
1 
 

 
Dmj−kalendárium 

2019 



2 
 

Karl RAHNER  
(5.3.1904 – 30.3.1984) 

  Katolícky teológ, nemecký jezuita sa zúčastňoval na     

  duchovnej obrode svojej doby, akceptoval problémy   

  moderného človeka. Bol oficiálny teológ na II.  

  vatikánskom koncile (19621965), pripravoval dialóg  

  lásky a otvorenosti voči svetu. Zlúčil vernosť cirkvi s jej trvalou  

  reformou. Prispel k zlatému fondu teológie 20. storočia (okolo 4000  

  odborných článkov, publikácií a kníh, napr. Duch vo svete, Poslucháči  

  slova, Základný kurz viery, Štrukturálna premena cirkvi ako úloha  

  a šanca).  Ľudský život vnímal v trvalej Božej prítomnosti. Spoznal  

  anonymných kresťanov v tých, ktorí žijú plný kresťanský život aj bez  

  príslušnosti k cirkvi. Boh sa človeku dáva ako dar do vzťahu ľudskosti  

  a osobnej skúsenosti. Ľudský duch je otvorený pre nekonečno, 

 pre Tajomstvo. Prijatím Božieho zjavenia človek nachádza sám seba. 
 

Z myšlienok 

 Človek je konečná bytosť schopná Nekonečna... Človek vtedy najlepšie 
porozumie sebe, keď chápe ako možné sebavyslovenie Boha, ktoré sa stalo   
v Ježišovi Kristovi skutočnosťou.   

 

 Laik je iba vtedy dobrým kresťanom, keď miluje zem, človeka a jeho dejiny,  
a v ich výzve začuje volanie svojho Boha, ktorý stvoril nebo aj zem...  
Kresťania majú hľadať Božiu vôľu ako jedinečnú pre seba a svoju dobu. 

 

 Môžeme byť lepší, pretože nemáme právo žiadať si lepší svet, keď nezačneme 
s polepšením vo vlastnom srdci. 

 

 Odvaha pre víťazstvo je totožná s bezmocnosťou kríža, pretože víťazstvo bolo 
vybojované na kríži...  Boh je v nás silnejší ako naša úzkosť pred krížom...  

 Boh zvíťazí, keď sa zdá, že sme stratení.  
 

 Pre človeka dneška jestvuje iba jedna cesta – vydržať ťarchu spoločenstva  
ako pravú cestu do skutočnej slobody a do pravdy. 

 

 Všetko je obsiahnuté, nesené, poznané poznávajúcim a milujúcim nevýslovným 
tajomstvom, ktoré nazývame Bohom... Boh všetko a vo všetkom. 

 

 Spoj sa s tým, čo je v tebe to pravé, náročné,  
čo túži po celistvosti, čo má odvahu povedať verím  
a odvahu k tomu tajomstvu... choď ďalej bez ohľadu  
na to, kde práve teraz stojíš, nasleduj svetlo, aj keď  
je ešte slabučké, ochraňuj oheň, aj keď teraz horí ešte 
len slabo...   

 

 Vzývaj tajomstvo práve preto,  
 že je nepochopiteľné. 

 
 

 Smrť je pre veriaceho kresťana klesanie do rúk živého Boha.   
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 Stanislaw Jerzy LEC  
(6. 3. 1909 – 7. 5. 1966) 

Poľský básnik, satirik–aforista, vytvoril syntézu 

lyriky a satiry, stal sa majstrom filozofického 

paradoxu. Pôvodom bol barónom de Tusch-Letz. Vo Viedni vyštudoval 

gymnázium, vo Lvove práva (1933). Žil vo Varšave. Vydal zbierky básní 

(napr. Jeruzalemský rukopis, Ábelovi a Kainovi), súbory frašiek 

a aforizmov (napr. Život je fraška, Cynikova prechádzka). Medzi jeho 

najznámejšie diela patria Neučesané myšlienky, Z tisíc a jednej frašky.  

Bol uznávaným autorom epigramov, vtipný, uštipačný, rýpavý, politicky 

i moralisticky útočný, melancholický, ... Mnohé jeho slovné 

povzdychnutia, invektívy, vtipné výpady i pseudopravdy zostanú 

nezabudnuteľné pre svoju ostrú tragikomickú hranu, ktorá ukazuje,  

že satira je smrteľne vážna vec. Lecove myšlienky sa postupne menia  

na aforistický liek, potrebný pre celú zjednocujúcu sa Európu.    

             

Z myšlienok (neučesaných) 

 Prečo klamú tí, ktorí nepoznajú pravdu? 

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

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

 Možno sa prepočítať, keď sa s ničím nepočíta? 

 Hrozné číslo: anonymná nula. 

 Z radu núl sa ľahko urobí reťaz. 

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

 Nesúhlasím s matematikou. Domnievam sa, že súčet núl dá strašné číslo. 

 Niektorí vidia pravým a ľavým okom to isté a myslia si, že to je objektivizmus. 

 Keď musí všetko súhlasiť, musí niečo nesúhlasiť. 

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

 Rozprávaj múdro, nepriateľ načúva. 

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

 Väčšina ľudí je vždy na strane väčšiny. 

 Skráťme meter. Budeme väčší. 

 Ľudia sú si čoraz bližší, svet sa preľudňuje. 

 Buďme ľuďmi aspoň tak dlho, pokiaľ veda neobjaví, že sme niečím iným. 

 Návrat do jaskýň je nemožný, je nás priveľa. 

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

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

 Analfabeti musia diktovať. 
 Trpaslíkom sa musí klaňať veľmi hlboko.  

 Dno je dnom, aj keď je obrátené nahor. 

 Nestačí hovoriť k veci, treba hovoriť k ľuďom. 

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

 Niektoré charaktery sú nezlomné, pretože sú pružné. 

 Svedomie mal čisté. Nepoužité. 

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

Až stratím vtip, budú ma považovať za filozofa.     
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Tomáš AKVINSKÝ  
(okolo 1225 – 7. 3. 1274) 

Jeden z najvýznamnejších teológov katolíckej cirkvi.  

Od útleho veku bol na výchove v benediktínskom 

kláštore v Monte Cassino. V roku 1244 sa stal 

dominikánom. Študoval na univerzite v Neapoli (1239) 

i v Paríži (12451248). V Kolíne nad Rýnom bol žiakom (12481252) 

Alberta Veľkého, ktorý ho odporučil za učiteľa v Paríži (12521259;  

tu pôsobil aj v rokoch 12681272). Bol generálnym kazateľom 

v Taliansku (Neapol, Orvieto, Viterbo, Rím). V Neapoli zakladal 

(12721274) rehoľnú univerzitu. Svojou pozoruhodnou argumentáciou, 

hlbokou nábožnosťou a obdivuhodnou bezúhonnosťou života získal 

prezývku Anjelský učiteľ. Napísal: Suma proti pohanom, Suma teologická, 

O dokonalosti duchovného života, O jednote rozumu, O pravde, O duši. Ukázal možnosť pre 

racionálne prijatie Božej existencie (naznačil päť ciest k tomuto poznaniu: prvý hýbateľ; prvá 

účinná príčina; nevyhnutné trvalé bytie; dokonalá dobrota; rozumný usporadúvajúci princíp) 

dôverou v ľudský intelekt cez prirodzené poznanie a správne usudzovanie. Prispel k súdržnosti 

náboženskej viery a dôsledne uvažujúceho ľudského rozumu. Nehlásal len duchovnú povinnosť 

kresťanskej viery, ale aj spoločenskú povinnosť nezištných skutkov. Zmieril pohanského Aristotela 

s Kristom, zmieril  náboženské pravdy poznané vierou s poznatkami získanými ľudským rozumom. 

Vytvoril najsúdržnejšiu syntézu kresťanského náboženstva s klasickou filozofiou. K jedinej pravde 

vedie aj cesta správne uvažujúceho ľudského rozumu, aj cesta prehlbovanej viery z prijatého 

Božieho zjavenia.    

Z myšlienok 
 Ľudské poznanie vzniká v dôsledku rozumového rozboru vecných foriem 

v podobe, v akej sú prístupné zmyslovému vnímaniu. 
 Systém konečného získava existenciu účasťou (participáciou) na božskom... 

Substancie konečných vecí sú zjednotením látky a formy. 
 Boh je súcno (ens) zo svojho vlastného bytia... každé iné súcno je súcno z účasti... 

V Bohu je esencia i existencia neoddeliteľná, ba totožná; k tomu „čo“ Boh je, 
patrí, “že“ je... Boh nie je len prvou príčinou každého pohybu v systémoch 
konečných, ale je tiež súbežnou príčinou všetkých priebehov v prírode. 

 Prirodzený zákon nie je nič iné, než od Boha dané svetlo rozumu. 
 Účelom pôsobenia pravdy je, aby sa do duše vtlačil celý poriadok vesmíru. 
 Láska je priateľstvo človeka s Bohom... Žiť v pokoji je záležitosťou lásky.  

Ale položiť základ pre pokoj, to je úloha pre múdrosť, ktorá všetko 
usporadúva. Na múdrosť nás pripravuje pokora...  

 Blaženosť človeka spočíva v poznaní Boha. 
 Svätosť nespočíva v tom, že veľa vieme alebo veľa rozjímame;  

veľké tajomstvo svätosti je v tom, že veľmi milujeme. 
 Keď dávame, dostávame; keď odpúšťame, bude nám 

odpustené; keď milujeme druhých, vytvárame skutočne 
ľudské vzťahy a pomáhame zrodu lepšieho sveta.                                           

 Pokiaľ milujem dobro len pre svoje potešenie, je to láska 
dychtivá, keď ma láka úžitok z nejakého dobra, je to láska 
užitočná a ak milujem pre jeho hodnotu bez ohľadu  
na osobné výhody je to láska priateľská.                                                          
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Ladislav HANUS 
(26.2.1907–7.3.1994) 

Kňaz, profesor, filozof, estét, teoretik a pedagóg 

kultúry. Jeho dielo predstavuje inšpiračný prameň 

v oblasti filozofie, teológie, kultúry, i sakrálneho 

umenia. Upozorňoval na nezastupiteľnosť 

a nenahraditeľnosť fenoménu kultúrnosti, 

podnecoval a šíril bohatý program kresťanského univerzalizmu, 

humanizmu, personalizmu a kultúrneho pluralizmu. V diele Princíp 

pluralizmu  rozobral obdobie netolerantnosti, totality s veľmi 

obmedzenou slobodou, ktorá neumožňovala dialóg medzi občanmi 

a predstaviteľmi moci. Objasnil filozoficky, historicky i sociologicky 

otvorený mnohonázorový systém, zároveň však upozornil, že pluralitná 

demokracia neznamená slobodu vo všetkom. 

Zdôraznil viazanosť slobody na etické normy. V monografii Človek a kultúra 

objasnil ľudskú podstatu kultúry ako prostriedok sebadotvorenia človeka, ako 

možnosť spolupôsobiť na proces zušľachtenia a zduchovnenia sveta. 
 

Z myšlienok  
 

 Žijeme, aj duchovne, pokiaľ rastieme. Sme hotoví, odbavení, 
duchovne ustrnulí a starí, keď prestaneme rásť. 

 Cieľom myslenia je spájanie poznatkov a chápanie súvisov, smerom 
k ucelenosti, k celistvosti. Cieľom myslenia je ucelený a jednotný svetonáhľad. 
K nemu sa treba, vlastným myslením, dopracovať. 

 Byť otvorený, to je toľko, ako byť pripravený. To vyžaduje ustavičnú 
sústredenosť a stúpajúcu intenzitu života. Z hrivien treba vydávať počet. 
K otcom nás zaväzuje vďačnosť. 

 Na ceste ducha a zduchovnenia spolupracuje, pomocou milosti, mnoho 
činiteľov, známych i neznámych. 

 Kultúrnosť je vlastnosť osobná, ku ktorej človek svojím životom dorastie – alebo 
nedorastie, poprípade túto cestu ani nenačne. Cesta tá je proces svojský, 
osobitný, svojskej zákonitosti, dosť nezávislej od postavenia alebo aj veku. 

 Kultúrnosť je ľudská zduchovnelosť, spiritualita. Vláda ducha nad hmotou,  
nad telesnosťou. Hierarchické smerovanie celého človeka nahor, k duchu. 
Nekultúrnosť je pudovosť, neovládaná vášnivosť, každá forma násilia. 

 Človek svojej rozumnosti najviac zadosťučiní, keď sa venuje podstate, zákonom, 
poriadkom, atribútom bytia ako takého, čiže filozofickému mysleniu.  

 
Kultúra, kultúrnosť si vyžaduje vieru. A nositeľov tejto 
viery... Viera v primát ducha, v moc ducha nad hmotou, 
šírka ducha nad všetkou fanatickou úzkosťou. I keby 
nositeľov bola hŕstka. Duch si vyžaduje svedectvo. 
 
 

 

                                               
 

http://www.litcentrum.sk/index.php?s-cv-contentID=42676&s-cv-viewType=ORIGINAL&t=rtPlain
http://www.litcentrum.sk/index.php?s-cv-contentID=42664&s-cv-viewType=ORIGINAL&t=rtPlain
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Nikolaj A. BERĎAJEV 
(8. 3. 1874  24. 3. 1948) 

 

Ruský mysliteľ, bytostne spojený s buričstvom aj romantizmom, patrí medzi najvýznamnejších svetových 

mysliteľov 20. storočia, ktorí sa zaslúžil o rozvinutie nábožensko-filozofického myslenia. Napísal viac než 25 

kníh, napr. aj diela Filozofia slobody (1911), Zmysel tvorby (1916), Zmysel dejín (1923), Pokus o filozofiu 

samoty a komunikácie (1934), Duch a realita (1937), O otroctve a slobode človeka (1939), Ruská idea (1946), 

Pokus o eschatologickú metafyziku (1947), Samopoznanie Pokus o filozofickú autobiografiu (1948) a Ríša 

ducha a ríša Cisárova (posmrtne, 1949). Najvyššou hodnotou pre neho bola ľudská sloboda. Človeka vnímal 

ako odraz Božieho obrazu, ako osobu s nekonečnou povahou a upriamením na Absolútno. Boh bol pre neho nie 

bytie, ale Duch, nie esencia, ale existencia. Možno o ňom hovoriť len symbolicky, duchovnou skúsenosťou 

v slobode, spravodlivosti a láske. Duch je objektívny, univerzálny zdroj všeobecne záväznej znalosti univerzálií. Dejiny ľudstva sú 

zduchovnievaním všetkých sfér života. Vytrvalo hľadal celistvú ľudskosť: milosť, slobodu a lásku. 
 

Z myšlienok 
 

 Svet má ideálne základy, ktoré majú univerzálnu povahu.... Boh je láska prenikajúca  

do človeka... Život sa stáva plochým, maličkým, ak niet Boha a vyššieho sveta. 
 

 Duch je akoby závanom Božím, ktorý preniká do ľudskej bytosti a udeľuje jej vyššiu 

dôstojnosť, vyššiu kvalitu existencie, vnútornú nezávislosť a jednotu. 

 Náboženstvo znamená spätosť človeka a sveta s nepodmieneným princípom a stredobodom 

všetkého, čo jestvuje... Týmto svetom sa realita nevyčerpáva, jestvuje aj iný svet, metafyzická 

realita, tajomstvo. 

 Človek je hádanka a dosť možné i najväčšia hádanka sveta. Nie ako živočích, ani ako bytosť spoločenská, ako časť 

prírody a spoločnosti, ale ako osobnosť, ba práve ako osobnosť. Celý svet je ničím  

v porovnaní s ľudskou osobnosťou, s jedinečnou ľudskou osobou, s ojedinelým ľudským osudom. 

 Existencia osobnosti predpokladá slobodu. Tajomstvo slobody je tajomstvo osobnosti. 

 Filozofické myslenie je zložitým útvarom a dokonca aj v najlogickejších a najuhladenejších filozofických systémoch 

možno nájsť vzájomne protikladné prvky... Ani vypracovaný filozofický systém však nikdy nemôže byť dovedený do 

dôsledkov a uzavretý. 

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

ktorý dáva, pomáha, oslobodzuje a miluje. 

 Život dostáva hĺbku a význam len vtedy, ak sa chápe v duchu symbolického realizmu. Viditeľný svet je symbolom 

sveta neviditeľného. Neviditeľný svet nie je realitou, ktorá by sa nám vnucovala a ktorá by nás k niečomu 

donucovala, lebo oslovuje slobodu ducha. Pritom to, čo tvorí slobodný duch, je najreálnejšie. 

 Duchovné hodnoty sa utvrdzujú predovšetkým aktom vlastnej slobody. Najpotrebnejšie ešte nie je najhodnotnejšie. 

Aj tie najvyššie duchovné hodnoty zmiznú, ak sa sloboda neupriamuje na ich utvrdzovanie. 

 Svet speje cez tmu k novej duchovnosti a novej mystike. V nej nemôže byť asketický svetonázor, odvracanie sa  

od mnohosti a individuality sveta. Askéza v nej bude iba metódou a prostriedkom očistenia. 

 Žijeme v chaotickom svete, v ktorom je sloboda neprípustným luxusom. Problém spravodlivosti a slobody sa vôbec 

nestavia v jeho rýdzosti, je pohrúžený do kalnej atmosféry. Boj za elementárne statky, za samu možnosť žiť vytláča 

otázku hodnôt. 

 V kapitalistických demokraciách peniaze a úplatná tlač môžu ovládať spoločnosť a zbaviť ju reálnej slobody,  

zatiaľ čo deklarácia práv človeka a občana mala náboženské korene, zrodila sa za reformácie, ktorá proklamovala 

slobodu svedomia. 

 Nový človek sa klania ideálu alebo idolu produktivity, ktorá z človeka robí funkciu výroby, klania sa sile a úspechu, 

je nemilosrdný k slabým, jeho hybnou silou je súťaženie v boji, a čo je najdôležitejšie, prebieha v ňom oslabenie a 

takmer zničenie duchovnosti. Nový človek chce v sebe zatvoriť prístup k nekonečnu a skryť sa v konečnosti. 

 Štát si v kresťanskom svete už nemôže robiť nárok na celého človeka. Jeho moc sa netýka hĺbky ľudskej podstaty, 

ľudského duchovného života. Ľudská hĺbka patrí cirkvi, a nie štátu. Štát má čo robiť len s vonkajšou ľudskou 

stránkou. Reguluje iba vonkajšie ľudské vzťahy. 
 

 Práve kresťanstvo učí, že ľudská duša je drahocennejšia než všetky kráľovstvá zeme, 

kresťanstvo je nesmierne vnímavé voči každému jednotlivému človeku, voči jeho 

individuálnemu osudu. 

 Verím v pravý aristokratizmus osobnosti, v existenciu géniov a velikánov, ktorí sú si vždy 

vedomí povinnosti služby, cítia ju nielen smerom hore, ale aj dole. Neverím však v 

aristokratizmus skupinový, založený na spoločenskej vyvolenosti. 
 

 Žijeme v dobe, keď ľudia nemajú radi pravdu a nehľadajú ju. 
 

 Lživá propaganda sa dopúšťa násilia na masách. 

 Spoločnosť bude taká, akí budú ľudia, ktorí ju tvoria.                                  

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=sk&sl=ru&u=http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Berdyaev2.jpg&prev=/search?q=%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9+%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87+%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B4%D1%8F%D0%B5%D0%B2&hl=sk&sa=G&biw=1250&bih=532&rurl=translate.google.sk&usg=ALkJrhiqTl8kD15qTHJuJCAlUaJyEVHDQQ
http://www.ozon.ru/context/detail/id/255557/
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Albert EINSTEIN  
(14.3.1879–18.4.1955) 

 

Fyzik i filozof, predstaviteľ syntézy 

vedeckých a morálnych ideálov, človek 

mohutného intelektu a ušľachtilého 

srdca. Svoje hlavné vedecké výsledku zhrnul veľmi jednoducho: 

Vypracovanie teórie relativity spojené s novým ponímaním času, 

priestoru a gravitácie, ekvivalencia hmoty a energie. Všeobecná 

teória polí (nedokončené). Príspevky k vývoju kvantovej teórie. 

Albert Einstein prispel svojimi myšlienkovými konštrukciami  

k doplneniu štruktúry obrazu fyzikálnej skutočnosti, vytvoril 

skutočné medzníky vývoja fyzikálnej vedy. Pomocou fyziky narazil 

na filozofiu. Naznačil, že symbióza  

je nevyhnutná. 
 

Z myšlienok 

 Človek sa pokúša akosi primerane vytvoriť zjednodušený a prehľadný obraz sveta 

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

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

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

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

rozvíreného a osobného zážitku. 
 Najkrajší zážitok, ktorý môžeme mať je pocit tajomstva, mystická skúsenosť. Jedine z toho sa 

rodí skutočná veda i pravé umenie. Kto je neprístupný tomuto vzrušeniu, kto nevie obdivovať  

a dať sa niesť úžasom, je akoby slepý, je duševne mŕtvy. Vedomie tajomstva života nás desí,  

ale aj privádza k začiatkom náboženstva. Poznanie, že to, čo sa nám zdá nepreniknuteľné, 

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

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

pravej zbožnosti.  

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

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

bez tejto viery si ani neviem predstaviť nijakého skutočného vedca...  
Chcem poznať ako Boh stvoril tento svet. Chcem poznať Jeho myšlienky... 

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

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

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

 Keď ide o pravdu a spravodlivosť, neexistuje nijaký rozdiel medzi malými  

a veľkými problémami. Lebo najvšeobecnejšie hľadiská, ktoré sa dotýkajú 

ľudského konania, sú nedeliteľné. Kto to nemyslí vážne s pravdou v malých 

veciach, tomu nemožno dôverovať ani vo veľkých. 

 Hodnotenie človeka má vychádzať z toho,  

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

 Len život, ktorý žijeme pre ostatných, stojí za to...  
 Radosť vedieť a porozumieť je najkrajší dar prírody...  

 V obdivuhodnom vesmíre sa prejavuje neohraničene 

vládnuci Rozum... Duchovné hodnoty sú a vždy boli 

spoločným cieľom celého ľudstva.                                                                 
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Eugene Andrew CERNAN  
(* 14. 3. 1934 – † 16. 1. 2017) 

 

Jeho starý otec Štefan 

Čerňan sa s manželkou 

Annou vysťahoval (1903)  

z Vysokej nad Kysucou do USA. V Chicagu sa im narodil syn Ondrej 

(Andrew), ktorý sa oženil s dievčaťom českého pôvodu Rozáliou 

Cihlářovou. Spolu mali syna Eugena, ktorý neskôr absolvoval tri lety  

do vesmíru. Cernan bol (1966) členom posádky Gemini 9. Ako tretí 

človek v histórii vystúpil do otvoreného vesmíru. V Apolle 10 (1969)  

sa priblížil k mesačnému povrchu (sedel v lunárnom výsadkovom 

module). Na Mesiac sa dostal (1979) ako veliteľ lode Apollo 17, 

uskutočnil celkovo tri výstupy na povrch Mesiaca. Tam zanechali 

plaketu s nápisom: Na tomto místě skončil první průzkum Měsíce 

člověkem v prosinci L. P. 1972. Nechť mír, s nímž jsme přišli,  

se odrazí v životě všech národů na Zemi. Na Slovensko zavítal  

v rokoch 1974, 1994 (vtedy mu prezident SR M. Kováč odovzdal 

štátne vyznamenanie Rad Bieleho dvojkríža II. triedy. Cernan  

bol prvou osobnosťou, ktorej toto vyznamenanie udelili.) a 2004 

(V Bratislave otvoril výstavu Človek na Mesiaci.) Sme na jednej 

lodi... Musíme sa pozerať, kde sme boli, kam ideme, čo urobíme 

s loďou, na ktorej žijeme. Obávam sa, že toto poznanie ešte 

nenaplnilo celkom srdcia ľudí. 
 

Z kozmickej misie 

 

http://www.foxnews.com/science/2017/01/16/eugene-cernan-last-man-to-walk-on-moon-dead-at-82.html 
 

Keď teraz naposledy 
kráčam po Mesiaci, 
dúfam, že to nebudú 
posledné kroky na dlho 
a že budúcnosť ukáže, 
že dnešný výboj ukul 
ďalší osud ľudstva... 
Nech tí, ktorí sa sem 
vrátia, prídu v mieri  
a v pokoji pre celé ľudstvo. 

https://sk.wikipedia.org/wiki/14._marec
https://sk.wikipedia.org/wiki/1934
https://sk.wikipedia.org/wiki/16._janu%C3%A1r
https://sk.wikipedia.org/wiki/2017
http://www.foxnews.com/science/2017/01/16/eugene-cernan-last-man-to-walk-on-moon-dead-at-82.html
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Sully PRUDHOMME  
(16. 3. 1839 – 7. 9. 1907)  

 

René Francois Armand Prudhomme, po váhaní medzi 

literatúrou a matematikou začal na technike, ale 

nakoniec doštudoval právo. Notárskej kariéry sa vzdal  

a celkom sa venoval literatúre a filozofii. Prežil sklama-

nie v láske, neoženil sa. V Ríme obdivoval sochy a písal o nich básne.  

Vo vojne Francúzska s Nemeckom bol dobrovoľníkom, ochorel a nás-

ledkov sa nezbavil po celý život. Bol zvolený za člena Francúzskej 

akadémie (1881). Za literatúru dostal prvú Nobelovu cenu (1901). Jeho 

literárne dielo je reflexiou človeka, ktorý si uvedomuje svoje ľudské miesto vo vesmíre. Vcítením 

sa i rozvahou mysle zovšeobecnil, že práve láska vystihuje samú podstatu prírody. Stal sa 

psychológom vnímania ducha, pozorovateľom ľudských túžob. Zhudobnil vesmír srdcom. Vytvoril 

slovné melódie myšlienok spojených s bohatstvom citu. Do kráľovstva poézie zasunul aj poznatky 

vedy a syntézu moderného uvažovania. Chcel vystihnúť ľudskú podstatu dokonalým štýlom 

vyjadrenia duchovných poryvov mysle, obnažoval ľudské srdce. Správne slovo získalo v jeho 

očiach najvyššiu hodnotu, aby forma a obsah splynuli na nerozoznanie. 

Z myšlienok 

 Šťastní sme len preto, že cítime, nie preto, že jestvujeme; veľkí sme preto,  

že myslíme... čo má väčšiu cenu: šťastie alebo veľkosť človeka? 

 Pravá originalita nie je nič iné ako dokonalá úprimnosť pera, diktovaná srdcom... 

je to nemenná pravda, ktorú oživuje rozmanitosť ľudského srdca. 

 Umelec nikdy nedospeje k takej dokonalosti, aby bol spokojný sám so sebou, 

pretože model, ktorý mu vnucuje jeho ideál, presahuje vždy jeho schopnosť imito-

vať. 

 Láska má v sebe nekonečnú túžbu urobiť milovanú bytosť šťastnou; v tom je celá 

jej dôstojnosť, možno jediná... Podstatou srdca je nežnosť. Pre nežnosť je 

príznačné, že dokáže vytušiť a domyslieť si... Je naozaj šťastím, že podmienkou 

lásky nie je poznanie.  

 Všetky tvorivé prejavy ľudského ducha majú za následok iba odhalenie vzťahov. 

Génius je intuícia vzdialených vzťahov... Génius prekračuje konvencie a vidí veci 

také, aké sú. 

 Nešťastím človeka je, že miluje pravdu a musí na ňu čakať. 
 Rozum – schopnosť poznať pravdu cez axiómy a usilovať sa o ňu uvažovaním,  

je v podstate neomylný. V tom spočíva božskosť človeka. 

 Praktická filozofia nespočíva natoľko v hľadaní šťastia, ako skôr 

v umení zaobísť sa bez neho... Všetci sme prítomní na pobožnosti.  

 Keď sa nám zrútia všetky ilúzie, stačí hľadať pravdu a znova sa 

mocne pripútame k životu... Keby sme tak vedeli, akým spôsobom 

zomrieme, nerobili by sme nič iné, len by sme mysleli na smrť. 

 Každý posudzuje city iného len podľa skúseností, ktoré si mohol 

overiť sám na sebe... Buď človekom, uvedom si to a správaj sa podľa toho! 

 Len málo vezmite si z môjho umenia, to, čo je blízke vám a vám znie ľubozvučne. 

Nech duše inak zísť sa radšej nemienia: veď jadrom priateľstva je cítiť 

nerozlučne: ostatok krehký je – a škoda lúčenia!    

 Úsmev nikoho nenaučíme, sám v sebe nesie každému jasný úmysel.          
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Norbert WIENER 
(26.11.1894–18.3.1964) 

 

Jeden z najvýznamnejších vedcov 20. storočia, 

matematik, položil teoretické základy kybernetiky  

a vynaložil veľké úsilie o jej oficiálne uznanie. 

Abstraktnú matematickú vedu vedel účinne používať pre riešenie reálnych 

problémov vedeckého a technického sveta. V knižke Kybernetika alebo 

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

zákonitosti pre systematické spracúvanie informácií. Objasnil podobnosť 

medzi systémom počítacích strojov a činnosťou nervovej sústavy. Ukázal 

význam princípu spätnej väzby pre systémy automatickej regulácie, spoznal 

dôležitú úlohu plnohodnotných informácií v organizovaných systémoch. Ponúkol nevšedné riešenia 

i nové syntetické pohľady nielen na spôsob spracúvania informácií v riadiacich systémoch, ale aj na 

problémy hlboko ľudské a bytostne spoločenské. Zaoberal sa nielen matematikou, kybernetikou  

a ich teoretickými i  aplikačnými problémami, ale aj otázkami filozofickými. 

Vedel, že poznanie súvisí s komunikáciou, moc s riadením a hodnotenie 

s etikou Ovládal desať jazykov, napísal viac než dvesto odborných príspevkov 

a 14 kníh. 

Z myšlienok 

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

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

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

aby nachádzala skrytý poriadok v chaose, ktorý nás obklopuje.      

 Samočinný počítač má práve takú hodnotu,  

akú kvalitu má človek, ktorý ho používa. 

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

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

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

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

 Veda je pokus vytvoriť ostrovček organizovanosti zočivoči základnej tendencii 

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

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

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

prácu platený, zaplatiť, aby mal možnosť ju konať...  

 Disciplínou vedca je zasvätenie pravde...  

 Nebojujeme o konečné víťazstvo v nekonečnej budúcnosti. Najväčšie možné 

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

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

ktorý sa zdá byť voči nám ľahostajný. 

 Žijeme však v dobe, kedy formy do značnej miery nahrádzajú 

výchovný obsah, samotná túžba po poznaní sa zriedka pokladá  

za dôstojný cieľ, pričom sa dnes považuje získanie vyššieho 

vzdelania viac za záležitosť spoločenskej vážnosti ako za výraz 

nejakého hlbokého impulzu.  

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

dvere... Dôležité nie je víťazstvo, ale zápas o poznanie.    
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Burrhus Frederic SKINNER 
(20. 3. 1904 – 18. 8. 1990) 

 

Americký psychológ, sociálny filozof, patrí medzi 

najvýraznejšie postavy psychológie 20. storočia.  

Podstatne obohatil psychologickú vedu o výskumy 

správania, založeného na vonkajších podnetoch.  

Chcel z psychológie urobiť skutočnú vedu, disciplínu  

s merateľnými a objektivizovanými výstupmi. Absolvoval 

(1931) Harvardovu univerzitu, ako výskumník (1936–1947) 

pracoval na Minnesotskej univerzite, neskôr na Univerzite 

Indiany, kde viedol Katedru psychológie. 
 

Z diela a myšlienok 
Napísal vyše dvadsať kníh a takmer 200 článkov. Správanie organizmov  (1938),  
Walden Two  (1948), Veda a ľudské správanie  (1953), Verbálne správanie (1957), 
Technika vyučovania  (1968), Podmienky posilňovania  (1969), O behaviorizme  (1974), 
Za hranicami slobody a dôstojnosti  (1971), Ako si užívať starobu (1983)  
a Aktuálne problémy v analýze správania  (1989). 
 

Skinnerova klietka. Tam robil experimenty s krysami. Učil krysy zapamätať si spojitosť 
medzi odmenou a trestom. Skinner izoloval a úspěšně popsal jistou část lidské 
přirozenosti, která nesporně existuje a podílí se ve velké míře (často v míře výlučné)  
na našem rozhodování. 
 

Experimentálne overený fakt znel: nepravidelne odmeňované správanie 
možno vykoreniť najťažšie. Vysvetlil, prečo ľudia robia toľko hlúpostí  
v očakávaní veľmi neistej odmeny. Zistil, že ľudia lepšie reagujú na odmeny 
ako na tresty... Sebakontrola sa dá dosiahnuť vytvorením podmienok pre 
zosilnenie požadovaného správania. 
 

Zaoberal sa otázkami programového učenia.  
Překážky v učení (Skinner): 

1. Lidé se bojí neúspěchu. 

2. Úkol není rozdělen do dostatečně malých kroků. 

3. Chybí potřebné zadání. 

4. Rovněž není zadání dostatečně jasné. 

5. Chybí pozitivní upevnění (chvála). 

Každá dovednost může být bez ohledu na věk naučena pomocí pěti principů: 

1. Poskytněte studentovi okamžitou zpětnou vazbu. 

2. Rozdělte úkol do malých úseků. 

3. Opakujte zadání tak často, jak je to možné. 

4. Postupujte od jednoduchých věcí ke složitějším. 

5. Chvalte. 
 

 Výchova je to, čo v človeku zostane, keď zabudne, čo sa naučil. 
 Skutočným problémom nie je to, či myslia stroje, ale to, či myslia ľudia. 
 V školách by sa nemalo učiť o najlepších knihách.  

Malo by sa učiť milovať čítanie. 
 Naša epocha netrpí úzkosťou, ale vojnami, zločinmi  

a ďalšími nebezpečnými javmi.  
 Pocity sú vedľajším produktom jednania.       

https://cs.wikipedia.org/wiki/Spojen%C3%A9_st%C3%A1ty_americk%C3%A9
https://cs.wikipedia.org/wiki/Psycholog
https://cs.wikipedia.org/wiki/Soci%C3%A1ln%C3%AD_filosofie


12 
 

Jean GUITTON  
(18.8.1901–21.3.1999) 
 

Francúzsky spisovateľ a filozof, člen Francúzskej 

akadémie vied, bol jediným laikom pozvaným na  

II. vatikánsky koncil. Jeho vzťah ku kresťanstvu bol 

neustálym hľadaním pravdy. Vydal 8–zväzkové dielo Moderné myslenie 

a katolicizmus (1930–1955), napísal 55 knižných publikácií. Veľmi 

usilovne sa snažil o ekumenické zmierenie pre plnosť jednoty v pravde. 

Systematicky sprostredkúval filozofickú spoluprácu medzi náboženstvom 

a vedou, vytvoril most medzi modernou náboženskou a laickou 

kultúrnosťou. Sústavne vnímal intelektuálne duchovné tradície  

ako stretnutia s Tajomstvom. Odhaľoval protiklady v celej ich sile, 

pripravoval vrcholnú syntézu viery a vedy. Hádzal siete na väčšiu hlbinu. 
 

Z myšlienok 
 Náš vesmír spočíva na skrytom poriadku, na určitej štrukturálnej rovnováhe, 

ktorá má v sebe niečo podivuhodné, niečo krásne... Vesmír skrýva tajomstvo 
abstraktnej elegancie, tajomstvo, v ktorom materiálnosť znamená málo...  
Realita nie je iba výtvorom z hmoty, ale aj produktom ducha. 

 Mať pravdivé, absolútne pravdivé myšlienky, to je ťažké a to je krásne...  
Čím viac nachádzam, tým viac hľadám... Základom hľadania nie je 
indiferentnosť, ale záujem, láska k pravde. 

 Niečo dokázať to ešte neznamená mať vieru. Veriť neznamená ešte milovať. 
 Mysliaci živočích má na osvietenie cesty do tieňov, na prispôsobenie sa smrti  

len dve svetlá: jedno sa menuje náboženstvo, druhé veda. 
 Vesmír je rozľahlá myšlienka. Svoj hlboký zmysel nachádza vo vnútri seba 

samého v podobe nejakej transcendentnej príčiny... Hmota je vytvorená z ducha, 
vedie nás priamo ku kontemplácii Boha. 

 Vždy sa pomstí to, keď sa mlčky pozabudne na podstatné. 
 Účel vesmíru splýva s jeho koncom: produkovať a oslobodzovať poznanie...  

Všetci nosíme nekonečno vo svojich rukách... Naša existencia je drámou,  
v ktorej sa hrá o večnosť... Človek s musí rozhodnúť medzi absurditou  
a tajomstvom.  

 Všetko, čo veríme o priestore a čase, všetko čo si predstavujeme o rozmiestnení 
predmetov a kauzalite príčin, čo si môžeme myslieť o deliteľnom charaktere 
vecí vo vesmíre, všetko to je len obrovská a neustála halucinácia, ktorá prekrýva 
skutočnosť nepriesvitným závojom. 

 
 Veda a viera budú v 21. storočí sláviť zmierenie. 

Rozum sa stane veriacim a viera rozumnejšou. 
 

 Ten neznámy ukrytý za kozmom je prinajmenšom 
hypermatematickou inteligenciou, 

ktorá kalkuluje a produkuje vzťahy, 
takže musí byť typom abstraktným a duchovným.        
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Matej BEL 
(22.3.1684  29.8.1749) 

 

  Evanjelický kňaz, geograf, pedagóg, sám o sebe    

  povedal: lingua Slavus, natione Hungarus,  

  eruditione Germanus to znamená jazykom Slovák  

  (Slovan), národom Uhor (Maďar) a vzdelaním  

  Nemec (Germán). Napísal asi 50 literárnych diel,   

  štúdií a článkov v latinčine, nemčine, maďarčine  

  a v biblickej češtine. Zaoberal sa históriou,    

  geografiou, národopisom, uhorskou literatúrou  

  a kultúrou, jazykovedou, ekonomikou,    

  prírodnými vedami. Často sa špeciálne zaoberal spôsobom života  

a vlastnosťami Slovákov, obhajoval ich autochtónnosť a rovnoprávnosť 

v Uhorsku. Bol za zblíženie všetkých uhorských národov a vydal latinsko-

nemecko-česko-maďarský slovník. Stal sa zakladateľom modernej 

vlastivedy v Uhorsku. Projekt výskumu opísal v latinskom diele Hungariae 

antiquae et novae Prodromus (Posol starého a nového Uhorska), ale vrchol 

jeho odbornej práce predstavovalo dielo Notitia Hungariae novae historico-

geographica (Historicko-zemepisné znalosti o novom Uhorsku), v ktorého 

štyroch zväzkoch na vysokej odbornej úrovni zhrnul základné poznatky. 

Ako prvý (1721) začal v Uhorsku vydávať noviny Nova Posoniensia.  

Pre jeho vedecké zásluhy ho viacero učených spoločností (sanktpeterburská, 

londýnska, berlínska) zvolilo za svojho čestného člena. Panovník Karol III. 

(cisár Karol VI.) ho povýšil do šľachtického stavu a vymenoval za dvorného 

historiografa.  
 

Z myšlienok 

 

Školy sú rozhodujúce nielen pre samotnú cirkev, ale aj pre celú 
spoločnosť jednak štepnicami, jednak záštitami, z ktorých,  
ak sú dobre budované, priam ako šípy z namierenej tuľajky 
vychádzajú užitoční muži. 
 

Závist, ač se vždy brousí,  
sama sebe sežrat musí… 

I nechť nás tedy tupí ten svět, 
Buh všecku těžkost polehčí,  

Přistupmež jen k svým prácem opět, 
Učenník s tím, kdož jej učí. 

 

... v ničom nezaostáva ani za vážnosťou a velebnosťou španielčiny,  
ani za pôvabom a hladkosťou francúzštiny, ani za vznešenosťou a silou 
angličtiny, ani za bohatstvom zmyslu a dôrazu nemčiny, ani za 
mäkkosťou a ľúbozvučnosťou taliančiny, ani napokon veliteľskou 
prísnosťou maďarčiny (o slovenčine). 

Nie som kníhkupec, ak niektoré exempláre predsa len zostanú, 
.... venujem ich chudobným... 
 Nevzdelanosť je obluda, ktorá znova a znova vystrkuje rohy,  
aj keď jej bola odťatá hlava. Treba teda Herkula, ktorý by ju celkom zdolal.   

Iné cenné dielaIné cenné diela

 osobitú pozornosť venoval Slovákom,o s o b i t ú  p o z o r n o s ť  v e n o v a l  S l o v á k o m ,

ako potomkom Veľkej Moravya k o  p o t o m k o m  V e ľ k e j  M o r a v y

 podrobne opísal slovenské stolice podrobne opísal slovenské stolice 

((PrešporskúPrešporskú, Turčiansku, Liptovskú, ,  T u r č i a n s k u ,  L i p t o v s k ú ,  

Novohradskú, Nitriansku)Novohradskú, Nitriansku)

 všímal si pracovitosť a jazyk ľudí v š í m a l  s i  p r a c o v i t o s ť  a  j a z y k  ľ u d í  

 dielo bolo unikátnym príspevkom dielo bolo unikátnym príspevkom 

k vedeckému bádaniu u nás aj vo svetek vedeckému bádaniu u nás aj vo svete

http://sk.wikipedia.org/wiki/Latin%C4%8Dina
http://sk.wikipedia.org/wiki/Nem%C4%8Dina
http://sk.wikipedia.org/wiki/Ma%C4%8Far%C4%8Dina
http://sk.wikipedia.org/wiki/Bibli%C4%8Dtina
http://sk.wikipedia.org/wiki/Hist%C3%B3ria
http://sk.wikipedia.org/wiki/Geografia
http://sk.wikipedia.org/wiki/N%C3%A1rodopis
http://sk.wikipedia.org/wiki/Literat%C3%BAra
http://sk.wikipedia.org/wiki/Kult%C3%BAra
http://sk.wikipedia.org/wiki/Jazykoveda
http://sk.wikipedia.org/wiki/Ekonomika
http://sk.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%ADrodn%C3%A9_vedy
http://sk.wikipedia.org/wiki/Slovensko
http://www.pluska.sk/fotogaleria-plus7dni/?foto=nahlady&clanok=610666
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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. 

 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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Pierre Simon LAPLACE 
(28. 3. 1749 – 5. 3. 1827)  

 

Najznámejším sa stalo jeho monumentálne päťzväzkové 

dielo Nebeská mechanika (17991825). Boli v ňom 

zhrnuté výskumy tvaru Zeme, teória pohybu Mesiaca, 

problém troch telies i názor o poruchách v pohybe 

planét. Francúzsky matematik, fyzik a astronóm Laplace vysvetlil teóriu 

o vzniku slnečnej sústavy z mraku chladného plynu a prachu, ktorý sa 

gravitačným zhustením zohrial a roztočil. Planéty sa zrodili z odtrhnutého 

pásu žeravého plynu. Ovplyvnil termiku i akustiku. Zaoberal sa teóriou 

vlnenia v kvapalinách aj teóriou kapilarity. Spracoval teóriu hazardných 

hier, metódu štvorcov i teóriu vytvárajúcich funkcií. Po ňom sú 

pomenované niektoré pojmy (transformácia, rovnica, integrál, operátor, 

vzorec). K jeho publikačným prácam patria: Výklad systému sveta (1796), 

Analytická teória pravdepodobnosti (1812), Filozofický esej o pravdepodobnosti (1814).  

Chápal svet vo svojom bytí ako jednoznačne determinovaný, avšak človeku, v dôsledku jeho 

obmedzených schopností, prístupný iba v pravdepodobnosti. Spoznal nenahraditeľnú úlohu 

matematického spôsobu myslenia vo vzdelaní nielen vedeckej elity, ale aj pre všeobecné 

formovanie ľudského ducha. Bol členom Komisie pre miery a váhy, riaditeľom observatória 

v Paríži. Získal členstvo v parížskej Akadémii vied aj v londýnskej Kráľovskej spoločnosti. 

Prezývali ho Newton Francúzska.  
 

Z myšlienok 

 

 Štruktúry nášho vesmíru, ktoré obsahujú najviac hmoty,  
sú možno neviditeľné. 

 

 Túto hypotézu som nikde nepotreboval  
(odpoveď na poznámku Napoleona, že Newton sa 
zmieňoval aj o Bohu). 

 

 Nič by nebolo neistým  budúcnosť i minulosť by sa v jej očiach ako prítomnosť 
javili (presvedčenie, že tak by to bolo pre inteligenciu, ktorá by poznala 
všetky sily a postupy matematickej analýzy). 

 

 Ak sa obmedzujeme len na zhromažďovanie faktov, veda bude iba sterilným 
záznamom a nikdy nespoznáme veľké zákony prírody. Len porovnávanie javov 
a hľadanie ich vzájomných vzťahov vedie k objavom zákonov. 

 

 Čo my vieme, je nepatrné, čo nepoznáme je nesmierne.  
 

 Objav určitej pravdy patrí iba tomu, kto ju ako prvý dokáže. 
 Pravdepodobnosť je upresnené všeobecné cítenie. 

 Matematik do svojich formúl ukladá celý planetárny systém, 
jeho postupné zmeny.                                                                                                              
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Christian MORGENSTERN 
(6. 5. 1871 – 31. 3. 1914) 

 
Nemecký básnik a prekladateľ (z francúzštiny, z nórštiny), majster 

groteskných veršov zosmiešňujúcich meštiactvo a snobizmus, provinčnosť  

a povrchnosť, tuposť i krátkozrakosť. Jeho absurdné básne sú založené na 

humore a lingvistických hračkách. Svojou poéziou sa zaradil do dadaizmu,  

s prvkami surrealizmu, poetizmu a expresionizmu. Študoval dejiny umenia 

a práva, venoval sa žurnalistike. Jeho prozaické diela 

vyšli zásluhou jeho manželky väčšinou  

až po jeho predčasnej smrti.  

 
 

Z myšlienok 
 

 S krajinami je to jako s lidmi, nikdy je úplně nepoznáme. Každý člověk a každá krajina mohou 
za určitých okolností projít všemi fázemi, od té nejubožejší ošklivosti až po tu nejvznešenější 
krásu. 

 Surovost života z ničeho tak drasticky nevyplývá, jako z konfrontace s ušlechtilou hudbou. 
 Kdo by si od dětství nezvykl na svět, musel by z něj ztratit rozum. Stačil by jej zničit zázrak 

jednoho jediného stromu. 
 Začít válku neznamená nic jiného než rozetnout uzel, místo abychom jej rozvázali. 
 Zdravý člověk je krásný, ale musí na něj přijít trochu nějaké nemoci, aby se stal krásným  

také duchovně.  
 Pravda může posloužit pouze tehdy, když je pro ni příjemce zralý. Není proto vinou pravdy,  

že je v lidech stále ještě tolik nevědomosti. 
 Smích a úsměv jsou brány, jimiž se dá do člověka propašovat mnoho dobrého. 

 Není snad většího zklamání, než když přijdeš s radostí v srdci k lhostejnému člověku. 
 Co se rozumí samo sebou, to se obyčejně nejdůkladněji zapomene a jen velmi zřídka udělá. 
 Mnoha lidem by jako četba na celý život úplně stačily vánoční nabídkové katalogy, inzeráty  

v novinách, návody přibalené k ústní vodě, k mýdlu, k termoskám a k petrolejovým kamnům,  
a potom snad ještě referáty. 
 Opatrnost a nedůvěra jsou dobré, jenže i vůči nim je třeba opatrnosti a nedůvěry. 

 Naše povaha je už taková, že když jsme dosáhli velkých věcí, toužíme po ještě větších. 
 U člověka není nic nemožného, ve zlém právě tak jako v dobrém. 
 Dá se říci, že pohlaví spotřebuje dvě třetiny veškeré možné duchovnosti. 
 Krásné je všechno, na co se díváme s láskou. 
 Domov není místo, kde bydlíš, ale místo, kde ti rozumějí.  
 Charakter člověka se pozná podle toho, jaké vtipy jej zraní. 
 Nejlepší výchovná metoda je obstarat dítěti dobrou matku. 
 Pamatujme: stojíme na konci, jsme začátek. 
 Žena nás zamíchává do života. 
 Karikatura je vždycky jenom na okamžik pravdivá. 
 Světové názory mnoha lidí jsou vpravdě směšné pevnosti. 
 Teprve slovo otevírá propasti, které ve skutečnosti nejsou. 
 Filozofie jsou záchranné pásy sestavené z korků řečí. 
 Pro mnohé lidi je jenom jediný lék - katastrofa. 
 Nechceš-li denně znovu dobývat svět, budeš ho den ze dne ztrácet. 
 Humor je způsob, jímž posuzujeme konečné ze stanoviska nekonečného.                                                                                                                                                                                   

https://sk.wikipedia.org/wiki/B%C3%A1snik
http://cs.wikiquote.org/wiki/V%C3%A1lka
http://cs.wikiquote.org/wiki/%C4%8Clov%C4%9Bk
http://cs.wikiquote.org/wiki/Kr%C3%A1sa
http://cs.wikiquote.org/wiki/Nemoc
http://cs.wikiquote.org/wiki/Pravda
http://cs.wikiquote.org/wiki/Sm%C3%ADch
http://cs.wikiquote.org/wiki/%C4%8Clov%C4%9Bk

