

pokoj máme v tomto 
hrobě, 

Bůh ho jednou dej i Tobě. 
Pane, smiluj se nad námi!  

http://www.baarjs.xf.cz/
http://ld.johanesville.net/baar
http://ld.johanesville.net/baar/dilo
file:///C:/Users/Archimedes/Documents/DJ%20DOKUMENTY/2019/19%202feb/%0dhttps:/is.cuni.cz/webapps/zzp/download/120095062%0d
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John RUSKIN  
(8.2.1819–20.1.1900) 

 

Anglický spisovateľ, básnik, vedec a umelecký kritik. 

Na univerzite v Oxforde už ako študent bol ocenený za básnictvo. V rokoch 

18691884 bol profesorom umenia na univerzite v Oxforde. Tam založil  

aj múzeum a školu kreslenia. Knihami Modern Painters (1843, postupne  

5 zväzkov), The Seven Lamps of Architecture (1848) a The Stones of Venice 

(1851–1853) sa stal uznávaným kritikom umenia. Podstatne sa  zaslúžil  

aj o rozšírenie umeleckého vzdelania širokým 

vrstvám obyvateľstva, zasadzoval sa o bezplatný 

prístup do múzeí. 

 

 
Z myšlienok 

 

 Vyhľadajme, čo máme s ostatnými spoločné, nie čo nás od nich oddeľuje. 

 Moc nie je daná človeku, aby utláčal slabého,  
ale aby ho podporoval a pomáhal mu. 

 Ľudská duša je zrkadlo, v ktorom možno uvidieť obraz božského rozumu. 

 Každý človek využíva prácu iných ľudí. Ak nemá byť zlodejom, musí sa sám 

namáhať a dávať iným svoju prácu za to, čo berie od nich. 

 Čítanie je doslova rozhovor s ľuďmi omnoho múdrejšími a zaujímavejšími,  

ako sú tí, s ktorými sa môžeme zoznamovať okolo seba. 

 Múdrosť nie je v sebazapieraní, ale v tom, naučiť sa nachádzať radosť vo veciach 

dostupných. 

 Múdry má tri vlastnosti: sám koná to, čo radí konať druhým; nikdy nekoná proti 

spravodlivosti; trpezlivo znáša slabosti ľudí okolo seba. 
 

 Možno vieme, čo je správne, ale nevieme vždy, čo je možné. 

 Tak ako nemáš jesť len pre chuť, tak nesmieš čítať iba pre zábavu. 

 Je veľa náboženstiev, ale len jedna mravnosť. 
 Aký strašný by bol svet, keby sa nerodili deti, ktoré so sebou 

prinášajú nevinnosť a možnosť dokonalosti. 

 Až keď sme našli lásku, vieme, čo nám v živote chýbalo. 

 Ak nie sme dobrovoľne dobrí ku všetkým, budeme ku každému mimovoľne zlí. 

 Ak si zaslúži človek pochvalu, dbajte, aby ste mu ju neodopreli.  

 Dívať sa, ako rastie obilie, ako kvitnú kvety; nadýchnuť sa  

za pluhom či iným náradím; čítať, myslieť, milovať, dúfať, 

modliť sa – toto robí ľudí šťastnými.  

 Aby boli ľudia v práci šťastní, treba splniť tri predpoklady: 

musia stáť za vecou, ktorú robia; nesmú pre ňu robiť príliš 

veľa; musia mať pocit, že majú v práci úspech. 

 Najväčšou odmenou za námahu nie je to,  
čo za ňu dostaneme, ale to, ako nás to zmení. 

 Úlohou umenia je poúčať s láskou. Ak nepomáha ľuďom 

hľadať pravdu, nie je vznešené, ale hanebné.             

http://sk.wikipedia.org/wiki/8._febru%C3%A1r
http://sk.wikipedia.org/wiki/1819
http://sk.wikipedia.org/wiki/20._janu%C3%A1r
http://sk.wikipedia.org/wiki/20._janu%C3%A1r
http://sk.wikipedia.org/wiki/Anglicko
http://sk.wikipedia.org/wiki/Spisovate%C4%BE
http://sk.wikipedia.org/wiki/B%C3%A1snik
http://sk.wikipedia.org/wiki/Vedec
http://sk.wikipedia.org/w/index.php?title=Umeleck%C3%BD_kritik&action=edit&redlink=1
http://sk.wikiquote.org/wiki/Dobrovo%C4%BEnos%C5%A5
http://sk.wikiquote.org/wiki/Dobro
http://sk.wikiquote.org/wiki/Mimovo%C4%BEnos%C5%A5
http://sk.wikiquote.org/wiki/Zlo
http://sk.wikiquote.org/wiki/%C4%8Clovek
http://sk.wikiquote.org/wiki/Pochvala
http://sk.wikiquote.org/wiki/Pozera%C5%A5
http://sk.wikiquote.org/wiki/Rast
http://sk.wikiquote.org/wiki/Obilie
http://sk.wikiquote.org/wiki/Kvitn%C3%BA%C5%A5
http://sk.wikiquote.org/wiki/Kvet
http://sk.wikiquote.org/wiki/D%C3%BDchanie
http://sk.wikiquote.org/wiki/Pluh
http://sk.wikiquote.org/wiki/N%C3%A1radie
http://sk.wikiquote.org/wiki/%C4%8C%C3%ADtanie
http://sk.wikiquote.org/wiki/Myslie%C5%A5
http://sk.wikiquote.org/wiki/Milovanie
http://sk.wikiquote.org/wiki/D%C3%BAfanie
http://sk.wikiquote.org/wiki/Modlitba
http://sk.wikiquote.org/wiki/%C4%BDud
http://sk.wikiquote.org/wiki/%C5%A0%C5%A5astie
http://sk.wikiquote.org/wiki/Odmena
http://sk.wikiquote.org/wiki/N%C3%A1maha
http://sk.wikiquote.org/wiki/Zmena
http://sk.wikiquote.org/wiki/%C3%9Aloha
http://sk.wikiquote.org/wiki/Umenie
http://sk.wikiquote.org/wiki/Po%C4%8D%C3%BAvanie
http://sk.wikiquote.org/wiki/L%C3%A1ska
http://sk.wikiquote.org/wiki/%C4%BDudia
http://sk.wikiquote.org/wiki/Pravda
http://sk.wikiquote.org/wiki/Vzne%C5%A1enos%C5%A5
http://sk.wikiquote.org/wiki/Hanba
http://sk.wikiquote.org/wiki/S%C3%BAbor:Ruskin.jpg


6 
 

Dmitrij Ivanovič MENDELEJEV  
Дмитрий Иванович Менделеев 

( * 8. 2. (27.1.) 1834 – † 2. 2. (20.1.) 1907)  
 

Ruský chemik, zoradil prvky podľa atómovej 

hmotnosti do systému, známeho dnes ako 

periodická tabuľka prvkov, kde ich vlastnosti 

vyplývali z ich atómových hmotností, respektíve atómových čísel. 

Publikoval (1869) svoju prvú tabuľku prvkov v časopise Ruskej 

chemickej spoločnosti. Riadil sa heslom: „Kto chce byť dobrým 

chemikom, musí byť predovšetkým dobrým fyzikom.“ Mendelejev 

publikoval 400 prác (vrátane prác z fyziky a metrológie), napríklad 

práce o pôvode ropy a o jej priemyselnom 

spracovaní a roztokoch. Medzi jeho 

najvýznamnejšie diela patrí učebnica „Základy 

chémie“. Napísal aj dielo „Prirodzená sústava 

prvkov a ich použitia pre udanie vlastností 

prvkov dosiaľ neobjavených“. Vedel, že 

"...periodickému zákonu v budúcnosti nehrozí zánik, ale len dobudovanie  

a vývin". Po Mendelejevovi je pomenovaný kráter na Mesiaci, minerál 

mendelevit a 101. prvok mendelevium. 
  

Bez usilovnej pracovitosti nie je ani talentov ani géniov. 
 

 
 

http://www.ptable.com/ 

https://sk.wikipedia.org/wiki/8._febru%C3%A1r
https://sk.wikipedia.org/wiki/1834
https://sk.wikipedia.org/wiki/2._febru%C3%A1r
https://sk.wikipedia.org/wiki/1907
https://sk.wikipedia.org/wiki/At%C3%B3mov%C3%A1_hmotnos%C5%A5
https://sk.wikipedia.org/wiki/At%C3%B3mov%C3%A1_hmotnos%C5%A5
https://sk.wikipedia.org/wiki/Mesiac_%28Zeme%29
https://sk.wikipedia.org/w/index.php?title=Mendelevi&action=edit&redlink=1
https://sk.wikipedia.org/wiki/Mendelevium
http://www.ptable.com/
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Abraham LINCOLN   
(12. 2. 1809 – 15.4.1865) 

 

Americký právník, politik, spoluzakladateľ 

Republikánskej strany (1854), prezident USA  

(1861–65), sa stal obeťou atentátu. Vnímal politiku 

ako javisko pre komédie i tragédie, na ktorých  

sa máme naučiť pokore. Bol známy svojou 

priamosťou, až drsnou úprimnosťou, 

praktičnosťou. Uznal, že z vojny, aj keby 

bola spravodlivá, nikto nezostane bez 

morálnej ujmy. Mal odpor k politickému 

triumfalizmu, vedel, že politika  

je obmedzeným nástrojom pre spoločenský 

poriadok. S pokorou ponúkal úvahy o zrode 

slobody pred Bohom, na základe mravnosti  

bez relatívnych interpretácií. Vyhlásil (1.1.1863) deklaráciu rovnoprávnosti. 

Statočný Abo sa stal príkladom morálneho politického vodcu kráčajúceho za 

všeobecnou slobodou a spravodlivosťou. 

Z myšlienok 

 Rovnako ako nechcem byť otrokom, nechcem byť ani pánom. 

 Ten má právo kritizovať, kto má odvahu pomáhať. 

 Ak chceš poznať charakter človeka, daj mu moc. 

 Priateľ je človek, ktorý má tých istých nepriateľov ako vy. 

 Nikdy som nezabudol vytrhnúť bodliak a zasadiť kvetinu tam,  

kde som si myslel, že vykvitne. 

 Robím najlepšie, ako viem, maximum z toho, čo vládzem; a toto budem robiť  

až do konca. Ak sa na konci ukáže, že som robil dobre, nezaváži nič z toho,  

čo povedali proti mne. Ak sa na konci ukáže, že som robil zle, nič na tom nezmení 

ani desať anjelov, ktorí budú prisahať, že som robil dobre. 

 Nemusím vyhrať za každú cenu, ale musím žiť v pravde. Nemusím mať úspech  

za každú cenu, ale musím sa správať podľa svojich zásad.  

 Je málo vecí úplne zlých alebo úplne dobrých. Takmer vo všetkom,  

zvlášť vo vládnej politike, sú neoddeliteľne vedľa seba dobro i zlo,  

preto sa neustále musíme rozhodovať, čo z oboch prevažuje. 

 Žiadny človek nemá takú dobrú pamäť, aby uspel so lžou... Je možné stále klamať 

niektorých alebo občas oklamať všetkých, ale nemožno stále klamať všetkých. 

 Ľudia, ktorí si cenia svoje výhody viac, než princípy, stratia nakoniec oboje. 

 Manželstvo  to nie je ani peklo, ani raj, ale jednoducho očistec. 

 Sloboda bez poslušnosti je zmätok a poslušnosť bez slobody je otroctvo. 

 Za všetko, čo som alebo o čom sa domnievam, že som, vďačím svojej matke. 

 Nie je nič mocnejšie ako myšlienky, ktorých čas nadišiel. 

 Božie súdy sú naprosto správne a spravodlivé. 
 

 Otec ma učil pracovať,  
no neučil ma láske k práci. 

    

http://sk.wikiquote.org/wiki/V%C3%BDhra
http://sk.wikiquote.org/wiki/Cena
http://sk.wikiquote.org/wiki/%C5%BDitie
http://sk.wikiquote.org/wiki/Pravda
http://sk.wikiquote.org/wiki/%C3%9Aspech
http://sk.wikiquote.org/wiki/Spr%C3%A1vanie
http://sk.wikiquote.org/wiki/Z%C3%A1sada
http://sk.wikiquote.org/wiki/Otec
http://sk.wikiquote.org/wiki/U%C4%8Denie
http://sk.wikiquote.org/wiki/Pracova%C5%A5
http://sk.wikiquote.org/wiki/L%C3%A1ska
http://sk.wikipedia.org/wiki/S%C3%BAbor:Abraham_Lincoln_head_on_shoulders_photo_portrait.jpg
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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
http://sk.wikipedia.org/wiki/Obr%C3%A1zok:Immanuel_Kant_(painted_portrait).jpg
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Charles DARWIN  
(12.2.1809–19.4.1882) 

 

Pochádzal z početnej rodiny lekára. Začal 

študovať medicínu v Edinburgu, ale vyštudoval 

(1831) anglikánsku teológiu. Tam sa zoznámil 

s poprednými prírodovedcami. Neskôr bol 

šťastne ženatý a mal 10 detí. So záujmom 

o geológiu a biológiu precestoval na lodi Beagle 

(1831–1836) pozdĺž Južnej Ameriky na Galapágy, Tahiti. Nový Zéland 

i do Tasmánie.  Spoznal mnohé prírodné úkazy, našiel veľa skamenelín, 

stretol sa s primitívnymi kmeňmi, pozoroval obrovské množstvo 

rôznych druhov rastlín aj zvierat. Po vyhodnotení získaných údajov bol 

presvedčený, že sa biologické druhy menia a vyvíjajú pod selektívnym 

tlakom vonkajších podmienok (princíp prirodzeného výberu). Napísal 

knihy Cesta prírodovedca okolo sveta (1839), Výraz emócií u človeka a zvierat (1872). Diela 

O pôvode druhov (1859) a Pôvod človeka (1871) otvorili cestu evolučnej teórii, ktorá sa stala 

jedným zo základných pohľadov na históriu organického života na Zemi a postavenie človeka  

vo svete.  

Z myšlienok 

 

 V prežívaní najvhodnejších jedincov a odrôd v neustále sa opakujúcom boji  

     život vidíme silnú a stále pôsobiacu formu prírodného výberu. Boj o život   

     nevyhnutne vyplýva z nadmerného rozmnožovania, ktoré prebieha geometrickým   

     radom a je spoločné všetkým organizmom. 

 Náhle som pochopil, že v podmienkach existenčného zápasu sa vhodné zmeny 

zachovávajú a rozmnožujú, ale nepriaznivé miznú...  

 Schopný – najlepšie vybavený na prežitie a pre život v danom prostredí.  

 Druhy sú čo do pôvodu spriaznené, pričom odchýlky od ich spoločných predkov 

boli spôsobené prežitím a rozmnožovaním priaznivých genetických variantov.  
 

 Ľudia a opice pochádzajú zo spoločného predka, ktorý bol primát. 
 

 Druhotné pohlavné znaky sa vyvinuli ako súčasť komplexného súboru 

reprodukčného chovania. 

 Hudba je staršia než ľudská reč.  

 Skepticizmus – je agentom pravdy. 
 

 Nič nezavinilo toľko starostí, toľko chorôb a biedy,  

ako požívanie alkoholu. 

 Skutočnou modlitbou nie sú slová.  

Slová samy osebe neznamenajú nič. 

Dôležité sú skutky a naša ochota slúžiť. 
 

 Zvedavosť a údiv sú spúšťacím impulzom  

každého nového objavu.  
 

 Ľudia, ktorí si osvojili princípy matematiky,  

majú o jeden zmysel viac než obyčajní smrteľníci.   
 

http://sk.wikiquote.org/wiki/Skepticizmus
http://sk.wikiquote.org/wiki/Agent
http://sk.wikiquote.org/wiki/Pravda
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 Galileo GALILEI   
(15.2.1564–8.1.1642)  
 

Pochádzal zo starej váženej florentskej 

rodiny. Žil v dobe doznievajúcej renesancie, 

vo vlnách reformácie a protifeudálnych 

vzbúr. Spoznal, že matematika je prostriedok poznávania a presného 

popisu prírodných javov. Zistil (1583), že doba kyvu kyvadla nezávisí 

od jeho hmotnosti a veľkosti rozkyvu, ale mení sa iba s dĺžkou 

kyvadla. Vynašiel hydrostatické váhy a stanovil poučky o určovaní 

ťažiska niektorých pevných telies (1586). Skonštruoval termoskop  

ako prototyp teplomera i stroj na zdvíhanie vody (1593). Sám zostavil 

pomerne účinný ďalekohľad a ako prvý ho použil na astronomické 

pozorovanie (1610). Odhalil slnečné škvrny, objavil Venušine fázy 

i pohyb Jupiterových mesiačikov. Svoje astronomické objavy uverejnil 

v spise Sidereus nuntius  Hviezdny posol. Galileo Galilei vydal (1632) svoj slávny spis Dialóg  

o dvoch najväčších svetových sústavách. Tam rozvinul nové myšlienky, definoval pojem rýchlosti  

a zrýchlenia. Rozobral problém skladania pohybov a sformuloval 

myšlienku relatívnosti pohybov. Galileiho princíp relativity sa stal 

jedným zo základných postulátov klasickej mechaniky. Väzba 

prírodných vied a matematiky s ľudským životom je odvtedy stále 

tesnejšia, bezprostrednejšia a plodnejšia.  
  

Z myšlienok 
 

 Kto by chcel tvrdiť, že bolo videné a poznané všetko, čo je vo svete prístupné 
zmyslom a poznateľné?... Skutočné je všetko, čo možno matematicky vyjadriť. 

 Meraj všetko, čo je merateľné a nemerateľné urob merateľným.  
 Ľudský intelekt poznáva niektoré pravdy tak dokonale a s takou absolútnou 

istotou ako sama príroda.  
 Keď môj rozum a moje experimenty sa v niečom zhodujú, nerobím si nič z toho,  

že to odporuje mienke väčšiny ľudí.  
 Skutočne si nemyslím, že by bolo treba pripustil, že ten istý Boh, ktorý nám dal 

zmysly, rozum a pochopenie, by chcel, aby sme zanedbávali ich použitie, že by 
nám poučenie, ktoré môžeme dostať cez ne, poskytol iným spôsobom a že by nás 
takto chcel priviesť k popretiu skúsenosti a rozumu. 

 Príroda je napísaná vo veľkej knihe, ktorú máme stále otvorenú pred sebou. 
Myslím tým vesmír. Tejto knihe porozumieme, ak si osvojíme jej jazyk  
a spoznáme litery, ktorými je napísaná. Jej jazyk je jazykom matematiky  
a písmenami sú trojuholníky, kruhy a iné geometrické útvary. 

 

 Nemôžete nikoho nič naučiť. Môžete mu prinajlepšom 
pomôcť, aby to sám v sebe našiel. 

 

 Biblia učí ako sa dostať do neba, a nie ako sa nebo točí. 
 

 Dve pravdy si nemôžu nikdy odporovať. 
 

http://www.cbk.waw.pl/zgp/images/dg/GalileoGalilei.jpg
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Jozef MURGAŠ   
(17.2.1864–11.5.1929)  

 

V USA získal (1904) patent na Tón–systém 

skonštruovaním prijímacieho a vysielacieho zariadenia, 

v ktorom sa signály líšili nie dĺžkou, ale rôznym tónom 

(kmitočtom). Vo vysielacej stanici použil dva rôzne 

prerušovače, čím získal tóny rôznych frekvencií 

a prepínačom páčky zapájal raz jeden prerušovač, ktorého signál 

zodpovedal bodke, potom druhý, ktorého signál zodpovedal čiarke.  

Za ďalších sedem rokov Murgašovi uznali ešte jedenásť patentov (napr. 

zariadenie pre výrobu elektromagnetických vĺn, detektor magnetických 

vĺn, prístroj na výrobu elektrických oscilácií) s originálnymi zlepšeniami 

v odbore bezdrôtovej telegrafie.  

   Jozef Murgaš z Jabríkovej pri Tajove bol v základnej škole 

bystrým žiakom, na gymnáziu v Banskej Bystrici vynikal v prírodných vedách 

a ukázal sa aj jeho talent v kreslení. Vyštudoval v bratislavskom seminári (1880–82) 

a potom v Ostrihome (1882–84), bohoslovecké štúdia ukončil v Banskej Bystrici 

(1888) a bol vysvätený za kňaza. Na podnet maliara Dominika Skuteckého (1849–

1921) odišiel študovať maliarstvo do Budapešti (1889–90) a potom do Mníchova 

(1890–93). Možno aj pre ťažkosti po označení za pansláva odišiel slúžiť krajanom  

za more (1896). Usadil sa v malej baníckej osade Wilkes-Barre v Pensylvánii, kde 

žilo asi 70 slovenských rodín. Zriadil tu nielen faru, kostolík a cintorín, ale aj školu, 

knižnicu, ihrisko. Mal aj možnosť vybudovať si malé elektrotechnické laboratórium. 

Prvú patentovú prihlášku podal v októbri 1903. S finančnou a technickou pomocou 

podnikateľskej spoločnosti postavil pomerne vysokú (60 metrov) skušobnú 

prijímaciu i vysielaciu anténu a uskutočnil prenos telegrafickej správy do vzdialenosti 

asi 30 kilometrov. Traduje sa, že 25. júla 1905 bola vyslaná a zachytená telegrafická 

správa s textom: Chváľte Boha, od ktorého všetko požehnanie prichádza! Vtedy sa 

hovorilo, že správa bola zachytená aj vo vzdialenosti až 200 km. Víchrica koncom 

roka 1905 zničila stožiare, ďalšie financie na prevádzku neboli. Murgašove patenty 

študovali a zdokonalili aj Marconi a Fessenden.  

Reverend Murgaš bol zakladajúcim členom Slovenskej ligy 

v Amerike, jedným zo signatárov Pittsburskej dohody (1918) 

a organizačne i finančne prispel aj k zbierke na základný 

valutový fond budúcej Česko-Slovenskej republiky. V roku 1920 

sa vrátil do vlasti a chcel vyučovať elektrotechniku, ale nespĺňal 

podmienky na požadované vzdelanie. Možno dosť znechutený  

sa vrátil za „veľkú vodu“. Usilovný Jozef Murgaš sa venoval a 

j pestovaniu kvetov, zbieraniu húb, nerastov a rastlín. Zanechal 

bohatú zbierku motýľov (asi 9 tisíc exemplárov). 

   Jozef Murgaš bol veľmi známou osobnosťou, mal mimoriadne zásluhy o bezdrôtovú 

telegrafiu. Postavil vo Wilkes Barre iskrovú stanicu ešte skôr ako Marconi a úplne 

prepracoval svoj vynález... (zo správy United Press o Murgašovej smrti, ktorú 

uverejnil aj Slovenský denník 15. mája 1929). Murgaš zostane zapísaný medzi 

priekopníkov rádiotelegrafie i podporovateľov slovenskej národnej komunity.     
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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.                                                                

 

 
 
 
 
 
  

  
 

http://www.abcgallery.com/M/michelangelo/venusti.html
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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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Georg Christoph LICHTENBERG  
(1. 7. 1742 – 24. 2. 1799)  

 

Bol 18. dieťa svojich rodičov (otec evanjelický pastor).  

Stal sa profesorom matematiky, fyziky a astronómie 

v Göttingene. Písal do zábavne poučných časopisov a kalendárov (vytvoril okolo 

230 satiricko-humorných príspevkov). Kritizoval niektoré módne zvrátenosti a 

neopodstatnené názory. Okrem odborných prác napísal aj O úžitku, ktorý môže 

priniesť matematika krasoduchovi (1766), Charakter istej mne známej osoby 

(1782). Uplatnil jemné poznávacie  schopností, vtipný štýl jazyka, veselú povahu. 

Chcel vychovávať humorom, zmesou rozumu a citu, kritiky a intuície, nehy 

a súcitu. Napriek poškodeniu chrbtice, samotárskemu spôsobu života, zanechal inšpiratívny 

literárny i vedecký odkaz. Stal sa jedným z najznámejších  nemeckých satirických spisovateľov, 

o ktorom sa A. Einstein vyjadril: Čudák so záchvatmi skutočnej originality, ktorá vyústila 

v nesmrteľných básnických výlevoch.  
 

Z myšlienok 

 Chcieť nájsť pravdu je zásluha, aj keď cestou blúdime. 

 Najnebezpečnejšie sú pravdy mierne prekrútené. 

 Lepšie je učiť ľudí ako majú myslieť a nie čo majú myslieť.  

 Tým sa vyhneme mnohým nedorozumeniam. 

 Kto má menej, ako si želá, mal by vedieť, že má viac, ako si zaslúži.  

 Niektorí ľudia si myslia, že je rozumné všetko, čo sa robí s vážnou tvárou. 

 Všetci robíme chyby bez rozdielu, len každý robí chyby inak. 

 Je mnoho ľudí, ktorí iba čítajú, aby nemuseli myslieť. 
 Dobrá pamäť je dobrom, ale schopnosť zabúdať, je často ešte lepším darom od Pána Boha. 

 Človek je tak zdokonaliteľný a skaziteľný, že sa môže stať bláznom z rozumu. 

 Existujú ľudia, ktorí majú tak málo odvahy niečo tvrdiť, že sa neodvažujú povedať, 

že vanie chladný vietor, nech ho akokoľvek pociťujú, pokiaľ predtým nepočuli,  

že to povedali iní ľudia. 

 Dať prednosť veľkému duchu v malom tele znamená uvažovať, ale pre to sa 

povznesie pramálo ľudí. Na trhu s dobytkom sa upierajú oči na najväčšieho 

a najtučnejšieho vola. 

 Keď nehanebník chce, môže vyzerať skromne, ale žiadny skromný človek 

nemôže vyzerať nehanebne. 

 Všetko, čo skutočne múdry človek môže urobiť, je viesť všetko k dobrému cieľu 

a predsa brať ľudí takých, akí sú. 

 Zlaté pravidlo: neposudzovať ľudí podľa ich názoru, ale podľa toho,  

čo z nich tieto názory urobili. 

 Kniha je zrkadlo; ak sa tam pozrie opica, nemôže z neho vykúkať apoštol. 

 Najväčšie šťastie na svete, o ktoré denne úpenlivo žiadam nebesá je:  

 Aby ma v sile a vo vedomostiach prekonali iba rozumní a cnostní ľudia.  

 Aký je človek úbohý, keď má vykonať všetko sám. 

 Ak chceš žiť, zvykni si na mizerné počasie a nespravodlivosť ľudí. 

 Je to, čo človek môže poznať, práve to, čo poznať má? 

 Zapochybuj o všetkom aspoň raz, aj keby to bola veta: Dvakrát dva sú štyri. 

 Vždy je o jedného hlupáka viac než si myslíme.     
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Otto Franjo BABLER  
 (26. 1. 1901– 24. 2. 1984) 

 

Na Moravu prišiel (1915) ako mladík s rodičmi (otec 

pochádzal z nemecko-slovinskej rodiny a matka bola 

Češka) z Bosny. Rozumel už srbochorvátčine, 

nemčine aj češtine. Po štúdiu na olomouckej nemeckej 

reálke sa doučil aj francúzsky, anglicky, poľsky 

a taliansky. Zmaturoval (1919),oženil sa (1928) 

a býval v Samotiškách aj na sv. Kopečku. V rokoch 

1935-1948 bol knihovníkom Obchodnej komory, 

potom (1948-1956) knihovníkom  Univerzitnej 

knižnice v Olomouci. Od roku 1956 sa živil ako nezávislý spisovateľ. Stal sa 

jedným z najplodnejších českých prekladateľov do češtiny (asi 4000 prekladov). 

Do nemčiny prekladal a v cudzine publikoval poéziu českých básnikov. 

Centrom jeho prekladov bola duchovná, nábožensko-meditatívna literatúra, ale aj apokryfy  

i folkloristická tvorba (preložil aj Božskú komédiu od Danteho). Knižne vyšlo okolo 200 titulov 

poézie i prózy.                                                            http://spisovatele.upol.cz/otto-frantisek-babler/ 
 

Z myšlienok 
 Krása je podoba, kterou láska bere na sebe ve chvíli, když se jí dostane nejvyšší 

milosti. 
 Ani lidé hloupí nenatropili na světě tolik zmatků, kolik lidé chytří,  

kteří si byli příliš vědomi své chytrosti a spoléhali jen na ni. 
 Tím větší budou tvé zásluhy, čím více lásky a nadšení vkládáš do každé práce. 
 Tělu slouží štěstí a spokojenost, ale síly ducha probouzí, povznáší a rozvíjí  

jen neklid, žal a bolest. 
 Umění je strom, který má kořen v minulosti, kmen v přítomnosti a korunu  

v budoucnosti… Melodie je úsměv hudby. 
 Ve světě morálních hodnot nezvítězí ten, kdo dravě útočí, ale ten,  

kdo trpělivě čeká… Jediná zbraň, která nerezaví: láska. 
 Kdo si vyhlédl cíl, najde k němu i cestu, byť vedla oklikou. 

 Čím je člověk moudřejší, tím pokornějším se stává. 
 Svět se stává čím dál horším. Nemůžeš proti tomu dělat nic jiného,  

než že se ty sám budeš stávat stále lepším a lepším. 
 Poselství, které ti nesla housenka, odevzdá ti motýl. 

 Umělec musí nutit čtenáře, diváky a posluchače, aby se z každodenní reality 
vytrhli, viděli ji nově a přetvářeli ji podle nových, vyšších zákonitostí. 

 Mlčení je řeč všech řečí: nepotřebuje slova. 
 Láska není láskou, není-li zároveň věrností, přátelství není přátelstvím,  

není-li zároveň důvěrou. 
 Věnuj se těm, kteří tě potřebují, a nevnucuj se těm, kteří tě mohou postrádat. 
 Nerozhlížej se stále! Mnohem důležitější než to, co vidíš kolem sebe, je to,  

co máš v sobě… Nejvíce dáš tomu, komu dáš naději. 
 Malíř nechť nemaluje jen to, co vidí před sebou, ale hlavně to, co vidí v sobě.  

Kdo v sobě nic nevidí, ať vůbec nemaluje. 
 

http://spisovatele.upol.cz/otto-frantisek-babler/
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Karl JASPERS  
(23.2.188326.2.1969) 

 

Nemecký psychológ a filozof sa stal predstaviteľom 

existencionálneho hľadania a osvetľovania „bytia 

v situácii“ (človek spoznáva bytie, filozoficky sa 

orientuje vo svete) hlavne v hraničných situáciách (smrť, 

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

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

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

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

možno nenapodobiteľným. Filozofia hľadá otáznosti faktickej orientácie 

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

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

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

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

prekračuje (transcenduje) každú objektivitu až za hranicu predmetna. 

Transcendovanie je možnosťou úžasnej slobody; môžeme hľadať Boha. 

 

Z myšlienok 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

 Pád z výšky istôt, ktoré boli aj tak klamné, stáva sa schopnosťou vznášať sa   to, 

čo sa zdalo priepasťou, stáva sa priestorom slobody a zdanlivá ničota  

sa premieňa na to, z čoho sa nám prihovára autentické bytie. 

 Smrteľní sme tam, kde nemilujeme; nesmrteľní, kde milujeme. 

 Človek je vždycky a principiálne oveľa viac, než o sebe dokáže vedieť. 
 Sme „duch“, ktorý tvorí obrazy a tvary. V tvorivých predstavách našej 

subjektívnej fantázie sa prejavuje duchovná objektivita.  

 Naša existencia je v našej láske, ona hovorí ako svedomie, ona spája ako rozum. 

 Človek, ani nijaký jednotlivec nevie, kto v skutočnosti je, keď sa nazdáva, že je 

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

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

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

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

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

v dvoch smeroch: bezhraničným pokrokom vo svete  

a nekonečnosťou, prítomnosťou vo vzťahu k transcendencii. 
 

 Na otázku, kto je človek, nikdy nedostaneme dostatočnú odpoveď. 

To, čím by človek mohol byť, ostáva totiž, 

pokiaľ je človekom, skryté v jeho slobode.                                                                
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