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Niels H. ABEL –  krátky život, trvalá pamiatka 
 

Dlhodobá spomienka 
Pamätníkov postavených na počesť slávnych matematikov nie je na svete 

príliš veľa. Jeden z nich stojí v Kráľovskom parku v strede nórskeho hlavného 

mesta Oslo. Je postavený na znak úcty k vedeckej práci, ktorú vykonal 

matematik Niels Henrik Abel (1802–1829). Jeho meno zostalo zapísané  

v označeniach Abelových grúp, integrálov, rovníc, funkcií i kritéria  

o konvergencii. Za sedem tvorivých rokov sa dokázal zapísať natrvalo  

do histórie matematiky. Prežil iba krátky život, 27 rokov, ale stihol urobiť 

toľko, že zostala po ňom trvalá pamiatka. 

 

Spoznal schopnosti 
Abelovým rodiskom bol ostrov Finnöy neďaleko Stavangeru v juhozápadnom Nórsku. Tu mal jeho 

otec,  pastor, vidiecku farnosť. Ako druhý zo siedmich detí sa 5. 8. 1802 narodil Niels Henrik. 

Základné vzdelanie dostal od otca. Na školu v Oslo, do ktorej odišiel trinásťročný Niels  

aj s bratom, mal zo začiatku veľmi zlé spomienky. Príhoda s barbarským zachádzaním učiteľa  

so žiakom ho znechutila. Až nový, mierny a v matematike zbehlý učiteľ. Holmboe zaujal mladého 

Abela. Dával mu osobitné úlohy a požičiaval matematické spisy. Tak Abel naštudoval celú vyššiu 

matematiku a spoznal práce Eulera, Lagrangea, Gaussa. Pozorný učiteľ veľmi rýchlo vybadal,  

že Abel má veľké matematické nadanie. 

 

Vláčený osudom 
V roku 1821 začal Niels študovať na univerzite v Oslo. Dostal štipendium a finančne mu pomáhali 

aj samotní profesori. Mohol tak pomáhať na štúdiách aj mladšiemu bratovi. Ako výnimočný talent 

podnikol dvojročnú študijnú cestu po významných európskych matematických centrách.  

Bol v Kodani, Berlíne, Drážďanoch, v Prahe, vo Viedni, v Benátkach a v Paríži. Spoznal 

významných matematikov, vydavateľa Crella, u ktorého uverejnil hneď v prvom zväzku známeho 

vedeckého časopisu niekoľko príspevkov. Mesiace strávené v Berlíne patrili k najšťastnejšiemu 

obdobiu jeho života. V Paríži predložil (1826) Akadémii spis Výskum všeobecných vlastností jednej 

veľmi rozšírenej triedy transcendentných funkcií. Ale stratil sa v pracovni "veľkého" Cauchyho.  

Až po smrti Abela vyšiel tlačou a vzbudil obdiv i ocenenie. Po návrate do Nórska (1827) nedostal 

Abel patričné miesto s trvalým zárobkom. Bol učiteľom na vojenskej akadémii i pomocníkom  

na univerzite. Starosti o budúcnosť súrodencov, vedecké súťaženia, ťažké finančné pomery i drsné 

nórske podnebie ovplyvnili fyzickú i psychickú odolnosť mladého vedca. Tuberkulóza pľúc 

prepukla u neho príliš silno. Napriek 1ekárovmu zákazu odcestoval k svojim priateľom do 

Frolandu. Tam sa jeho zdravotný stav zhoršil. Niels Henrik Abel zomrel 6. 4. 1829. 

 

Spoznal matematickú podstatu 
Osemnásťročný urobil prvú vedeckú prácu. Uverejnil (1824) dôkaz neriešiteľnosti všeobecnej 

rovnice piateho stupňa pomocou aritmetických úkonov a odmocňovania z koeficientov tejto 

rovnice. Bol to veľký úspech. Tento problém trápil matematikov už veľmi dlho. Úspech sa dostavil, 

keď Abel uplatnil princíp: Namiesto toho, aby sme skúmali závislosť, o ktorej nevieme, či existuje, 

je lepšie skúmať existenciu tejto závislosti. Tak ukázal, prečo sa dajú rovnice druhého až štvrtého 

stupňa riešiť a vysvetlil, že tieto podmienky nespĺňajú všeobecné rovnice vyšších stupňov. Abel 
ďalej objavil celý rad funkcií, ktoré sa nedajú integrovať pomocou elementárnych funkcií. Preto  

študoval transcendentné funkcie. Výsledky jeho prác viedli k teórii eliptických a hypereliptických 

funkcií. Cenné výsledky dosiahol aj v teórii nekonečných radov a teórií integrálnych rovníc. Jeho 

zobraté spisy vyšli (1839) po francúzsky. Jediným oficiálnym ocenením vedeckého diela za jeho 

života bolo prijatie za člena Kráľovskej vedeckej spoločnosti Nórska (1828). Po smrti dostal spolu  

s Jacobim Veľkú cenu Parížskej akadémie (1830). Mučený chudobou a tuberkulózou, nesmelý  

a neobyčajne skromný Abel za krátky život urobil veľa užitočného pre rozvoj matematiky.     
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Fraňo ŠTEFUNKO 
(4. 8. 1903 − 6. 4. 1974) 

Slovenský sochár, výtvarný pedagóg a redaktor,  

od roku 1925 začal študovať rezbárstvo 

na Umelecko-priemyselnej škole v Prahe,  

od roku 1927 dekoratívne modelovanie a úžitkovú 

sochársku tvorbu. V roku 1932 začal v Martine 

pôsobiť ako inštruktor - učiteľ rezbárskeho kurzu. Vytvoril prvé veľké 

a umelecky hodnotné dielo, bustu Jozefa Škultétyho (bronz). Natrvalo 

sa usadil v Martine ako samostatný výtvarník. Získal (1943) Štátnu 

cenu v oblasti sochárstva. V rokoch 1933 - 1934 viedol v Slovenských 

pohľadoch rubriku o výtvarnom umení, vydal (1955) knihu spomienok  

na J. Koniarka. 

 
 

Z diela 
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EL GRECO 
(15417.4.1614) 

Vlastným menom Doménikos Theotokópulos, bol maliar, sochár  

a architekt v časoch španielskej renesancie. Život mu dala Kréta,  

ale štetec Toledo. Stal sa známym pre svoje kľukaté podlhovasté figúry  

a často aj fantastické alebo fantazmagorické zafarbenie. Maľoval  

aj portréty, obrazy svätcov. Najznámejšie sú obrazy Pohreb grófa 

Orgaza, Nanebovstúpenie Panny, Svätý kráľ, Vyháňanie z chrámu,  

Sv. Pavol. Jeho dramatický a expresionistický štýl 

nemal vo svojej dobe príliš veľa obdivovateľov, 

priaznivcov našiel až v 20. storočí po nástupe 

kubizmu. E Greco bol zvláštny vo všetkom,  

tak ako v maliarstve a jeho povaha bola výstredná  

tak ako jeho maľba. Vdýchol drevu ducha a plátnu 

život. 
 

Z diela 

 

http://sk.wikipedia.org/wiki/Renesancia
http://www.artmuseum.cz/smery_list.php?smer_id=63
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/ea/El_Expolio_del_Greco_Catedral_de_Toledo.jpg
http://www.artchive.com/artchive/e/el_greco/el_greco_baptist.jpg
http://ro.wikipedia.org/wiki/Fi%C8%99ier:El_Greco_-_The_Knight_with_His_Hand_on_His_Breast.jpg
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Edmund HUSSERL  
(8. 4. 1859  27. 1. 1938) 

 

Ak sa dvaja ľudia zhovárajú, nedohovoria sa vďaka 

tomu, že to o čom hovoria leží v ich vedomí, ale vďaka 

tomu, že ich vedomie je zamerané na tieto podstaty 

mimo vedomia. Toto zameranie vedomia voláme 

intencia (zameranosť). Samotný predmet je pritom 

výsledkom spájania, syntézy jednotlivých aktov 

mienenia. Intencionalitu vedomia človek využíva k tomu, aby prenikol 

k evidentnému poznaniu. Všetko čo vieme o svete je najprv obsahom 

našej mysle. Pozorované veci a javy fungujú ako obsahy našej mysle. 

Obsahy nášho vedomia vystupujú ako fenomény, ktoré treba skúmať.  

K poznaniu sa človek dostáva cez redukciu. Fenomenológia (teória 

i metóda poznania, logika zážitkov) vyžaduje návrat k tzv. čistej skúsenosti, ku znovu-poznaniu 

základov vecí alebo javov. Zmysel a štruktúra logickej pravdy je nezávislá na psychických 

procesoch, prostredníctvom ktorých si pravdu uvedomujeme, pretože logická pravda je voči 

psychickým procesom transcendentná. Husserl uviedol do pohybu konfrontáciu experimentálnej 

psychológie s logikou. Napísal: Logické skúmania (1900), Filozofia aritmetiky (1891), Idea čistej 

fenomenológie a fenomenologickej filozofie (1913), Kríza európskej vedy  

a transcendentálna fenomenológia (1936). 
 

Z myšlienok 
 

 Svet nášho života je prakticky každodenný svet, ktorý poskytuje základy  
pre všetky špecializované aktivity a ktorý je potrebné fenomenologicky popísať. 

 
 Budova vedeckého poznania musí byť postavená tak, že každý krok bude prísne, 

bez predsudkov zaistený priamym intuitívnym vhľadom.  
 
 Treba si uvedomiť logiku zmyslu obsahov našej mysle... čo leží všeobecne 

v základoch poznania a prežívania každého človeka... k veciam samým! 
 
 Každá intuícia, ktorá niečo predstavuje, je prameňom poznania a všetko,  
 čo intuícia prináša, musí byť prijaté tak, ako prináša, čiže aj s limitami. 
 
 Tí, ktorých sme s láskou uctievali, vlastne ani neumierajú. Neusilujú sa už o nič, 

nič nekonajú, nehovoria k nám, nič po nás nepožadujú. A predsa, kedykoľvek  
si na nich spomenieme, cítime, že nám hľadia do duše, že s nami súcitia,  
že nás chápu, že schvaľujú alebo neschvaľujú naše počínanie. 

 
 Byť v pravom slova zmysle znamená mať zmysel. 
 
 Bez evidencie niet ani vedy. 
 
 Nemôžeme sa posudzovať a pritom sa súčasne nemeniť. 
 
 Každý ľudský život je cestou, ktorá vedie k Bohu.                 

http://www.oskole.sk/userfiles/image/zaida/nos/husserl.png
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Pjotr Leonidovič KAPICA 
(8. 7. 1894 – 8. 4. 1984) 

V roku 1978 získal za objav supratekutosti vo fyzike 

nízkych teplôt Nobelovu cenu za fyziku. V rokoch 

19211934 pracoval v Canedishovom laboratóriu 

v Cambridge (tam spolupracoval aj s E. Ruthefordom). 

Stal sa členom Trinity College (1925) i členom Kráľovskej spoločnosti 

(1929). V Ústave fyzikálnych problémov v Moskve bol riaditeľom 

(19351939), bol profesorom na univerzite (19391945) a potom pôsobil 

na Moskovskom fyzikálnotechnickom inštitúte. Objavil lineárnu 

závislosť elektrického odporu kovov na intenzite magnetického poľa, 

vynašiel nový spôsob skvapalňovanie hélia. Urobil desiatky 

pozoruhodných experimentov a publikoval stovky vedeckých prác.  

Vedel sa zastať svojich kolegov a niekoľkých zachránil pred stalinským gulagom (polemicky 

korešpondoval s najvyššími vládnucimi miestami). Po druhej svetovej vojne sa zaoberal 

vysokofrekvenčnými generátormi, objavil existenciu vysokoteplotnej plazmy  

vo vysokofrekvenčnom výboji. Skúmal aj riadenú termonukleárnu reakciu. 
https://sk.wikipedia.org/wiki/Piotr_Leonidovi%C4%8D_Kapica 

http://www.converter.cz/fyzici/kapica.htm 
 

Z myšlienok 
 Cieľom vzdelania je poskytovať človeku nielen všestranné vedomosti potrebné   

k tomu, aby sa stal plnohodnotným občanom, ale tiež v rozvíjaní samostatnosti 

myslenia, nevyhnutného pre rozvoj tvorivého chápania sveta, ktorý človeka 

obklopuje.  

 Keď v ktorejkoľvek vede nie sú protichodné názory, neexistuje boj, potom sa veda 

uberá na svoj vlastný pohreb.                                       

 Omyly géniov sú rovnako poučné ako ich objavy. Omyly sú dialektickou metódou 

hľadania pravdy. Nikdy nesmieme zveličovať ich škodlivosť a popierať ich úžitok. 

 Pokrok sa prehrýza vpred ako krokodíl – s oceľovými čeľusťami, bez toho,  

aby sa obzrel naspäť.    

 Využívať zaujímavo voľný čas môže iba ten, kto má dostatočné vzdelanie a je 

schopný vniesť do svojej činnosti tvorivý prvok. 

 Základom výchovy tvorivých schopností človeka je rozvoj jeho samostatného 

myslenia (indukcia, dedukcia, dialektika). 

 Správne vyučovať dnešnú mládež znamená vychovávať a rozvíjať už od školských 

lavíc jej tvorivé schopnosti. 

 Mať žiakov a pracovať s mladými ľuďmi   to je ten najistejší prostriedok,  

ako si vedec môže zachovať mladosť, ako môže udržať krok s rozvojom vedy.    
 

V matematike a vo fyzike možno už od malička pestovať samostatnosť 
myslenia práve pri riešení úloh a príkladov. K svojmu intelektuálnemu rastu 
potrebujú nadaní žiaci kamarátov, s ktorými by sa mohli učiť. Aby bol niekto 
schopný vyložiť nejaké tvrdenie, musí ho predovšetkým dobre pochopiť sám. 
 

 Celá historická skúsenosť jednoznačne ukazuje, že preniknutie do nových oblastí 

vedy prináša i nové možnosti pre obohatenie ľudskej kultúry...Duchovné bohatstvo 

ako veda a umenie sa odovzdáva z pokolenie na pokolenie a zachováva sa.               

https://sk.wikipedia.org/wiki/Piotr_Leonidovi%C4%8D_Kapica
http://www.converter.cz/fyzici/kapica.htm
http://sk.wikiquote.org/wiki/Omyl
http://sk.wikiquote.org/wiki/Objav
http://sk.wikiquote.org/w/index.php?title=%C5%A0kodlivos%C5%A5&action=edit&redlink=1
http://sk.wikiquote.org/wiki/%C3%9A%C5%BEitok
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Yves M. J. CONGAR 
(13. 4. 1904 − 22. 6. 1995)  

Rodným menom Georges Yves Marie 
Congar, francúzsky rímskokatolícky 

teológ . Po vstupe do dominikánskej 

rehole (1925) vyštudoval teológiu a bol vysvätený (1930) za kňaza.  

Do začiatku roku 1980 nepretržite písal a prednášal na konferenciách 

po celej Európe. Patril spolu s J. Daniélouom a H. de Lubacom  

k hlavným predstaviteľom myšlienkového prúdu, ktorý sa usiloval  

o teologickú reflexiu súdobej filozofie. Vyhýbal sa zjednodušeným 

záverom a rozoberal problém v jeho plnom historickom kontexte, 

pričom načrtával aj ďalší možný vývoj. Na Druhom vatikánskom 

koncile (1962 – 1965) sa zúčastnil ako teologický expert. Jeho literárna 

tvorba bola rozsiahla: 30 kníh, 1200 článkov a stovky recenzií. Congar 

to vyslovil ako prvý: stredovek končí. Ján Pavol II. mu prejavil svoj 

obdiv, keď ho vymenoval za kardinála 26. novembra 1994. Congar bol 

oddaný Cirkvi, uznávaný učenec a hlavná sila v presadzovaní jednoty všetkých kresťanov. Po celý 

svoj život bol verný mottu, ktoré prevzal už ako mladý dominikán od svätého Hilára z Poitieru: 

„Viem, že hlavnou úlohou môjho života je, aby všetko, čo poviem, a všetko, čo zakúsim, rozprávalo 

o Bohu.“                                                                                              https://sk.wikipedia.org/wiki/Yves_Congar  
 

Z diela a myšlienok 
   Jeho nejdůležitější spisy jsou „La Tradition et les traditions", „Pour une 
theologie du laicat", „Vraie et fausse reformě dans 1'Église". Zejména 
jeho kniha „Za církev sloužící a chudou", (1963), zvlášť silně ovlivnila 
učení koncilu a celá zrcadlí jeho ducha.    za-cirkev-chudou-a-slouzici.pdf 
   Publikoval (1937) první práci o principech katolického ekumenismu 
(Rozdělené křesťanstvo: Katolická studie o problému znovusjednocení). 
Přibližně v téže době vydal sérii publikací Unam Sanctam, požadující 
ressourcement - „návrat k pramenům“, který by položil teologické 
základy pro dosažení jednoty křesťanů. 
   Congarova vize církve byla 2. vatikánským koncilem do značné míry 
uznána. „Všechny věci, jimž jsem věnoval zvláštní pozornost, byly 
koncilem projednávány: ekleziologie, ekumenismus, reforma církve, postavení laiků, misie, služby, 
kolegialita, návrat k pramenům a tradice.“ 
 

Som Kelt z Arden... Som oddaný papierom, knihám a obyčajnému životu. 
Boh to má pod kontrolou a cez nás zavŕši svoj nádherný plán. 

Kríž je podmienkou každého svätého diela... Zasvätil som život službe Pravde. Miloval som 
pravdu a stále ju milujem tak, ako niekto miluje človeka. 

Tajomstvá nielen študujem, ale ja ich oslavujem. 
 

Můj odboj může spočívat pouze v tom, že nikdy neopustím službu pravdě. 
Můj Bůh mi dal pochopit, že změní-li církev svou tvář, přijme-li svou 
pravou tvář, stane-li se prostě církví, pak bude na cestě jednoty možné vše. 

Jasne som pochopil, že mojím povolaním je pracovať  
na zjednotení všetkých, ktorí veria v Krista. 

Dostal som milosť vytrvalosti a vernosti modlitbe, ale nie milosť modlitby. 
Vždy som mal problémy s modlitbou, ale zostával som jej verný. Pociťoval 
som potrebu modliť sa a modlil som sa často... veľmi často.                                                                   
 

https://sk.wikipedia.org/wiki/Druh%C3%BD_vatik%C3%A1nsky_koncil
https://sk.wikipedia.org/wiki/Druh%C3%BD_vatik%C3%A1nsky_koncil
https://sk.wikipedia.org/wiki/Yves_Congar
http://www.areopag.cz/sites/www.areopag.cz/files/za-cirkev-chudou-a-slouzici.pdf
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Christiaan HUYGENS  
(14.4.1629 – 8.7.1695)  

   Odbornou činnosťou zasiahol skoro do všetkých 

oblastí vtedajšej fyziky, predovšetkým a zásadne 

do mechaniky, optiky i astronómie. Mal záujem  

aj o matematické otázky kvadratúry kriviek a teóriu 

pravdepodobnosti. 

   Christiaan vyrastal v aristokratickom a veľmi kultúrnom prostredí. 

Považovali ho za zázračné dieťa. Osemročný ovládal základy latinčiny, 

desaťročný už poznal aj gréčtinu a neskôr i francúzštinu a taliančinu. 

Vedel hrať na niekoľkých hudobných nástrojoch, tancoval, plával, 

spieval, jazdil aj na koni. Rád sa učil astronómiu i zemepis, aritmetiku 

aj mechaniku, bol maximálne zručný. Už v mladosti navrhol funkčný 

sústruh, brúsil šošovky. 

   Vyštudoval právo a matematiku v Leidene (1645−1647) a v Brede 

(1647−1649). Potom sa venoval prírodným vedám. Od roku 1666 bol členom Kráľovskej akadémie 

v Paríži, v roku 1681 sa vrátil do Haagu. 
 

Z myšlienok a diela 

 
Každý bod vlnoplochy, do ktorého sa dostalo vlnenie v istom okamihu, 

môžeme pokladať za zdroj elementárneho vlnenia, ktoré sa z neho šíri  

v elementárnych vlnoplochách. Vlnoplocha v ďalšom okamihu je vonkajšia 

obalová plocha všetkých elementárnych vlnoplôch . 

[Traktát o svetle (1690); myšlienka o šírení vĺn zo zdroja] 
 

 

Vydal matematické práce Teorémy o kvadratúre hyperboly, elipsy a kruhu  

a ťažiská ich častí (1651) a Objavy o veľkosti kruhu (1654). K jeho najvýznamnejším publikáciám patrí 

Prehľad slávnych úloh (1654).  

 

Dostal (16. 6. 1657) patent na kyvadlové hodiny;  

podrobný fyzikálny rozbor činnosti kyvadla 

urobil (1673) v spise Kyvadlové hodiny.  

Pri štúdiu kruhového pohybu objavil vzťah pre 

dostredivé zrýchlenie:  a = v
2
/r . 

 

Objavil (1655) Titan (mesiac planéty Saturn), zistil (1656),  

že sú Saturnove prstence sú zložené z kameňov,  

v diele Systema Saturnium (1659) vysvetlil zmeny  

vo vzhľade a tvar prstencov planéty Saturn.  

Súhrnné astronomické dielo Cosmotheoros napísal v roku 1694 

(vyšlo po Huygensovho smrti v roku 1698). 

 

 Svet je moja krajina, veda je moje náboženstvo. 
 

 Bolo by nerozumné si myslieť, že nebeské telesá, medzi ktorými naša Zem zaujíma len 
nepatrné miesto, vznikli jedine preto, aby sme my, nič neznamenajúci ľudia, mohli využívať 
ich svetlo a sledovať ich polohu a pohyb.    

http://sk.wikipedia.org/wiki/1651
http://sk.wikipedia.org/wiki/1654
http://oskole.sk/userfiles/image/Zofia/December/Fyzika/Meranie_casu_7r_oktober_html_m218ef9a5.jpg
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Ján HOLLÝ 
(* 24.3.1785 − † 14.4.1849)  

 
Katolícky kňaz, básnik, prekladateľ 

antických autorov do bernolákovčiny. 

Najtalentovanejší básnik slovenského 

obrodenia, svoje diela písal v latinčine, neskôr v bernolákovčine, 

bol dovŕšiteľom národného klasicizmu, vlastencom, ktorý svojimi 

historickými eposmi a lyrikou vplýval na celú štúrovskú 

generáciu i nasledujúce generácie básnikov (M. Balážová). 

Filozofiu a teológiu študoval v Trnave. V auguste 1808  

ho vysvätili za kňaza a poslali za kaplána najprv do Pobedíma, 

potom do Hlohovca. V roku 1814 sa stal farárom v Maduniciach 

a pôsobil tam takmer tridsať rokov. 
www.rtvs.org/media/a542/file/item/sk/0001/holly_jan.7S3A.pdf 

https://www.osobnosti.sk/osobnost/jan-holly-999 
 

Z diela 
Udatný za zlé to nemaj nám, kráľu Slovákov, 

že pre krivé zdání toľkou sme ťa zneuctili hanbou… 
 

Cyrilometodiáda - úryvok 
Spievam, jak z Carihradu k nám pozvaní solúnski bratia 

Konštantín s Metodom prišli až k tatranským Slovákom spolu, 
jak staré modlárstvo v celej ich krajine odstraňovali 

a celý národ ten v kresťanskej pravde i pre všetkých božskom 
Zákone vzdelaný, potom aj získali pre pravú vieru; 

ako premohli odpor tiež proti obradom v chrámoch, 
kde sami vymohli právo ich uvádzať v slovenskej reči. 
Blahoslavení, navždy už v nebesiach majúci miesto, 

slovanskí apoštolovia, vy dajte mi sily a čiernu 
šerosť mi odžeňte z mysle, a zažnite horúci plápol, 

nech s piesňami darí mi osláviť významné činy! 
Aj ty, čo doposiaľ bol si vždy podporou najmilšej Umky, 

praj mi, keď o dvoch bratoch tu zaspievam najnovšie spevy, 
v mnohom si podobný na nich. Veď sám si kedysi v chráme 

kázaval zbožnosť a pravú vieru. Ty sám si bol múdrosť 
i mravné učenie ako aj poriadok pre našu cirkev 

prednášal; pripravoval si súcejších na kňazský úrad, 
na kňazskú hodnosť školil si mládencov, učil si spôsob, 

ako sa najlepšie majú vždy zástupy pridŕžať Krista... 
(preklad Ján Buzássy) 

 

„Já aľe už neňí sem ten, čo sem bíval. Staremu básňíkovi 
ve svetském básňenu ochladajú a ostidajú mišlenki, duch 

ho uchádzá. Dobre, že sem sa ho už odrekel. Ve svatích pesňach 
predca koľko toľko móžem učiniť, keď ňe ľepše, aspoň také, jaké 
z lepších máme utvoriť.“ (Hollý v liste Hamuljakovi v apríli 1842) 

 

Hollého poéziu si štúrovci vysoko cenili 
i keď on sám zotrval pri bernolákovčine.  
Radili sa s ním o otázkach nového spisovného 
jazyka. Vážili si ho aj stúpenci biblickej češtiny 
ako Juraj Palkovič, Ján Kollár a Pavol Jozef 
Šafárik.                  

https://www.osobnosti.sk/osobnost/jan-holly-999
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Anatole FRANCE 
(16.4.184412.10.1924) 

 

Jeho vlastné meno bolo Jacques Thibault. 
Ako francúzsky spisovateľ, kritik a esejista 

ponúkal veľkorysú humanitu, závažnú 

i záväznú hlbokú ľudskosť. Mal rád vedu, 

filozofiu, staré rukopisy a holú pravdu. 

Sympatizoval  aj s komunizmom 

a vyjadroval svoje ateistické presvedčenie. Duchaplnými 

aforizmami tešil ľudské srdcia. Bol vynikajúci rozprávač štýlovo 

vybrúsených románov a poviedok s historickými aj súdobými 

námetmi i výrazným filozofickým podtextom. Za svoje literárne 

diela získal Nobelovu cenu (1921) i členstvo (1896)  

vo Francúzskej akadémii. 
 

 Z myšlienok 
  

 Tí, ktorí robia revolúcie, nedovoľujú,  
 aby ich chcel robiť niekto po nich. 

 

 Optimizmus je najpríjemnejšia forma odvahy.  
 

 Mám radšej omyl nadšenca než ľahostajnosť mudrca. 
 

 Musíme odhaliť dve tajomstvá:  
treba vedieť poznávať a milovať.  

Veda a láska vytvárajú život. 
 

 Nikdy nemrhaj hnevom! 
 

 Starosti sú najlepšou zábavou. 
 

 Skúsenosť je neprenosná. 
 

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

 

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

 Nebyť klamu, ľudstvo by zahynulo zúfalstvom   
           a životnou omrzenosťou. 
 

 Človek by sa nikdy nemal hanbiť priznať,  
že bol v nepráve, lebo inými slovami to znamená,  
že dnes je múdrejší ako bol včera. 
 

 Žijeme medzi dvomi hustými mrakmi    
  zabudnutím toho, čo bolo, a neistotou z toho, čo bude. 

 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/09/Anatole_France,_par_T.A._Steinlein.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d1/Anatole_France_par_Leroux.jpg
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Charles CHAPLIN 
(16.4.1889–25.12.1977) 

 

Známy herec, scenárista, režisér, producent preslávený filmovou 

groteskou, uzrel svetlo sveta v Londýne. Vyrastal v chudobinci, živil 

sa v rôznych povolaniach. V Spojených štátoch amerických (od 

1914) využil v krátkych nemých filmoch svoj neobyčajný komický 

talent, použil slávny kostým a vytvoril obrazový postoj Večný tulák 

Charlie. Založil (1918) vlastnú filmovú spoločnosť. K jeho 

najznámejším filmovým dielam patria Kid, Zlaté opojenie, Svetlá 

veľkomesta, Moderná doba, Diktátor, Svetlá rámp, Kráľ v New 

Yorku.  Od roku 1952 žil  vo Švajčiarsku, v roku 1972 získal Oscara 

za celoživotné dielo i šľachtický titul od kráľovnej Alžbety II. 

(1975). Bol štyrikrát ženatý a mal 11 detí. Stal sa jednou 

z najznámejších postáv filmovej grotesky a patrí  k najväčším 

osobnostiam svetovej kinematografie. 

 

Z myšlienok 
 

 Musíme sa smiať svojej bezmocnosti voči prírodným silám,  
lebo by sme sa zbláznili. 

 Nie je žiadne umenie byť mladým, ak máme 24 rokov...  Mladosť je hodnota, 
ktorá sa stráca každým dňom... Mladosť by bola krásna doba, keby prišla 
v živote až neskôr. 

 

 Príliš veľa myslíme a príliš málo cítime. Viac než stroje potrebujeme ľudskosť. 
Viac než bystrosť potrebujeme láskavosť a miernosť. Bez toho zvlčíme 
a stratíme všetko. 

 Celé tajomstvo môjho úspechu je v tom, že som prijal niekoľko jednoduchých 
právd o ľudskej povahe. 

 

 Kto nikdy nebol dieťaťom, nemôže sa stať dospelým. 
 Dedičnosť je to, v čo veríme, ak máme inteligentné deti. 
 Zaujímam sa o budúcnosť, pretože v nej strávim zvyšok života. 
 Všeobecný súhlas nie je často nič iné než všeobecný omyl. 
 Všetko, čo potrebujem na natočenie komédie, je park, policajt a krásne dievča. 

 Deň bez smiechu je premárnený deň. 
 

 Ži podľa svojej viery. Rob čo ti radí srdce...  
 

 Ľudský život je divadelné predstavenie, ktoré sa hrá bez 
predchádzajúcich skúšok. Spievaj, smej sa, tancuj, maj 
rád... skôr, než spadne opona a hra skončí bez potlesku. 

 

 Život je pes a my sme pouličné lampy.  
 

 Mysli na to, že pri poslednom súde budú  
všetky tvoje filmy znovu premietané.                                              

 

http://sk.wikiquote.org/wiki/Die%C5%A5a
http://sk.wikiquote.org/wiki/Dospievanie
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Charles Sanders PEIRCE  
(10. 9. 1839 – 19. 4. 1914) 

 

Americký učenec i filozof, matematik a logik, 

zakladateľ pragmatizmu aj modernej semiotiky. 

Vyštudoval filozofiu, matematiku aj prírodné vedy, 

doktorát získal z chémie. Uznával, že pre ľudské 

poznanie sú dôležité praktické experimenty, 

teoretické úvahy aj činorodé konanie, kde majú nezanedbateľnú úlohu aj 

spoločenská komunikácia a slobodná tvorba pojmov, spolu s vytváraním 

presných logických pravidiel a zmysluplných hypotéz. Pre upevnenie 

ľudskej mienky zdôrazňoval metódy neústupnosti, autority, apriórnosti 

a vedeckosti. Ľudská duševná činnosť je znaková a všetky myšlienky sú znaky (znak, predmet 

znaku, interpretácia znaku). V matematike a logike uplatňoval pravdivostné tabuľky, množinové 

diagramy a používal aj kvantifikátory. Navrhol aj axiomatizáciu teórie množín. Karl Popper (1902 –

1994) ho považoval za jedného z najväčších učencov všetkých čias. 
 

Z myšlienok 
 Nikdy si nemôžeme byť ničím absolútne istí. 
 Absolútna určitosť, presnosť, istota a nepochybnosť nie sú 

a nemôžu byť charakteristikou ľudského poznania, aj keď – 
historicky vzaté, ľudské poznanie k nim limitne, t.j. v podobe 
nekonečných aproximácií, smeruje. 

 Matematika skúma, čo je, a čo nie je logicky možné, bez toho, 
aby zaručovala aktuálnu existenciu... Matematika je najabstraktnejšia zo 
všetkých vied... matematika sa zaoberá čisto hypotetickými otázkami. 

 Za pravdu označujeme názor, kde z povahy veci vyplýva, že sa na ňom zhodne 
spoločenstvo tých, ktorí bez obmedzenia sledujú metódu vedy.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 Aby sme určili význam nejakého pojmu, musíme zohľadniť, aké praktické 
dôsledky nevyhnutne vyplývajú z jeho pravdivosti. Význam pojmu spočíva v 
súhrne týchto dôsledkov. 

 Zo všetkých našich schopností je vyspelé usudzovanie až kdesi na konci;  
nie je to totiž prirodzený dar, je to skôr náročné a zložité umenie. 

 Spriaznenosť a spoluúčasť produkujú najnemilosrdnejšiu moc. 
 Zápas začína pochybnosťou a končí sa jej odstránením... Vzbudenie pochybnosti 

vedie k úsiliu dosiahnuť stav viery... Funkciou myslenia je dosiahnutie viery... 
Naše viery riadia naše túžby a formujú naše činy. 

 Ak sa nestaneme pustovníkmi, nevyhnutne si budeme navzájom ovplyvňovať 
názory. 

 
Nesprávne rozlišovanie nerobí toľko škody 

ako zámena skutočne rozdielnych vier. 
Skúsenosť je priebeh života. 

Svet je to, čo skúsenosť neustále opakuje. 
Jedinou funkciou myslenia je regulácia nášho konania... 

Význam myšlienky spočíva v tom,  
aké spôsoby správania v sebe obsahuje. 

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Charles-Sanders-Peirce.jpg
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Immanuel KANT 
(22.4.1724–12.2.1804) 

 

Všetky roky svojho života strávil  

v Královci, tam sa narodil, pôsobil aj zomrel. Vyštudoval matematiku, 

filozofiu a teológiu. Určite 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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Jacob R. OPPENHEIMER – svedomie a zodpovednosť vedca 
 

Skaza súvislostí 
Životné skúsenosti ho presvedčili zamyslieť sa nad otázkou o morálnej 

povinnosti svedomitého vedca pri odhaľovaní a využívaní tajomstiev 

prírodných vied. Fyzici sa naučili krutým spôsobom, čo je hriech.  

Na túto skúsenosť nezabudnú nikdy. Jacob Robert Oppenheimer  
(22. 4. 1904 – 18.2.1967) aj keď organizačne a odborne prispel 

k uvoľneniu obrovských síl v atómovej bombe, uvedomil si, že to bolo 

„diabolské dielo“. Zničenie Hirošimy a Nagasaki doľahlo na neho 

rozčarovaním a ľútosťou nad tým, čo spôsobil výtvor ním pripravovaný. 

Proti výrobe vodíkovej bomby sa už dokázal postaviť. Považoval sa za 

vedca – štátnika, organizátora výskumu. Dúfal,  

že môže dať do poriadku celý svet. Zmýlil sa. Zohral úlohu Hamleta 

atómového veku. 
 

Patril k výkvetu 
Udivoval odbornými znalosťami i rečníckym talentom. Čítal v origináli 

Homéra, Vergília, Seneku i Tacita, ovládal deväť jazykov. Rozumel fyzike, 

zaujímal sa o filozofiu a literatúru, písal básne. Z teoretickej fyziky publikoval 

72 odborných prác, stal sa ústrednou postavou jadrovej fyziky USA. Získal 

Fermiho cenu a vytvoril v Princetone na Inštitúte pre pokročilé štúdiá centrum 

teoretickej a jadrovej fyziky. Zapojil sa do projektu Manhattan a jeho 

pričinením na výrobe atómovej bomby spolupracoval výkvet americkej 

modernej fyziky. Neďaleko Alamogorda 16. júla 1945 sa uskutočnil prvý výbuch atómovej bomby. 

V kritickej chvíli Oppenheimer citoval epos starých Indov: Žiara 

všemocného, bez hraníc a konca – to tisíc sĺnk, naraz vyšľahnutých... 

Odvtedy k presvedčeniu, že veľký objav je stelesnením krásy, že vedieť 

je dobré a to samo o sebe, pribudlo tušenie základnej povinnosti 

svedomia pre zodpovednosť za zneužitie vedeckého poznania. Spolu 

s Oppenheimerom postupne uznávame, že naše prírodovedné 

i humanitné poznanie je stále na hranici tajomstva. Už dávno malo byť 

nariadené jemnejšie pochopenie povahy ľudského poznania a vzťahov 

človeka k vesmíru... V každom výskume, v každom rozšírení znalostí 

sme vtiahnutí k rozhodnutiu a v každom rozhodnutí je zahrnutá nejaká 

naša strata, strata toho, čo sme si nezvolili... Zmysel spoznávame vždy 

tým, že niečo vynechávame. 
 

Úžitok vedy aj morálky 
Príťažlivá a vzrušujúca osobnosť, zložitý a možno rozporuplný človek Jacob R. 
Oppenheimer spoznal že sme hladní po vznešenosti, po tých vzácnych slovách 

a skutkoch, ktoré harmonizujú jednoduchosť s pravdou. Odhalil nám jemné 

spojenie vedy a umenia: Umelec a vedec majú zvláštny spoločný problém 

a súčasne zvláštnu spoločnú nádej, i keď ich spôsob prístupu je neobyčajne 

rozdielny – predsa len v ich životoch s tak vzdialeným charakterom je tušené 

puto, tušená analógia. Ako vedec, tak aj umelec žije stále na okraji tajomstva, 

ktoré ho obklopuje. Mierou ich tvorivej činnosti je schopnosť zharmonizovať to, 

čo je nové, s tým, čo je bežné, so zmyslom pre rovnováhu medzi novotou a syntézou, so zápasom 

o čiastočný poriadok v úplnom chaose. Svojou prácou a svojim životom môžu pomôcť sebe, pomôcť 

jeden druhému, pomôcť všetkým ľuďom. Môžu budovať cesty spájajúce osady umenia a vedy medzi 

sebou i s okolitým svetom – mnohonásobné a nesmierne cenné zväzky pravého ľudského 

spoločenstva... Môžeme si navzájom pomáhať, pretože sa navzájom milujeme.    
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William SHAKESPEARE 
(26. 4. 1564  23. 4. 1616) 

Jeho osobný život je z časti určite záhadný, pár záznamov  

v matrikách a úradných dokumentoch, niekoľko  riadkov 

rukopisu a nejaké podpisy na obchodných zmluvách. 

Nezničiteľnou stopou zostane však jeho literárno-dramatické dielo.  

Je autorom hier Henrich VI., Richard III., Márna snaha lásky, Skrotenie 

čertice. Z jeho pera vychádza aj najsmutnejší príbeh všetkých čias – hra 

Romeo a Júlia. Úspešné boli hry Sen svätojánskej noci, Richard II.  

a Benátsky kupec, Veselé panie z Windsoru, Hamlet a Trojkráľový večer. 

Medzi jeho komédie patria Koniec všetko napraví a Oko za oko, medzi 

tragédie Othello, Macbeth a Kráľ Lear. Najuznávanejší predstaviteľ anglickej humanistickej drámy, 

najznámejší spisovateľ všetkých dôb, povedal aj známu vetu: Celý svet je divadlo.  

 

Z myšlienok 

 

 Kto vie, kto koho vodí na povrázku? Či láska osud a či osud lásku? 
 Jediným ziskom človeka je česť. Vezmite mi česť a vzali ste mi život. 
 Keď iní s nami nesú utrpenie, náš vlastný kríž až taký ťažký nie je. 
 Keď sú dvaja na koni, jeden musí sedieť vzadu... Ženy sú anjeli, keď máme  

ne záujem... Kto získal srdce leva, získa i srdce ženy... Lepšie žiť bez šťastia  
ako bez lásky... Láska sa nepýta na kamenné hradby, a čo si zaumieni, to urobí. 

 Najďalej sa dostaneme vtedy, keď nevieme, kam ideme. 
 Znaj preto mieru v láske, nech je stála: chybí, kto otáľa, i ten, kto cvála. 
 Nič nie je samo o sebe ani dobré ani zlé. Záleží na tom, čo si o tom myslíme.  
 Pred manželstvom majte oči otvorené, v manželstve ich trochu prižmúrte.  
 Čas uteká podľa toho, s kým sme... Lepšie je dobre obesený, než zle ženatý. 
 Šialený je ten, kto dôveruje v krotkosť vlka, v zdravie koňa, v lásku výrastka  

a v prísahu pobehlice. 
 Sláva sa podobá kruhom na vode, ktoré sa stále rozširujú, až napokon celkom 

zmiznú... Názory ľudí sú časťou ich šťastia. 
 Vonkajšia krása je o to cennejšia, o čo viac skrýva vnútornej krásy. 
 Dúfam v život, hoci som pripravený umrieť. 
 Ak by sa vyhlásil dobrý dôkaz pre posmrtný život  horlivo by som si ho preveril, 

ale museli by to byť skutočné vedecké údaje, nie iba anekdoty. Vravím, že je 
lepšia tvrdá pravda než utešujúca fantázia. 

 Anonym nikdy za nič nestojí, lebo sám svoje meno nepokladá za nič. 
 Odvaha rastie s príležitosťou... Mier kážeš s mečom v ruke?! 
 Moju lásku upúta dobré srdce ženy viac ako jej pekná tvár. 
 Nič nie je samo o sebe ani dobré ani zlé. Záleží na tom, čo si o tom myslíme. 
 Plakať nad nešťastím, ktoré sa stalo, je najistejší prostriedok 

ako privolať ďalšie nešťastie.  
 Rany, ktoré si človek spôsobí sám, sa liečia ťažko. 
 Sme podriadení času. Čas velí: vpred! 
 Toto nadovšetko: ty sám buď pravdivý.  
 Vieme čo sme, ale nevieme, čím môžeme byť.                   
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Andrej RADLINSKÝ 
(8. 7. 1817  26.4.1879) 
 

   Patril k podporovateľom slovenskej národnej kultúry.  

   V Pešti (1841) získal na univerzite doktorát z filozofie.  

   Ako kaplán v Banskej Štiavnici začal vydávať Poklady       

   kazateľského rečníctva (18481853), zbierky básní na nedele    

   a sviatky. Jeho Náboženské výlevy (1850) boli po dlhé   

   desaťročia skutočnou encyklopédiou náboženských vedomostí    

   (boli preložené aj do maďarčiny a nemčiny). Vydal šesť  

   zväzkov Prostonárodnej bibliotéky (1852 –1857), ktorá mala 

poúčať pospolitý ľud o prírodných vedách  hvezdárstve, zemepise, prírodopise, fyzike,  

ale aj o dobrej výchove. Bol spoluzakladateľ Matice slovenskej (1863), v roku 1870 prispel 

k založeniu Spolku svätého Vojtecha, ktorý mal rozširovať nábožensko-mravnú vzdelanosť, 

praktický katolicizmus a navyše zveľaďovať základné školy. V roku 1871 vydal dielo pod názvom 

Školník obsahujúci hviezdovedu, zemepis, silozpyt, zemeznalstvo, prírodopis, domáce a poľné 

hospodárstvo, ovocinárstvo, včelárstvo, hodvábnictvo. Prispel k vytváraniu slovenskej fyzikálnej 

terminológie. Národný buditeľ, katolícky kňaz, jazykovedec, pedagóg, redaktor, fyzik, spisovateľ, 

vydával knihy (asi 40titulov), publikoval a organizoval, zápasil za práva Slovákov.  

„Odhaľoval príčiny zla rozumne a vecne bolo a je aj dnes nebezpečné. Najmä ak vládna moc 

neslúži všeobecnému dobru, ak hľadí na ľud len ako na účelovú záležitosť pre skupinové záujmy“ 

(V. Judák, v príspevku o A.R.)                                                  http://www.kuty.sk/o-obci/osobnosti/ 
 

Z myšlienok  
Nábožný čitateľu! 

Nešetril som žiadnych nákladov, 

len abych všetkým môžným potrebám 

nábožensko-cirkevného života tvojho 

čím najlepšie zodpovedal, totižto: 

aby prostriedkom tejto knihy pobožnosť, 

bohabojnosť, nábožnosť a opravdivá 

kresťanská osveta a vzdelanosť v srdci tvojom 

pevné korene zapustila... 

Bude-li toto moje veľmi prácne dielo – povšechne rozšírené 

– tomuto svojmu cieľu zodpovedať: 

vtedy bude hojne odplatená práca moja. 
 

…požaduje i sám duch času a svetská vláda, aby sa tiež  
v elementárnych čiže národných školách obzvláštny zreteľ   
bral na vyučovanie mládeže v reálnych vedách. 
 

KRÍŽOVÁ CESTA, čiže rozjímanie 
a uctenie utrpenia a smrti nášho 

Spasiteľa, je medzi VŠETKÝMI katolíckymi 
pobožnosťami podľa JEDNOHLASNÉHO úsudku svätých otcov 

VŠETKÝM dušiam ŽIJÚCICH i ZOMRELÝCH ľudí NAJPROSPEŠNEJŠIA 
a na duchovné milosti NAJBOHATŠIA. 

 

Andrej Ľudovít Radlinský

(*8. júl 1817, Dolný Kubín – † 26. apríl 1879, Kúty)

• slovenský rímskokatolícky kňaz, jazykovedec, 
pedagóg, redaktor, fyzik, vydavateľ, náboženský 
spisovateľ, zakladateľ Spolku svätého Vojtecha, 
spoluzakladateľ Matice slovenskej

• gymnázium v Ružomberku, Kremnici a v Budíne

• 1834-1836 - filozofia v Oláhovom seminári v Trnave, a 
v seminári v Bratislave 

•1836-1840 - teológia na univerzite vo Viedni 
• 1841 – doktorát, na univerzite v Pešti - vysvätený za kňaza
• pôsobil v Budíne a Zlatých Moravciach a dlhšie i v Banskej Štiavnici, kde 
zriadil nedeľné školy a organizoval spolky miernosti 
• 1852 - I. zväzok Prostonárodnej Bibliotéky 
• neskôr musel opustiť Slovensko a prešiel do Viedne, kde spolupracoval 
s Jánom Kollárom, tu redigoval Slovenské noviny, vydával časopis Cyrill a 
Method, neskôr s prílohou Priateľ školy a literatúry, Pešťbudínske 
vedomosti, Katolícke noviny 

http://www.kuty.sk/o-obci/osobnosti/
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Ludwig WITTGENSTEIN  
(26. 4. 1889 – 29. 4. 1951) 

 

Úvahami z logiky, psychológie, jazykovedy, literatúry i estetiky sa 

stal duchovným otcom logického pozitivizmu, nekompromisným a 

originálnym mysliteľom, fascinujúcim svojim spôsobom prednesu i 

kvalitou úvah (Logicko-filozofický traktát, Filozofické skúmania, 

Modré a hnedé knihy). Spoznal, že hranice jazyka sú hranicami sveta, že sa nedá 

myslieť to, čo sa nedá vysloviť. Snažil sa postupne vyjasňovať vzťah svet  myslenie 

 jazyk. Svet pre nás existuje len v našej interpretácii. Jazyk je metódou mapovania 

vnútorných i vonkajších medzí myslenia. Analýzou vzťahov medzi vecami a javmi 

dochádzame k uchopeniu skutočnosti. Zdravý rozum a prirodzený 

jazyk sú nám oporou na ceste za významom i spôsobmi myslenia. Hľadáme rovnice medzi 

vysloviteľným, mysliteľným (interpretovateľným) a zmysluplným. Vybudoval filozofiu 

jazyka. Hľadaním výrazu, vhodnou formuláciou, spresňovaním sa približoval ku skutočnosti 

a pravde. Vedel, že vo filozofii nemožno nič vymyslieť, ale iba sa dostávať do toho,  

čo je skryté. Objasňoval problémy filozofie korektným jazykom, odhalil jeho syntaktickú  

i významovú štruktúru. Uznal, že účelom filozofie je logické objasnenie myšlienok.  
 

Z myšlienok 
 Problémy života nemožno riešiť na povrchu, ale len v hĺbke, v dimenziách 

povrchu sú neriešiteľné. 
 K odpovedi, ktorá sa nedá vyjadriť, nemožno vyjadriť ani otázku. Keď sa dá 

otázka vôbec položiť, možno na ňu aj odpovedať. 
 Význam slova je daný jeho použitím v reči... Ako slovo funguje, sa nedá uhádnuť. Musíme 

vidieť jeho použitie a z toho sa poučiť. Všetko, čo vôbec môže byť myslené, môže byť myslené 
jasne. Všetko, čo sa dá vysloviť, dá sa vysloviť jasne. 

 Ak určíme nový spôsob myslenia, miznú staré otázky; tieto otázky spočívajú  
 v spôsobe vyjadrovania; ak sa človek oblieka do nových šiat, odkladá so starými 

aj staré otázky.  
 Veriť v Boha znamená chápať otázku po zmysle života. Veriť v Boha znamená 

vidieť, že život má zmysel... Modlitba je myšlienka na zmysel sveta a života.  
 V určitom zmysle sme závislí a to, na čom sme závislí, môžeme nazvať 

Bohom. Boh je svetom nezávislým na našej vôli. 
 Ak mám byť naozaj vykúpený  potrebujem istotu, nie múdrosť, sny, špekulácie   a touto 

istotou je viera. A viera je vierou v to, čo potrebuje moje srdce a moja duša, nie môj 
špekulujúci rozum...  Presvedčiť niekoho o Božej existencii, by sa možno dalo výchovou, tým, 
že by sa určitým spôsobom formoval jeho život... Boh mi môže povedať: budem ťa súdiť 
tvojimi vlastnými ústami. Triasol si sa hnusom, keď si svoje vlastné činy videl u druhých. 

 Filozofická práca je vlastne – rovnako ako všestranná práca architekta – skôr 
prácou na sebe. Na vlastnom názore. Na tom, ako človek vidí veci. A čo od nich 
žiada.  

 Z minulej kultúry sa stane hromada trosiek a nakoniec 
hromada popola, ale nad popolom sa budú vznášať 
duchovia...  

 Riešenie tejto hádanky života v priestore a čase leží mimo priestor a čas.  
 To, čo považuješ za dar, je problém, ktorý máš vyriešiť. 
 Subjekt nepatrí k svetu, ale je hranicou sveta.  

 Dobré podobenstvo osviežuje rozum.                                                            
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Henri POINCARÉ   
(29.4.1854–17.7.1912) 

 

Francúzsky matematik, ale aj pohotový 

 teoretický fyzik, jeden z posledných 

univerzálnych matematikov, člen viac než 35 

akadémií vied a vedeckých spoločností. Ovládal mimoriadne bohatú 

oblasť problémov čistej i aplikovanej matematiky. Napísal asi 1300 

odborných statí a 30 knižných publikácií (napr. Veda a hypotéza 

(1902), Hodnota vedy (1906), Veda a metóda (1908); jeho zobraté 

spisy, publikované v rokoch 1916–1954, obsahujú 10 zväzkov). 

Svojimi výskumami ovplyvnili teóriu diferenciálnych rovníc, 

matematickú fyziku, teóriu pravdepodobnosti. Zaviedol základné pojmy kombinatorickej topológie. 

Sformoval ideu princípu relativity a rozvinul dôsledky relativistickej koncepcie fyziky. Študoval 

problémy stability dráh planét. Zaoberal sa aj teóriou potenciálov, optikou, vedením tepla, 

elektromagnetizmom, hydrodynamikou, nebeskou mechanikou. Z matematických a fyzikálnych 

štúdií vyvodzoval všeobecné filozofické závery, ktoré ovplyvnili chápanie postavenia prírodných 

vied. Zanechal originálne podnety pre rôzne matematické disciplíny, psychológiu i filozofiu 

matematiky, teoretickú fyziku i metodológiu vedy. 

 

Z myšlienok 
 Vedec neštuduje prírodu preto, že by to bolo pre neho užitočné, študuje preto,  

že mu to prináša potešenie, a potešenie mu to prináša preto, že príroda je 
nádherná. Keby nebola nádherná, nestálo by za to vedieť, a keby nestálo  
za to vedieť, nestálo by za to žiť. 

 Veda sa robí z faktov ako dom z tehál, no hromada faktov ešte nie je vedou,  
tak ako hromada tehál nie je domom. 

 Nie je možné tvoriť vedu iba pre jej aplikácie. Pravdy sú plodné len vtedy,  
ak medzi nimi existuje vnútorná súvislosť. Ak hľadáte iba také pravdy, od 
ktorých možno očakávať bezprostredné praktické závery, spájajúci článok  
sa stratí a reťaz sa rozpadne.  

 O všetkom pochybovať alebo všetkému veriť, to sú dva postoje rovnako 
pohodlné, lebo jedno aj druhé nás oslobodzuje od rozmýšľania. 

 Užitočné kombinácie v matematike sú práve tie najkrajšie. Preto zvláštny estetický cit slúži 
často ako sito, a to dostatočne vysvetľuje, že nikdy nebude skutočným tvorcom ten,  
kto ho nemá. Pocit matematickej krásy, harmónie čísel a vzorcov, geometrickej elegancie  
je skutočne estetický pocit, ktorý dobre poznajú všetci praví matematici. 

 Práca matematika nie je mechanická a nemožno ju zveriť žiadnemu 
stroju, nech by bol akokoľvek dokonalý. Problém nie je v tom, zostaviť 
pomocou daných pravidiel čo najviac kombinácií. Tieto kombinácie by boli 
príliš početné, neužitočné... Skutočná práca vedca spočíva vo výbere 
kombinácií tak, aby sa vylúčili neužitočné, no ešte skôr v tom, aby sa 
neužitočné vôbec nezostavovali. Pravidlá, ktoré je treba pri tom používať, 
sú tak jemné a presné i okrajové, že ich takmer nemožno vyjadriť slovami: 
lepšie sa cítia, než formulujú. 

 Logikou sa dokazuje, intuíciou sa vynachádza. 
 Matematikom sa nemožno stať, matematikom sa treba narodiť. 

 Nech je predstavivosť človeka akákoľvek, 
príroda je tisíckrát bohatšia. 
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