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Franz KAFKA 

(3.7.1883–3.6.1924) 

Nemecky píšuci pražský spisovateľ židovského pôvodu, vyštudoval právo 

a stal sa poisťovacím úradníkom. Po ochorení na pľúcnu tuberkulózu sa 

liečil v rôznych zotavovniach v Čechách i v cudzine. Vo svojom 

občianskom živote sa cítil osamelý, bezmocný, depresívny, nešťastný. 

Obchádzal ľudí ako nepochopený stroskotanec. Jeho priateľmi boli M. 

Brod, F. Werfel a niekoľko ďalších intelektuálov. Kafka citlivo vnímal 

protipóly ľudského života: tragiku a komiku, odcudzenosť a skepsu. 

Sledoval osudy jednotlivcov v kolotoči moci a poddajnosti, vo víre 

ponižovania a bezvýchodiskových situácií. Vnímal ľudskú neschopnosť 

nadviazať vzťah s Bohom a prijímať Božie zákony. Svoje desivé vnútorné 

predstavy premietal do literárnej tvorby. S umeleckou presvedčivosťou 

Kafka vyjadril mučivé pocity odcudzenia a osamelosti, previnenia 

a nezaradenosti. Napísal romány Amerika, Zámok, Proces, poviedky Premena, Vidiecky lekár, 

Majster v hladovaní. Väčšina jeho diel vyšla až z pozostalosti (30 poviedok, desiatky fragmentov 

z denníkov a korešpondencie). Nevyhlasoval programy, predvídal trpké skúsenosti ľudstva 

s totalitnými režimami. Stal sa svetovo známym predstaviteľom 

nemeckej literárnej Prahy, jedným z najvýznamnejších prozaikov 

svetovej literatúry 20. storočia. Ovplyvnil literárne prúdy 20. 

storočia, vytušil otrasy, neistoty i absurdity moderného sveta. 
 
 

Z myšlienok 
 

 Človek nemôže žiť bez trvalej dôvery v niečo nezničiteľné. 
 Nie každý môže pravdu vidieť, ale každý môže ňou byť. 

 Tu sa to nerozhodne. Silu rozhodovania možno vyskúšať iba tu. 
 Život je neustála odchýlka, ktorá nikdy nedosiahne 

pochopenie toho, od čoho sa odchýlila. 
 Nemilujem teba, skôr svoju existenciu: je mi daná tvojím 

prostredníctvom. 
 Raz prijaté zlo už nežiada, aby sme mu verili. 
 To, že naša úloha  je práve taká veľká ako náš život, dáva 

mu zdanie nekonečnosti.  
 Môj život je váhaním pred narodením.  
 Prvou známkou začínajúceho poznania je túžba zomrieť.  
 Logika je síce neotrasiteľná, ale človeku, ktorý chce žiť, 

neodolá. 
 Kto si zachová schopnosť vidieť krásu – nestarne. 
 Základným ľudským hriechom je netrpezlivosť. 
 Luxus bohatých je zaplatený biedou chudobných. 
 Človek môže všetko, len sám pred sebou neunikne. 
 Z modlitby čerpáme silu pre úsilie... Pokora je pravým 

jazykom modlitby. 
 Ak spása nepríde, predsa jej chcem byť v každom okamihu hodný. 

 Zázrak sa môže stať vždy.    
 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Kafka-Denkmal.jpg
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Pavol STRAUSS 
(30.8.1912 – 3.6.1994) 

 

 Slovenský lekár (vyštudoval vo Viedni a v Prahe) skoro denne píšuci    

 svoje literárne poznámky, básne, eseje, filozofické úvahy, meditácie  

 aj  aforizmy. Publikoval verejne aj potajme, doma i v cudzine, za života   

 i posmrtne. Vytrvalo ukazoval filozofickú hĺbku aj morálny étos, bystrosť  

 postrehu a stručnosť vyjadrenia (Mozaika nádeje, Zápisky diletanta,   

 Zákruty bez ciest, Roztrhnutá opona, Rekviem za živých, Úsmev nad  

 úsmevom, Kvety z popola, Torzo ticha Život je len jeden, Človek  

 pre nikoho). Všetko, čo Pavol Strauss napísal, je jedinou diagnózou  

 bolestných chorôb moderného človeka. Zisťuje ich často s iróniou,  

 mnohokrát takou ostrou, ako je ostrý jeho pitevný nôž, no ešte častejšie  

 so smútkom, s rozcitlivením, ba tak trochu aj so zúfalstvom. Rozmýšľal  

 o nich v tichých chvíľach svojej samoty, no vždy s vierou v duchovné  

 hodnoty, ktoré si európsky človek vybudoval v priebehu mnohých 

a mnohých storočí svojej existencie, svojich úsilí dostať sa z temných kútov animálnych vášní  

na výslnie jasného rozumu. Táto jeho viera v duchovné hodnoty európskeho 

ľudstva - viera navzdory všetkému - tvorí zmysel všetkých jeho kníh. A to je 

,liek’, ktorý tento autor-lekár podáva. Od jeho viery v duchovné hodnoty 

európskeho ľudstva si totiž možno zapaľovať vlastnú vieru a vlastnú dôveru 

v človeka (Jozef Felix). Básnik, prozaik, prekladateľ, esejista a filozof Pavol 

Strauss, ktorý sa svojím dielom hlásil k ideálom kresťanského humanizmu 

zostane zapísaný v blízkosti katolíckej moderny. 
 

Z myšlienok 
 O všetkom možno diskutovať. Všetko možno rozanalyzovať a chcieť dôjsť múdro na jadro 

veci, na jeho podstatné úzadie. Niekedy sa veci najviac priblížime krátkym, jadrným 
aforizmom. Múdrosť nie je taká vážna vec, aby nás nevedela pohnúť k úsmevu. 

 Poéziou vieme zaklopať na dvere tajomna. Ale nie každému bude otvorené. 
 Všetko je problém perspektívy a pohľadu. I malý model vrchov pôsobí na 

fotografii mohutne. I malý a zdanlivo bezvýznamný človek môže byť vysoko 
hodnotený vo vyššom poriadku. 

 Duch sa nemôže stratiť. Môže sa manifestovať v obmenách, môže sa 
rozriediť, ako ortuť, keď prechádza zúženým hrdlom nádeje, ale svojho 
života nemôže sa zbaviť. V tom je nádej nemohúcnosti,  
v tom je zdôvodnenie trvania, v tom je sila jeho zabsolútnenia.  
Vo všetkom žije ako odraz. 

 Veľkí duchovia, veľkí umelci sa nám veľmi horlivo 
sprítomňujú i po stáročia. Duchovná komunita sa neprerušuje. 
Po zosublimovaní ich telesného substrátu  
sa nám ich duchovná postať ponúka intenzívnejšie. 
 Svet je taký rozleptaný žieravinou praktického rozumu,  

že ho stmelia len nemožní láskavci. 
 Mne ide len o cestu k spáse a nevypadnúť z Božej evidencie. 
 Nikdy som nebol mysliteľ, len píšuci lekár. Ale mám za to,  

že len rozšírenie vnútorných duchovných prvkov v človeku 
môže odolať presile násilia, ktoré spôsobila chvatom, krikom  
a hriechom rozorvaná jeho podstata.     
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Alexander Sergejevič PUŠKIN 
(6. 6. 1799 – 10. 2. 1837)  
 

Stal uznávanou autoritou ruskej kultúry. Jeho verš urobil prevrat 

v dejinách ruskej poézie, spojil prostonárodnosť s rafinovanou 

aristokratickosťou. Dostal duchovné myslenie a jazykové 

vyjadrenie do vzácnej rovnováhy. Vytvoril základy novodobého 

ruského básnického jazyka a modernej ruskej literatúry (Eugen 

Onegin, Boris Godunov, Piková dáma, Ruslan a Ľudmila, Slovo 

o pluku Igorovom, Cigáni, Kaukazský zajatec, Bachčisarajská 

fontána, Kapitánova dcéra).Celý vesmír sa stal jeho svetom. 

Vyslovil sa ku všetkému, čo vzrušuje aj človeka dneška. 

Povedal podstatné o tom veľkom i malom v ľuďoch, o človeku  

i o silách nad ním, o láske aj o nenávisti, o nádeji i zúfalstve. 

Vypovedal úprimne a zvonivo čisto. Uchvátil hlbokými citmi, 

vášňami, bohatstvom tém a obrazov, krásou formy, múdrosťou 

textu i opojnosťou zvukov. No najviac odzrkadlil ruskú 

prirodzenosť, dušu, reč i povahu. Prekročil priepasť medzi 

jazykom literatúry a jazykom ruskej života. Bol presvedčený o tom, že poslanie ruského človeka  

má charakter celoeurópsky, všeľudský. Fjodor M. Dostojevskij vystihol jeho prínos výstižne  

a jednoducho: Keby nebolo Puškina, nebolo by ani talentov, ktoré prišli po ňom. Do postupnosti 

ľudských nádejí na láskavú slobodu, poetickú tvorbu a všeľudskú univerzalitu bude zapísaná 

renesančná individualita, ktorú zosobnil A. S. Puškin. 
 

Z myšlienok 

 

 Kým sloboda v nás blčí, brat, a kým nám srdcia čestne bijú, darujme vlasti bez 
výhrad to najkrajšie, čím duše žijú! Ver, priateľ, vyjde raz tá z hviezd, planéta 
šťastia, plameň mladý, Rusko sa nedá spánkom zviesť a na ruinách samovlády 
napíše naše mená česť!  

 

 Vstaň, prorok, pozri, deň sa budí, taká je moja vôľa, čuj – choď svetom  
a sám srdcia ľudí ohnivým slovom zapaľuj. 

 

 Učiteľom, čo striehli mladosť našu, živým i mŕtvym, čo nás mali viesť, zabudnúc 
na zlé, povznášame čašu, za všetko dobré vzdávame im česť. 

 

 Treba mať na svojej strane väčšinu, preto neurážajme hlupákov. 
 

 Sledovať myšlienky veľkých ľudí, to je tá najzaujímavejšia veda. 
 
 

 Existujú city, ktoré nemožno vysloviť inak ako mlčaním.  
 

 Hlboká voda zriedka sa búri –   
a v tichu žijú ľudia múdri. 

 

 Nikde nenájdete poéziu, ak ju nenosíte v sebe. 
 

 Sláva je jasná záplata na handrách.   
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Alan Mathison TURING   
(23.6.1912 – 7.6.1954)  
 

Kultúrne dejiny ľudstva už dlho poznajú rôzne 

spôsoby utajovania. Šifrované správy rozhodovali 

o osude štátov i jednotlivcov. Z kryptológie  

sa vyvinula veda s  počítačovým vybavením 

a nezanedbateľným matematickým softwarom. 

K matematikom, ktorí prispeli k tvorbe šifrovacieho pristroja (AGNES) 

patrí Alan Mathison Turing, priekopník zostrojenia elektronických 

samočinných počítačov.  

   Mal veľmi vzdelaných rodičov, ktorí sa zosobášili v Indii. Školu 

navštevoval v Sherborne a potom študoval matematiku na univerzite 

v Cambridge. Bol kritizovaný za svoj rukopis, zápasil s angličtinou, 

z chémie si robil vlastné experimenty, mal svoj myšlienkový svet, 

v ktorom mali svoje miesto aj teória relativity a kvantová mechanika. 

V roku 1934 promoval, stal sa členom Kráľovského kolégia (1935) 

a obhajoval dizertačnú prácu na tému Základná limitná veta 

pravdepodobnosti. V rokoch 1936–1938 študoval na univerzite v Princetone (doktorát  

u A. Churcha). Počas 2. svetovej vojny bol aj dôstojníkom pre dekódovanie. Od roku 1945 pracoval 

v národnom fyzikálnom laboratóriu. Neskôr prešiel na univerzitu do Manchesteru. Stal sa (1951) 

členom Londýnskej kráľovskej spoločnosti. V roku 1952 bol väznený za násilné protesty proti 

obmedzeniam britských homosexuálov. Nečakaná smrť prišla 7. júna 1954 vo Wilmslowe. 

Vyšetrovanie určilo za príčinu smrti samovraždu otrávením sa kyanidom. Jeho matka tvrdila,  

že to bola nehoda.  

   Turing venoval pozornosť matematickej logike a teórii rekurzívnych 

funkcií. V práci On computable Numbers (O počítatelných číslach) 

vypracoval teóriu algoritmov. Súčasne s E.S. Postom publikoval Turing 
teóriu abstraktného počítača, kde vysvetlil funkčné procesy počítačového 

automatu (1936). V roku 1947 zverejnil pojednanie Mysliaci stroj – 

kacírska teória, kde uvažoval o učiacom sa stroji a umelej inteligencii. 

V roku 1950 sa zaoberal biologickými javmi a ich vysvetlením 

matematickým a algoritmickým popisom. 

   Turingov stroj. Zariadenie obsahuje hlavicu a pásku. Hlavica je 

mechanizmus, ktorý v každom okamihu ukazuje na jedno okienko 

pásky. Stroj má možnosť posunu o jedno okienko doľava 

a doprava. V okienkach môžu byť zapísané symboly konečnej 

abecedy. Páska prechádza čítacou hlavicou, ktorá priradí riadiacej 

jednotke pre každý okamih jeden z možných stavov. Jednotka 

obsahuje program, ktorý určuje podľa konkrétneho stavu nový stav. 

Takto bol popísaný model abstraktného programovacieho stroja na spracovanie symbolov.  

   Alan Mathison Turing  prispel k riešeniu problémov efektívne vyčísliteľných funkcií, 

aproximácií Lieovych grúp i teórie Riemannovej dzeta funkcie. Spresnil intuitívny pojem algoritmu 

a rozvinul metódy riešenia algoritmizovateľných problémov. Podieľal 

sa na realizácii prvého anglického počítača a jeho programového 

vybavenia. Predpokladal, že stroje môžu imitovať myšlienkové 

procesy, generovať odpovede mimo rámec 

ohraničenej množiny možností, prejaviť 

umelú inteligenciu. Presvedčil seba aj 

ostatných, že principiálna možnosť riešenia 

ľubovoľného algoritmizovateľného problému je technicky reálna.   
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Anton SRHOLEC  
(12. 6.1929 – 7.1.2016) 

Obľúbený kňaz, spisovateľ a charitatívny pracovník. 

Vstúpil (1946) do saleziánskej spoločnosti s cieľom 

venovať sa výchove chudobnej mládeže.  

Za nelegálny prechod štátnej hranice ho odsúdili 

(1951) na dvanásť rokov väzenia v jáchymovských 

uránových baniach. Po amnestii (1960) pracoval ako 

robotník v Skalici, Ostrave a Bratislave. Dostal sa (1969) na štúdiá na 

Pápežskej univerzite v Turíne, neskôr do Ríma, kde ho pápež Pavol VI. 

vysvätil (17. 5. 1970) za rímskokatolíckeho kňaza. Za  organizáciu národnej 

púte na Velehrad (1985) mu odňali štátny súhlas. Po novembri 1989 zostal 

mimo pastorácie, v dôchodku. Založil resocializačné zariadenie pre 

bezdomovcov. Je autorom kníh Svetlo z hlbín jáchymovských lágrov, 

Oceľové srdcia, súboru úvah Experiment lásky, Nová rodina v novom svete, Každodenné zamyslenia  

a Ako čerstvý chlieb.  

Anton Srholec sa vždy solidarizoval s tými, ktorí boli prenasledovaní (František Mikloško). 
 

Z myšlienok 
 Budúcnosť kresťanstva je v jeho pravdivosti...  

 Kresťanstvo sa nediskutuje, kresťanstvo sa žije...   
 Poznanie zmyslu je zdrojom sily. 

 Dávaš len to, čo máš, čím si sa stal a nie to,  
čo si sa naučil a čo hráš.  

 Naše svedectvo a príklad kresťana znamená viac ako naše kázne. 
 Môžeš rozprávať čo chceš a akokoľvek sväto a pekne. Ak za tým nestoja skutky, sú to len 

prázdne reči. Dnes jedno gesto znamená viac ako celé litánie.  
 K životu patrí aj prehra, smola, alebo takzvané nešťastie. Keď sa však k nemu človek 

postaví poctivo a prijme ho, tak sa preňho môže stať šťastným obratom  
a východiskom. 

 Choroba je dobrá vec. Je to príležitosť zamyslieť sa, pouvažovať  
o tajomstve smrti a uvedomiť si, že svet pôjde aj bez nás.  

 Čím viac však staviame na materiálne hodnoty, tým viac nás 
zotročujú. Keď sme nútení rezignovať na ne, rozväzujú sa nám putá. 
 Pravá radosť je tam, kde človek môže všetko čakať od Boha 

a všetko mu môže ponúknuť. 
 Aj pravdu ľahšie unesie človek otvorený pre absolútnu pravdu. 
 Musíš sa obetovať, aby si aspoň niektorých zachránil.  

Tých, ktorým mráz ešte nespálil krídla. 
 Najväčšie, ľudsky povedané "úspechy" sa dosahujú až za hranicami 

toho, čo je našou povinnosťou. 
 Neľakaj sa nepriateľov. Tí malí sa boja a veľkí ťa môžu len zabiť alebo znásobiť. V každom 

prípade ti poslúžia. 
 Nikoho nekritizuj a nesúď. Každý si bude zodpovedať za svoje skutky. Mlč a pracuj na sebe. 

Cirkev vždy držali svätci a nie reformátori. 
S námahou, ľútosťou, bolesťou a pokorou musíš v sebe hromadiť a chrániť svetlo. To je 
zmysel celej tvojej činnosti. Tento svet iné ani nečaká. Ak nie si svetlom, nedávaš nič.  
Človek musí dať životu zmysel, aby ho napĺňal každý deň, tvorbou, zmyslom, 
zápasom o spravodlivejší svet, 
Poznám zákon, že príliš veľa hmoty, ľudí rozdeľuje a skromnosť, obmedzenia  
a disciplína ich zjednocujú. 

Viera sa v dnešnom svete stáva vedou,  
dokonca jedinou vedou o skutočnom živote.   

https://sk.wikiquote.org/wiki/Franti%C5%A1ek_Miklo%C5%A1ko
https://sk.wikiquote.org/wiki/Bud%C3%BAcnos%C5%A5
https://sk.wikiquote.org/wiki/Kres%C5%A5anstvo
https://sk.wikiquote.org/wiki/Pravda
https://sk.wikiquote.org/wiki/Kres%C5%A5anstvo
https://sk.wikiquote.org/wiki/Diskusia
https://sk.wikiquote.org/wiki/%C5%BDitie
http://www.citaty.emamut.eu/citat/srholec,-anton/4404
https://sk.wikiquote.org/wiki/U%C4%8Denie
https://sk.wikiquote.org/wiki/Hra
https://sk.wikiquote.org/wiki/Svedectvo
https://sk.wikiquote.org/wiki/Pr%C3%ADklad
https://sk.wikiquote.org/wiki/Kres%C5%A5an
https://sk.wikiquote.org/wiki/K%C3%A1ze%C5%88
https://sk.wikiquote.org/wiki/Rozpr%C3%A1vanie
https://sk.wikiquote.org/wiki/Skutok
https://sk.wikiquote.org/wiki/Pr%C3%A1zdnota
https://sk.wikiquote.org/wiki/Re%C4%8D
https://sk.wikiquote.org/wiki/Dnes
https://sk.wikiquote.org/wiki/Gesto
https://sk.wikiquote.org/wiki/Lit%C3%A1nie
https://sk.wikiquote.org/wiki/Choroba
https://sk.wikiquote.org/wiki/Pr%C3%ADle%C5%BEitos%C5%A5
https://sk.wikiquote.org/wiki/Zamyslenie
https://sk.wikiquote.org/wiki/Uva%C5%BEovanie
https://sk.wikiquote.org/wiki/Tajomstvo
https://sk.wikiquote.org/wiki/Smr%C5%A5
https://sk.wikiquote.org/wiki/Uvedomenie
https://sk.wikiquote.org/wiki/Svet
http://www.citaty.emamut.eu/citat/srholec,-anton/4410
http://www.citaty.emamut.eu/citat/srholec,-anton/4410
http://www.citaty.emamut.eu/citat/srholec,-anton/4409
https://sk.wikiquote.org/wiki/Musie%C5%A5
https://sk.wikiquote.org/wiki/Obetovanie
https://sk.wikiquote.org/wiki/Z%C3%A1chrana
https://sk.wikiquote.org/wiki/Mr%C3%A1z
https://sk.wikiquote.org/wiki/Kr%C3%ADdlo
https://sk.wikiquote.org/wiki/%C3%9Aspech
https://sk.wikiquote.org/wiki/Hranica
https://sk.wikiquote.org/wiki/Povinnos%C5%A5
https://sk.wikiquote.org/wiki/Nepriate%C4%BE
https://sk.wikiquote.org/wiki/Bojazlivos%C5%A5
https://sk.wikiquote.org/wiki/Zabitie
https://sk.wikiquote.org/wiki/Pr%C3%ADpad
https://sk.wikiquote.org/wiki/Slu%C5%BEba
https://sk.wikiquote.org/wiki/Kritika
https://sk.wikiquote.org/wiki/S%C3%BAd
https://sk.wikiquote.org/wiki/Zodpovednos%C5%A5
https://sk.wikiquote.org/wiki/Skutok
https://sk.wikiquote.org/wiki/Ml%C4%8Danie
https://sk.wikiquote.org/wiki/Pr%C3%A1ca
https://sk.wikiquote.org/wiki/Cirkev
https://sk.wikiquote.org/wiki/Dr%C5%BEanie
https://sk.wikiquote.org/wiki/Sv%C3%A4t%C3%BD
https://sk.wikiquote.org/wiki/N%C3%A1maha
https://sk.wikiquote.org/wiki/%C4%BDutovanie
https://sk.wikiquote.org/wiki/Boles%C5%A5
https://sk.wikiquote.org/wiki/Pokora
https://sk.wikiquote.org/wiki/Ochrana
https://sk.wikiquote.org/wiki/Svetlo
https://sk.wikiquote.org/wiki/Zmysel_%28v%C3%BDznam%29
https://sk.wikiquote.org/wiki/%C4%8Cinnos%C5%A5
https://sk.wikiquote.org/wiki/Svet
https://sk.wikiquote.org/wiki/Ni%C4%8D
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Étienne GILSON  
(13.6.1884–19.9.1978) 

Francúzsky filozof a historik filozofie sa stal svetoznámym 

odborníkom v oblasti stredovekej filozofie a jedným 

z najznámejších predstaviteľov novotomizmu. Vyštudoval 

na parížskej Sorbone, bol ovplyvnený H. Bergsonom. Učil 

históriu stredovekej filozofie na Sorbone (1921–1932), ako 

profesor pôsobil na College de France (1932–1951). 

Prednášal aj na univerzitách v Lille, Štrasburgu, Harvarde a Toronte. Bol zvolený  

aj do Académie Française (1946). Napísal viac než 40 filozoficko-historických 

pojednaní (napr. Jednotnosť filozofickej skúsenosti, Boh a filozofia, Základné prvky 

kresťanskej filozofie, Duch stredovekej filozofie, Bytie a bytnosť, Tomizmus,  

Sv. Tomáš Akvinský). Spoznal, že filozofický sklon k metafyzike sa trvalo opakuje v dejinách. Uznal,  

že filozofia vždy pochováva svojich hrobárov. Zistil, že myslenie T. Akvinského je jedinečnou zmesou 

klasického gréckeho myslenia a kresťanskej viery. Zvýraznil význam stredovekej filozofie pre pochopenie 

západných duchovných dejín v ich kontinuite. 

 

Z myšlienok 

 

 Čím lepšie spoznávame prírodu, tým lepšie spoznávame Boha. 

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

nejaký zmysel, bola metafyzika Tomáša Akvinského. 

 Metafyzika je poznanie získavané prírodne-transcendentným rozumom,  

ktorý pátra po prvých princípoch alebo prvých príčinách toho,  

čo je dané v zmyslovej skúsenosti. 

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

 Skutočne byť znamená byť nehmotným, nemenným, nevyhnutným a prístupným 

rozumu. 

 Veľkou kliatbou modernej filozofie je skoro všeobecne prevládajúca rebélia 

proti intelektuálnej sebadisciplíne. Kde prevláda neviazané myslenie,  

tam nemožno dospieť k pravde... 

 Skutočne múdri ľudia sa nehrajú na bohov, skôr sa snažia 

dosiahnuť praktickú múdrosť v mravnom a politickom živote. 

 Je vzácnym požehnaním žiť tam, kde priatelia trpezlivo 

znášajú človeka, ktorý na nich skúša svoje dočasné nápady  

ku všelijakým otázkam. 

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

filozofický Boh, ktorý môže byť aj Bohom náboženstva.   
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Jacques OFFENBACH  
(20. 6. 1819 − 5. 10. 1880)  

Šesťročný dostal husle, dvanásťročný 

už koncertoval na violončele. Krátko 

študoval na parížskom konzervatóriu, 

zhruba po roku zo školy odišiel a začal 

hrať v orchestri parížskej Komickej 

opery. Popritom študoval kompozíciu, 

neskôr sa živil ako skladateľ a učiteľ hudby a koncertoval  

na súkromných večierkoch. Keď sa chcel oženiť, konvertoval  

na katolícku vieru. Schopnosť uživiť rodinu ho otec nevesty 

donútil dokázať koncertným turné v britskom Londýne, kde 

vystupoval aj pred kráľovskou rodinou – takto nielen zarobil 

peniaze, ale okrem úspechu nadobudol aj dôležité kontakty. Vlastné divadlo si otvoril (1855) 

v Paríži a uvádzal v ňom svoje diela – väčšinou jednoaktovky, ako mu umožňovala licencia.  

V roku 1858 mu prvé väčšie dielo Orfeus v podsvetí otvorilo cestu k úspechu - divadlá sa oňho 

začali biť. Stal sa Rytierom čestnej légie. Z jeho desiatich operiet sa dodnes uvádza šesť.  

Medzi nimi aj Krásna Helena (1864).  
 

https://sk.wikipedia.org/wiki/Jacques_Offenbach 

https://zivotopis.osobnosti.cz/jacques-offenbach-i.php 

 
https://www.youtube.com/watch?v=4Yrx-wLxoHk 

https://www.youtube.com/watch?v=LbbfU0akfLE 

 https://www.youtube.com/watch?v=wGJ8U4uUE1c 

 
 

 
 

Vypočul som si tri kusy od Offenbacha a bol som uchvátený. 
Toto rozmaznané dieťa malo šťastie,  

že si ako libretistov našlo tých najmúdrejších Francúzov.  
Jeho očarujúce diela sú pravdepodobne jediným prípadom, 

keď opera poslúžila poézii. 
F. W. Nietzsche (1844 – 1900) 

https://sk.wikipedia.org/wiki/Jacques_Offenbach
https://zivotopis.osobnosti.cz/jacques-offenbach-i.php
https://www.youtube.com/watch?v=4Yrx-wLxoHk
https://www.youtube.com/watch?v=LbbfU0akfLE
https://www.youtube.com/watch?v=wGJ8U4uUE1c
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Berta KINSKÁ−SUTTNEROVÁ 
(* 9. 6. 1843 − † 21. 6. 1914) 

 

Pochádzala z jednej z najstarších českých 

šľachtických rodín. Detstvo prežívala 

v paláci Kinských na Staromestskom 

námestí. Vyrastala v prostredí 

schudobnenej aristokracie v Prahe, v Brne 

na Morave a neskôr vo Viedni. Vynikala 

v jazykoch, venovala sa spevu. Stala sa 

guvernantkou v rodine Suttnerovcov.  

Od nej o sedem rokov mladší syn rodiny 

Artur sa do nej bláznivo zaľúbil, ona bola 

nútená túto prácu opustiť. Nakrátko bola aj 

sekretárkou Alfréda Nobela. Česko-rakúska 

spisovateľka bola autorkou románov,  

v ktorých hlásala emancipáciu žien a 

kritizovala militarizmus. Vystupovala na mierových konferenciách v Ríme  

a Haagu, zakladala pobočky mierovej spoločnosti v Rakúsku a Nemecku, 

vydávala noviny. V roku 1905 sa stala prvou ženou, ktorej bola udelená 

Nobelova cena za mier.  
https://www.historickaslechta.cz/osobnosti/suttnerova-bertha-rozena-kinska-9-6-1843-

%E2%80%A0-21-6-1914-175-let-od-narozeni/ 

  https://spolecnostbertysuttnerove.wgz.cz/rubriky/zivotopis 
 

Z myšlienok 
A věru: jest ještě něco strašnějšího než za bitvy - jest to 
bojiště po bitvě. Neozývá se víc hluk střelby, zvuky fanfár, 
víření bubnů, jen tiché bolestné sténání a smrtelný chrapot. 
V rozšlapané půdě se červenají kaluže krve, veškeré polní 
plodiny jsou zničeny... usmívavé dříve dědiny jsou  
v zříceninách a sutinách. Stromy a lesy opáleny  
a roztříštěny, křoviny roztrhány kartáči... Zde je úvoz, 
naplněný těly do bláta zašlapanými. Nešťastníci se asi sem 
utekli, aby se skryli - ale baterie děl jela přes ně - kopyty 
koňskými a koly děl byli rozmačkáni - nemnozí z nich ještě 
žijí - již jsou jen hmotou, krvavou drtí, ale ještě žijí…           
[Berta Suttnerová-Kinská v knihe "Odzbrojte" 
 (35 vydaní a prekladov do 12 jazykov)] 
 
 

Každá vojna vytvára semeno  
pre ďalšiu vojnu. 

 

Žiadna veda nesníma ani z mučiteľov zvierat ich hriech. 
 

 
 
 

https://www.historickaslechta.cz/osobnosti/suttnerova-bertha-rozena-kinska-9-6-1843-%E2%80%A0-21-6-1914-175-let-od-narozeni/
https://www.historickaslechta.cz/osobnosti/suttnerova-bertha-rozena-kinska-9-6-1843-%E2%80%A0-21-6-1914-175-let-od-narozeni/
https://spolecnostbertysuttnerove.wgz.cz/rubriky/zivotopis


10 
 

10 
 

Hermann MINKOWSKI – iný pohľad na priestor a čas 

 

Nečakaná predstava 
Známym sa stal aj preto, že vytvoril nový pohľad na priestor a čas  

a tým položil matematické základy teórie relativity. Usúdil (1907), 

že fyzikálne predstavy Lorentza i Einsteina možno lepšie pochopiť  

 neeuklidovskom viacrozmernom priestore. Ponúkol predstavu,  

že priestor a čas nie sú zvláštne od seba nezávislé entity, ale sú 

spojitým štvorrozmerným časopriestorom. Tieto predstavy využil  

aj Albert Einstein vo svojej teórii relativity. Nemecký matematik 

Hermann Minkowski  (* 22. jún 1864 – † 12. január 1909) tak 

umožnil názornú interpretáciu Lorentzových transformácií 

a kinematických javov špeciálnej teórie relativity. Priestor a čas 

jednotlivo budú v budúcnosti odsúdené na zmiznutie do tieňov,  

a len spojenie oboch si zachová skutočne nezávislú existenciu.  

 

Životný osud 
Bol druhým synom nemeckej židovskej rodiny žijúcej v Rusku. Do východopruského Königsbergu 

sa vrátili v roku 1872. Tu mladý Hermann absolvoval všetky stupne škôl aj univerzitu.  

Tri semestre absolvoval (1882–83) v Berlíne, kde sa spoznal s D. Hilbertom (1862–1943)  

aj s A. Hurwitzom (1859–1919). Minkowski získal doktorát (1885), profesúru (1892) a do roku 

1894 pôsobil v Bonne. V rokoch 1896–1902 prednášal v Zürichu (tu jeho prednášky navštívil  

aj Albert Einstein) a od roku 1902 bol vedúcim katedry v Göttingene. V roku 1897 sa oženil  

a mal dve dcéry. Zomrel náhle na roztrhnutie slepého čreva.   

 

Z vedeckého diela 
Devätnásťročný získal Veľkú cenu Akadémie vied v Paríži za prácu 

o rozložení prirodzených čísiel na súčet štvorcov. Neskôr sa stal zakladateľom 

geometrickej teórie čísiel a vytvoril teóriu kvadratických foriem n 

premenných s celočíselnými koeficientmi  a odvodil celý rad významných 

nerovností (vydal Geometria čísiel; 1896). Zapojil sa aj do riešenia 

problémov relativistickej fyziky. Vo štvorrozmernom Minkowského priestore 

našli kinematické efekty špeciálnej teórie relativity názornú geometrickú 

interpretáciu. Napísal a vydal práce Princíp relativity (1907), Základné 

rovnice elektromagnetických javov v pohybujúcich sa telesách (1908)  

a Priestor a čas (1908).  
 

Zaujímavé skutočnosti 
Albert Einstein (1879–1955) konštatoval: Vyjadriť prírodné zákony logicky 

uspokojivou formou možno len tak, ak ich vyjadríme ako zákony 

štvorrozmerného priestoročasového kontinua. To je podstata významného 

metodologického úspechu, za ktorý teória relativity vďačí Minkowskému. 

Ukázalo sa, že Lorentzove transformácie nadobúdajú geometrickú formu 

rotácie v štvorrozmernom priestoročase. Minkowski napísal: Celý svet je 

rozdelený na svetočiary... fyzikálne zákony by sa dali vyjadriť ako vzájomné 

vzťahy medzi týmito svetočiarami. 

   Minkowski poznal Einsteina ako študenta. Asi je pravdou, že raz sa v debate o teórii relativity 

Minkowski vyjadril aj takto: Pravdu povediac, od Einsteina som to nečakal.                                                                                    

 

 

 

 

http://sk.wikipedia.org/wiki/22._jÃºn
http://sk.wikipedia.org/wiki/1864
http://sk.wikipedia.org/wiki/12._januÃ¡r
http://sk.wikipedia.org/wiki/1909
http://sk.wikipedia.org/wiki/1907
http://sk.wikipedia.org/wiki/1908
http://sk.wikipedia.org/wiki/1908
http://sk.wikipedia.org/wiki/ObrÃ¡zok:Hermann_Minkowski.jpg
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William THOMSON (lord KELVIN) 
(26.6.1824 – 17.12.1907) 

 

Bol pôvodom Škót narodený v Írsku, štvrtý zo siedmych detí 

učiteľa matematiky. Vyštudoval univerzitu v Cambridgi (1845). 

V Glasgowe sa stal profesorom prírodnej filozofie (1846). Tam 

vytvoril prvé fyzikálne laboratórium a pôsobil až do dôchodku 

(1899). Bol  prezidentom Londýnskej kráľovskej spoločnosti 

(18901894). Stal sa rytierom kráľovnej 

Viktórie (1866) a neskôr (1892) 

šľachticom s titulom lord Kelvin of Largs 

(Kelvin je meno riečky pretekajúcej cez 

Glasgow). Na jeho pamiatku je 

pomenovaná jednotka teplotného rozdielu. 

Je pochovaný pri Newtonovej mohyle vo 

Westminsterskom opátstve.  
 

Z myšlienok a diela 
 

Na teoretické skúmanie vlastností elektrického prúdu použil matematické Fourierove rady. 

Zdôvodnil kmitavý výboj leydenskej fľaše (odvodil vzorec pre určenie periódy kmitov). Skúmal 

elektrický odpor vodičov a vynašiel na to aj prístroj. Zhotovil prvé ampérmetre a voltmetre. 

Zdokonalil námorný kompas, hĺbkové sondovacie zariadenie, aj prístroj 

na meranie atmosférickej elektriny. Získal ďalších 70 rôznych patentov. 

Prispel k rozvoju telegrafie, plánoval a zúčastnil sa kladenia podmorského 

kabelu medzi Európou a Amerikou. Pochopil, že teplota je prejavom 

pohybu častíc a spoznal, že musí existovať dolná hranica ochladenia 

telies, teda prirodzená teplotná nula (-273,15º C). Zaviedol absolútnu 

teplotnú stupnicu (1848). V práci O dynamickej teórii tepla (1851) 

sformuloval (nezávisle od R. Clausia) druhú termodynamickú vetu. 

Študoval aj šírenie vĺn na povrchu vody, vírivé pohyby, prílivy a odlivy.  
  

 Iba fyzika je veda. Všetko ostatné je zbieranie známok.  
 

 Všade okolo seba nachádzame presvedčivé dôkazy o rozume a múdrej účelnosti 
vecí, ktoré poukazujú na to, že v celej prírode účinkuje slobodná vôľa a zároveň 
nás učí, že všetky živé bytosti závisia od večného Stvoriteľa a vládcu.  

 

 Ak môžeš to, o čom hovoríš, zmerať a vyjadriť v číslach, tak niečo o tom vieš, ale 
keď to zmerať nemôžeš, keď to nemôžeš vyjadriť v číslach, tak tvoja znalosť je 
slabá a neuspokojivá.  

 

 V hĺbke srdca som bol vždy námorníkom.                                                                                                     
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Giorgio VASARI  
(* 30. 7. 1511– † 27. 6. 1574) 

Taliansky 

maliar, 

spisovateľ, 

historik 

a architekt. 

 

Vytvoril dielo Životy najvýznamnejších maliarov, sochárov 

a architektov. 

Dielo bolo vydané v roku 1550, druhé vydanie z roku 1568 

obsahovalo aj podobizne niektorých umelcov.  

Opísal nielen životy známych umelcov ale aj ich dobové 

umelecké techniky, pridal anekdoty a klebety. 
 

http://www.artmuseum.cz/umelec.php?art_id=1332 
  

Pietro in Montorio, Rím 
 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Giorgio_Vasari#/media/File:Loge_de_Vasali_a_Arezzo.JPG 

https://sk.wikipedia.org/wiki/30._j%C3%BAl
https://sk.wikipedia.org/wiki/30._j%C3%BAl
https://sk.wikipedia.org/wiki/27._j%C3%BAn
https://sk.wikipedia.org/wiki/1574
https://sk.wikipedia.org/wiki/Maliar_(umelec)
https://sk.wikipedia.org/wiki/Spisovate%C4%BE
https://sk.wikipedia.org/wiki/Historik
https://sk.wikipedia.org/wiki/Architekt
https://sk.wikipedia.org/wiki/1550
https://sk.wikipedia.org/wiki/1568
http://www.artmuseum.cz/umelec.php?art_id=1332
https://cs.wikipedia.org/wiki/Giorgio_Vasari#/media/File:Loge_de_Vasali_a_Arezzo.JPG
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Gaston BACHELARD 
(27. 6.1884 −16. 10.1962) 

Narodil sa v chudobnej rodine, po maturite  

a vojenskej službe pracoval v Paríži na pošte  

a vo voľnom čase študoval matematiku, fyziku  

a chémiu. Tri roky strávil na fronte a bol 

vyznamenaný Vojnovým krížom za statočnosť. 

Pôsobil na katedre dejín v Dijone  na Sorbonne, 

kde v rokoch 1940-1954 prednášal dejiny vedy a filozofiu. Bol 

vyznamenaný (1951) Rádom čestnej légie. Francúzsky filozof a literárny 

kritik, najskôr predstaviteľ psychoanalýzy, neskôr fenomenológie  

a neoracionalizmu. Predmetom jeho záujmu boli otázky epistemológie  

a filozofie vied, imaginácie, snenia a poézie z hľadiska ich hlbinnej 

súvislosti s prírodnými živlami. Vedu a básnickú imagináciu pokladal  

za dve rovnocenné cesty ľudského rastu. Podľa neho sa veda a umenie, 

rozum a fantázia k sebe navzájom dialekticky vzťahujú. Aj veda 

predpokladá fantáziu alebo predstavivosť. K vede dochádza na základe 

zlomu, rozchodu s každodennou skúsenosťou. Veda má procesuálny 

charakter, spočíva v napravovaní omylov, v rozchádzaní sa  

s predchádzajúcimi formami tvorby teórií a prekonávaní protirečení. Veľmi dôležité sú v procese vedy 

prechodné obdobia. Veda má povahu výroby (produkcie): svoj objekt konštruuje ako umelý produkt.  

V diele Nový druh vedy hovorí, že vedecké myslenie nahradí metafyzika a intuitívnosť. Matematika nie je 

nič menšie ako "superego" vedy.                                      https://cs.wikipedia.org/wiki/Gaston_Bachelard 

Z myšlienok 
Sme hlboké bytosti. Skrývame sa pod povrchmi, pod 
prejavmi, pod maskami, no neskryli sme sa iba pred inými, 
skryli sme sa pred sebou.  
Imaginatívne sily nášho ducha sa vinú dvoma veľmi odlišnými osami. Jedny 
nachádzajú svoj rozmach pred novosťou; pohrávajú sa s malebnosťou,  
s rozmanitosťou, s nečakanými udalosťami. […]Druhé imaginatívne sily 
dolujú v hlbinách bytia; zároveň chcú v bytí nájsť to, čo je prvotné a večné. 
[…] V prírode, v nás i mimo nás vytvárajú zárodky; zárodky, v ktorých je 
forma vtlačená do substancie, v ktorých je forma vnútorná. 
Každé poznání je jako světlo, které někam vrhá také stín. Nikdy není 
bezprostřední ani úplné. 

„Jenom nicota je skutečně spojitá.“  
Ve vývoji vskutku tvořivém platí jen jeden obecný zákon, a to že u kořene 
každého pokusu o další vývoj je vždy nějaká nehoda 

Když se obracíme k sobě samým, odvracíme se od pravdy. 
Jako dlouholetý učitel se Bachelard zabýval také didaktikou, kde kladl hlavní důraz na 

probouzení „nezištného zájmu“ o poznání, na výchovu k otevřenosti a k vlastní aktivitě:  

„Zprostředkování objektu subjektem nabývá ve vědeckém myšlení vždycky povahu 

projektu. Nic není dané, nic není samo sebou. Všechno se musí konstruovat.“ 

„Kdo je vyučován, má také učit. Vzdělání, jež člověk dostává aniž by je předával, 

formuje ducha bez dynamiky, bez autokritiky.“  

Ostatně „kdo chce být šťasten, musí myslet na štěstí někoho jiného“. 

Len pri vedeckej práci možno milovať to, čo ničíme; len tu možno 
nasledovať minulosť tým, že ju odmietame, a vážiť si svojho učiteľa tým,  
že mu protirečíme. V takom prípade sa škola tiahne celým životom. 
Kultúra, ktorá uviazla v školských rokoch, je priamou negáciou vedeckej 
kultúry. Veda existuje len vďaka tejto neustálej škole. A takú školu musí 
veda založiť. Spoločenské záujmy sa potom raz a navždy obrátia: 
spoločnosť tu bude pre školu, a nie škola pre spoločnosť." 
http://www.academia.edu/2135723/Gaston_Bachelard_a_filozofia_poh%C4%BEadu 

http://www.academia.edu/2135723/Gaston_Bachelard_a_filozofia_poh%C4%BEadu
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Alfred Jules AYER  
(29. 10. 1910 − 27. 6. 1989)  

 

Anglický analytický filozof, predstaviteľ 

logického novopozitivizmu s tendenciou 

prechodu k lingvistickej filozofii, profesor 

logiky na Oxfordskej univerzite . Cieľom 

jeho mysliteľského úsilia bola eliminácia 

metafyziky, ktorej výroky nie sú podľa 

neho ani logickými tautológiami, ani 

empirickými hypotézami. Jeho poznávacím znamením je 

lingvistický fenomenalizmus. V etike bol zástancom emotivizmu 

(vety vyjadrujúce  etické a estetické súdy považoval iba za 

vyjadrenie subjektívnych ch emócií). Napísal Jazyk, pravda 

a logika; Problémy poznania. Zaujímal sa aj o problematiku 

pragmatizmu, slobody a morálky. Úlohou filozofie nie je pátrať  

po karteziánskych „základných princípoch“ a z ch dôsledkov odvodzovať obraz reality, ale logicky 

analyzovať jazyk používaný pri formulovaní skúsenostných výrokov a tím objasňovať logické 

vzťahy medzi nimi. 

                                                                                               http://www.wikiwand.com/sk/Alfred_Jules_Ayer 

Z myšlienok 
Výroky dotýkajúce sa hmotných objektov možno redukovať 
na výroky dotýkajúce sa „zmyslových údajov“ 
 

 ... ukazuje sa, že otázky, ktoré filozofi kladú o možnosti 
poznania, vôbec nebudú vyriešené tým, že objavíme,  
čo je poznanie. Totiž mnohé z nich sa opäť objavujú ako 
otázky o legitímnosti požiadavky zdôvodnenia.  
Je potrebné ich podrobne preskúmať – a to je vlastný záujem 
toho, čo nazývame teóriou poznania.  

 
Zaviedol takzvaný „princíp overiteľnosti“. Za zmysluplné budú  

považované iba dva druhy výrokov: za prvé sa jedná o výroky 

vyjadrujúce logické vzťahy medzi ideami, ktorých pravdivostnú 

hodnotu možno určiť len na základe porozumenia všetkých symbolov 

utvárajúcich daný výrok, a po druhé výroky vypovedajúce o svete, 

ktorých  pravdivostnú hodnotu možno určiť pomocou skúsenosti.  
 
 
 

 

 

 

 

 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Etika
https://cs.wikipedia.org/wiki/Estetika
http://www.wikiwand.com/sk/Alfred_Jules_Ayer
http://dictionnaire.sensagent.leparisien.fr/Verifikace/cs-cs/
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Georges DUHAMEL  
(* 30. 6. 1884 – † 13. 4. 1966) 

 

Francúzsky spisovateľ a mysliteľ, 

vlastným menom Denis Thévenin, 

dramatik a esejista, občianskym 

povolaním lekár, vojenský chirurg. 

Výrazne ho ovplyvnila skúsenosť 

z frontu za prvej svetovej vojny.  

Po návrate do civilného života sa 

začal venovať literatúre. V roku 1906 

zakladal  umeleckú skupinu Abbaye de Créteil  (Malo to byť 

nekonvenčné centrum slobody a priateľstva, vhodné  

pre umeleckú tvorbu). Duhamel vyznával literárny smer 

unanimismus, hlásajúci  obnovu ľudskej spolunáležitosti, 

spolupráce. Vychádzal z predpokladu, že roztrieštenosti  

v spoločnosti možno čeliť programom "kolektivizmu". 

Základom bola teórie "jednotnej mysle" - unanimity,  

ktorá vzniká v každom ľudskom spoločenstve. Ľudský život tak nadobúda až mystický charakter, 

podstata individuálneho "ja" sa rozpúšťa v kolektívnom "my". V jeho 

literárnom diele sa odráža životná skúsenosť lekára, ktorý dôkladne 

poznal ľudské utrpenie, vychádzal z postoja trpného humanizmu  

a konfrontácie ideálu so skutočnosťou (poviedky Život mučeníkov, 

Civilizácia, románové cykly Sága o Salavinovi, Kronika Pasquierov, 

eseje Vláda nad svetom, Citový zemepis Európy). 

V roku 1935 bol zvolený za člena Francúzskej akadémie.  
 

Z myšlienok 
Kto nemiluje, je väčší primitív ako ten, kto nič nevie. 

 

Láska, ktorá sa bojí prekážok, je horšia ako neúcta, horšia ako nevera,  
horšia ako neláska. Láska, ktorá neriskuje svoju skazu, je neplodná.     
 

Príroda je v láske falošný hráč - prihráva hňupom najlepšie ženy. 
 

Ak civilizácia nie je v srdci človeka, nuž, nie je nikde.    
 

Je čudné, ako ľudia pohŕdajú potešeniami, ktoré sa im ponúkajú zadarmo.     
 

Je vždy odvážne povedať to, čo si každý myslí.    
 

Najväčší tyrani ľudu takmer vždy vyšli z ľudu.    
 

Nikto nepochybuje o tom, že chyba je pravidlo a pravda je náhoda v chybe.    
 

Skeptik sa obrní proti všetkému, aj proti šťastiu.     
 

Som toho názoru, že románopisec je historik súčasnosti,  
zatiaľ čo historik je románopisec minulosti. 
 

Príliš si vážim ideu Boha na to,  
aby som ju robil zodpovednou za tento natoľko absurdný svet.    

https://sk.wikiquote.org/wiki/De%C5%88:30._j%C3%BAn
https://sk.wikiquote.org/wiki/De%C5%88:13._apr%C3%ADl
https://cs.wikipedia.org/wiki/Abbaye_de_Cr%C3%A9teil
https://cs.wikipedia.org/wiki/Francouzsk%C3%A1_akademie
https://sk.wikiquote.org/wiki/Milovanie
https://sk.wikiquote.org/wiki/Primit%C3%ADvnos%C5%A5
https://sk.wikiquote.org/wiki/Ni%C4%8D
https://sk.wikiquote.org/wiki/Nevedomos%C5%A5
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John William STRUTT (Lord Rayleigh)  

(* 12.11.1842 − † 30.6.1919) 
 

Bol nadaný pre matematiku. 19-ročný 

sa zapísal na Trinity College v Cambridgi. 

Štúdium dokončil za štyri roky, získal 

Smithovu cenu. 

V roku 1873 sa stal členom Royal Society a zdedil po svojom 

otcovi šľachtický titul, odvtedy bol známy ako lord Rayleigh. 

V rokoch1876−1878 bol prezidentom London Mathematical 

Society (Londýnskej matematickej spoločnosti). 

Jeho bádania sa dotýkali rôznych oblastí matematiky,  

ale predovšetkým fyziky - akustiky, ultrazvuku, teórie vlnenia, 

hydrauliky a hydrodynamiky, štatistickej mechaniky, 

elektrotechniky a elektromagnetizmu, optiky, výskumu v oblasti 

vzácnych plynov. Celkový počet jeho uverejnených prác je 446. 

V roku 1904 dostal za objav argónu Nobelovu cenu za fyziku. 

Životopisci oceňujú jeho skromnosť a veľkorysosť, vedeckú 

dôkladnosť a presnosť. 

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

Z myšlienok a výsledkov skúmania 
 

Pro elektromagnetické vlnění odvodil rovnici, podle které intenzita 

rozptýleného světla je nepřímo úměrná čtvrté mocnině vlnové délky.  

Tím se potvrdil předpoklad J.Tyndalla, že modrou barvu oblohy způsobuje 

rozptyl světla na malých částečkách prachu v atmosféře.  

Dokázal, že za rozptyl jsou odpovědné samotné molekuly vzduchu, odvodil závislost intenzity  

a polarizace na vlnové délce, úhlu dopadu záření a indexu lomu rozptylujících částic. Jedná se 

o rozptyl světla na molekulách nebo částicích plynu, které jsou menší, než je vlnová délka 

světelného vlnění. Modré světlo má tuto vlnovou délku nejkratší, je tedy u něj světelný rozptyl 

největší a my vidíme nebe modře. Tento jev byl nazván Rayleighův rozptyl. 

V roce 1894 spoluobjevil (s W. Ramsayom) ve spektru plynu novou čáru.  

Objevili nový prvek – argon.  

O vztahu matematiky a experimentování řekl: „Příklady... ukazují, jak je pro experimentátora 

často obtížné vyložit své výsledky bez matematické podpory.“ 

„ ...jedinou zásluhou, které jsem si osobně vědom, bylo že jsem se těšil svými studiemi, 
a výsledky, které by mohly vzniknout v důsledků mého bádání, jsou důsledkem toho,  

pro mne bylo potěšení stát se fyzikem.“ 
„Nikdy jsem si nemyslel, že je možné materialistické hledisko, a bral jsem v úvahu onu moc 
nad tím, co vidíme, a nad životem, o němž můžeme přinejmenším věřit, že se ho zúčastníne.“ 
Bez zasahování do základů, náležejícím teologům a filozofům, je oblast přírodních věd 
bezpochyby dost široká, aby uspokojila nejdivočejší touhy svých následovníků. V jiných 
oborech lidského života a zájmu, je opravdový pokrok spíše článkem víry než racionální 
domněnkou; ale ve vědě je zpětná vazba, záležející na povaze případu, skoro nemožná. 
Zvyšující se vědomosti přinášejí zvyšující se a velkou moc, takovou jako jsou triumfy našeho 
století; můžeme ale vpravdě věřit, že to jsou předpovědí těch objevů a vynálezů, které jsou 
ještě pro lidstvo v záloze... Práce může být těžká a kázeň přísná, avšak zájem nikdy neuvadne 
a velké je privilegium úspěchu.“ 

„Mohu podle svého mínění říci, že skutečná věda a opravdové náboženství 
nejsou - a ani by neměly být proti sobě.“ 

http://www.converter.cz/fyzici/rayleigh.htm
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/2/28/John_William_Strutt.jpg/445px-John_William_Strutt.jpg

