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Marie CURIE – SKLODOWSKÁ   
(7. 11. 1867 –  4. 7. 1934) 
 

Francúzska fyzička a chemička poľského pôvodu 

usilovným štúdiom dokázala získať vysokoškolské 

vzdelanie i doktorát na parížskej Sorbone. Zvládla päť 

jazykov (poľsky, rusky, francúzsky, nemecky 

i anglicky). Snila o učiteľskom povolaní, chcela učiť 

na gymnáziu ako jej otec (učiteľ matematiky a fyziky 

na vyšších školách vo Varšave). Nikdy neskrývala svoje poľské 

vlastenecké zmýšľanie. Spolu so svojím manželom Pierrom Curie 

preskúmali žiarenie uránu a objavili dva nové prvky – polónium a rádium. 

Nikdy si nedali technologický postup izolácie týchto prvkov patentovať, 

mal patriť všetkým. Vlastnými rukami a  primitívnymi prostriedkami vydolovali desatiny gramu 

vzácnej rádioaktívnej látky. Spoznali aj fyziologické pôsobenie nového žiarenia a jeho ďalšie 

použitie. Vytušili budúce problémy zneužitia takýchto odhalení tajomstiev prírody. Po smrti 

manžela, s malými dcérkami, sa bránila samote a starostiam vedeckou činnosťou. Viedla katedru, 

prednášala, publikovala. Mala podlomené zdravie, popálené ruky od práce s rádioaktívnymi 

materiálmi. Ani cez vojnu sa neskrývala pred zodpovednosťou, organizovala poľné röntgenové 

stanice. Nepadala pod únavou, postupne umierala na zhubnú anémiu. Ako prvá žena v histórii 

získala Nobelovu cenu, dokonca dvakrát (1903 za fyziku, 1911 za chémiu), stala sa prvou 

profesorkou na univerzite v Paríži. Viac než sto vedeckých inštitúcií v Európe i v Amerike jej 

udelilo čestné členstvo alebo čestné doktoráty.  

Z myšlienok 
Nie vo výpočtoch, ale v láske sa vedec najčastejšie mýli. 
To, čo je na nás najzraniteľnejšie, nie sú naše údy, ale sebaláska. 

Lásku možno rozšíriť až do nekonečna,  
alebo zmenšiť až do stratena. 

Láska je univerzálna, ale milovanie je individuálne. 
Naučili ma, že napredovať sa nedá ani rýchlo, ani ľahko.  

V prírodovede ide o veci a nie o osoby...  
Pocty a sláva nám skazili život.  

Musíme veriť, že sme na niečo nadaní a to niečo treba za každú cenu dosiahnuť.  
Nemožno budovať lepší svet bez toho, aby sa zlepšoval život jednotlivcov.  
Patrím medzi ľudí, ktorých zaujala výnimočná krása vedeckého bádania. Učenec vo svojom 
laboratóriu nie je iba technikom; stojí pred prírodnými dejmi tiež ako dieťa pred svetom rozprávok. 
Nesmieme pre nikoho budiť vieru, že vedecký pokrok možno pochopiť ako mechanizmus, ako stroj, 
ako súkolie ozubených koliesok zapadajúcich do seba, i keď tiež majú svoju krásu. – Neverím na 
nebezpečenstvo, že by z nášho sveta zmizol duch dobrodružstva.  

Ak má niečo z toho, čo vidím okolo seba, životnú silu, tak je to práve tento duch dobrodružstva, 
ktorý sa zrejme nedá spútať a je spojený so zvedavosťou.  

Človek môže mať v každej dobe zaujímavý a užitočný život. Len si ho nesmie 
premrhať, aby si raz mohol povedať: Urobil som, čo som mohol. Len to sa od 
nás žiada a to jediné nám môže priniesť trocha šťastia... Ľudstvo určite 
potrebuje praktických ľudí, ktorí vyťažia maximum zo svojej práce, dokážu  

si uchrániť vlastné záujmy a pritom nezabúdať ani na všeobecný úžitok.  
Ale ľudstvo potrebuje aj rojkov, pre ktorých sú nezištné perspektívy práce tak 

vábivé, že sa nemôžu starať o vlastné materiálne výhody.    
 

http://images.google.sk/imgres?imgurl=https://reich-chemistry.wikispaces.com/file/view/curie.jpg&imgrefurl=https://reich-chemistry.wikispaces.com/Fall.2008.MMA.Gels.Forte.Timeline&usg=__nHs1fFfUZ8bwLwabp0IySuugHEc=&h=399&w=338&sz=18&hl=sk&start=36&tbnid=BBXgv6a1o8Dg3M:&tbnh=124&tbnw=105&prev=/images?q=Marie+CURIE+%E2%80%93+SKLODOWSK%C3%81&gbv=2&ndsp=18&hl=sk&sa=N&start=18
http://images.google.sk/imgres?imgurl=http://g.pravda.sk/sk_koktail/zena-20-storocia/marie-sklodowska-curie.jpg&imgrefurl=http://koktail.pravda.sk/zena-20-storocia.asp&usg=__Mkl2L1BUSKLy2r88p4mJHc51BPg=&h=120&w=120&sz=5&hl=sk&start=72&tbnid=UeqTIVXcLZ67iM:&tbnh=88&tbnw=88&prev=/images?q=Marie+CURIE+%E2%80%93+SKLODOWSK%C3%81&gbv=2&ndsp=18&hl=sk&sa=N&start=54
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 Štefan MOYZES  
(24.10.1797 – 5. 7. 1869) 

 

Po absolvovaní gymnázia (1813) študoval 

filozofiu na bohosloveckom seminári v Trnave,  

v rokoch 1815-1819 teológiu na seminári v Pešti. 

Teologické štúdiá skončil (1821) v Ostrihome. Na záhrebskej 

akadémii v Chorvátsku prednášal 17 rokov filozofiu a gréčtinu.  

Na Slovensku bol (1851−1869) biskupom banskobystrickej diecézy. 

Viedol (1861) delegáciu k cisárovi Františkovi Jozefovi I.,  

a predložil žiadosti slovenského národa – Memorandum národa 

slovenského obsahujúce základné národné, politické, hospodárske  

a kultúrne požiadavky Slovákov v Uhorsku. Po založení (1863) 

Matice slovenskej ho zvolili za jej predsedu. Zaslúžil sa o rozvoj 

školstva, pričinil sa o založenie Spolku sv. Vojtecha. K jeho 

základným prednostiam patrila vzdelanosť, štedrosť, mravnosť, 

odvaha a schopnosť získať si prirodzenú autoritu. Slovenský archivár a literárny historik Anton 

Augustín Baník (1900−1978): Štefan Moyses ostáva pre všetky časy jagavým vzorom tej mravne 

pevnej odhodlanosti, ktorá i na vysokých a najvyšších miestach spoločenského, politického  

i štátnického postavenia smelo, priamo, dôsledne vie bojovať za prirodzené, historické a večné 

práva slovenského národa.    
  http://snn.sk/news/biskup-stefan-moyses-slachetny-a-neohrozeny-narodovec/ 

Z myšlienok 
 

Núdza úbohého národa našeho je nevýslovná, potreby jeho 
nesčíselné. Rodu môj milý. Národe slovenský. Spal si duševne stá, 
ba tisíce liet, precitni k práci človeka hodnej a sebeužitočnej:  
ver mi, nevyhneš sa práci, bo práca je určenie tvoje. 
 

Slepotu ale duševnú rozjasňovať, nevedomosť zaháňať, 
predsudky cúdiť je bezprostredný účel Matice našej slovenskej. 
Skadiaľ vidno, že otázka o Matici slovenskej je totožná s 
otázkou o hodnosti ľudskej a všestrannom blahobyte veškerého 
národa slovenského.  

 

Mnoho ráz počuli sme, že človek  
len toľko platí, koľko vládze, a tak je  
i s národom, a teraz presvedčili sme 
sa, že národ, keď vládze, i platnosti 
dochádza. 
 

Nad blaho môjho národa nie je mi 
nič vznešenejšieho, tak i nad priazeň 
môjho národa nie je mi nič vyššieho, 
čo by to i hneď bola priazeň celého 
sveta. 
 
 
 

http://snn.sk/news/biskup-stefan-moyses-slachetny-a-neohrozeny-narodovec/
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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 Cavedishovom 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. 

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.   

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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 Jan NERUDA  

(* 9. 7. 1834 – † 22. 8. 1891)       

 

Český básnik, prozaik a novinár, fejtonista, 

divadelník, literárny a výtvarný kritik. Pôsobil 

ako redaktor denníkov Čas, Hlas, Národní listy 

a beletristických časopisov Obrazy života, 

Rodinná kronika, Květy, Lumír. Napísal viac 

než 2 000 fejtónov cestopisného, zábavného, 

umelecko-kritického, politického, sociálneho, osvetového  

a kultúrneho charakteru (knižne Studie krátké a kratší, Žerty hravé 

 i dravé, Obrazy z ciziny, Menší cesty). Jeho mnohotvárny a jazykovo 

moderní publicistický štýl ovplyvnil ďalší vývoj českej žurnalistiky. 

Novinársky záujem o realistické zachytenie života v celej jeho 

bohatosti, vyjadrené s vážnosťou aj humorom, s iróniou i citlivou vnímavosťou, sa prejavil  

v poviedkových knihách Arabesky a Povídky malostranské. Písně kosmické vytyčujú perspektívu 

moderného technického sveta a ľudského poznania, v Baladách a romancích sa vrátil 

k obrodeneckej tradícii ľudových balád, kresťanských mýtov a historických romancí, 

 aby ich priblížil súčasnému vnímaniu. Neruda bol vo svojej dobe oceňovaný ako žurnalista.  
 

Z myšlienok 

 

Humor a satira jsou jako milenec 
a milenka. Kde jednoho není,  
tam druhý smutně hledí.  

Všichni silní lidé milují život.  

Hloupí lidé nejsou mne tak podivní jako 
ti, kteří mají myšlenky dlouhé.  

 Lidé obyčejně chtějí být tím, čím nejsou.  

 Pomlouvání nepřítomných bývá častým tématem našeho hovoru.  

 Člověku neschází síla, ale vůle.  
 Čas jsou prý peníze, ale peníze se nerovnají času.  

Bez peněz se dá ještě vždy mnoho udělat, bez času nic. 
 

 Ach, bože, žena, jaký je to divný sklad, co při ní krásy a co velkých vad.  
 

 Moudré je říct si každého dne:  
                     "Kéž si uchovám lásku k životu".                                                                                                                 

   

https://sk.wikipedia.org/wiki/9._j%C3%BAl
https://sk.wikipedia.org/wiki/9._j%C3%BAl
https://sk.wikipedia.org/wiki/22._august
https://sk.wikipedia.org/wiki/22._august
https://sk.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cesko
https://sk.wikipedia.org/wiki/B%C3%A1snik
https://sk.wikipedia.org/wiki/Spisovate%C4%BE
https://sk.wikipedia.org/wiki/Novin%C3%A1r
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Anton P. ČECHOV  
(29.1.1860 – 15.7.1904) 

 

Vyštudoval lekársku fakultu v Moskve (1884), ale medicínskej 

praxi sa venoval krátko. Dal sa na cestu profesionálneho literáta 

(1886). Opísal drsný život trestancov na Sachaline, vzdelával 

mužíkov v Melichove. Písal smutné humoresky i groteskné 

satirické poviedky. Vedel detailne charakterizovať postavy i prostredie, 

vhodne dramatizoval dej. V poviedkach analyzoval a skúmal medziľudské 

vzťahy, sledoval duševné stavy svojich hrdinov. Neskôr sa venoval 

divadelným hrám. Stal sa svetoznámym ruským prozaikom i dramatikom, 

úspešným poviedkárom. Nezabudnuteľné zostali jeho diela Ostrov Sachalin, 

Pestré poviedky, Nudná história, Súboj, Pavilón č. 6, Čajka, Tri sestry, Višňový sad. Čechov v nich 

sprístupnil prostredie ruskej provinčnej inteligencie a vystihol tragiku ľudského údelu. Dôsledne 

sledoval peripetie psychiky svojich postáv a tým aj kultivoval psychologické milostné novely. 

Z myšlienok 

 Umenie je dorozumievací prostriedok medzi ľuďmi, spájajúci ich v pocitoch.  
 Divadlo spája  všetky umenia –  a my, herci, sme misionári.  
 Medicína je mojou zákonnou manželkou a literatúra je mojou milenkou.  

Vždy keď ma jedna omrzí, strávim noc s druhou.  
 Silu človeka treba merať podľa citov, ktoré dokáže potlačiť,  

nie podľa citov, ktoré ho ovládajú. 
 Láska je neobyčajne závažný dôvod, ktorý ospravedlní všetko...  

Milovať a byť milovaný, to je nesmierne šťastie. 
 Zamilovanosť človekovi ukazuje, ako by to malo vyzerať stále.  
 Dokonca aj nemoc bude prijateľnejšia, ak vieš, že sú nablízku ľudia,  

ktorí na tvoje uzdravenie čakajú ako na sviatosť.  
 Všetko zlo v živote pochádza od duševnej prázdnoty a lenivosti. Toto všetko 

príde, keď si človek zvykne žiť na úkor iných.  
 Keď miluješ, objavuješ v sebe toľké bohatstvo, toľkú nehu a toľko citu,  

až je ti na neuverenie, že si schopný toľkej lásky. 
 Verím, že nič neprejde bez následkov a že každý náš krok, i ten najmenší,  

je významný pre život prítomný i budúci.  
 My nie sme šťastní a šťastie neexistuje, môžeme po ňom iba túžiť.  
 Ak čítanie nemá vplyv na náš život, činy a myslenie, tak je škoda čítať. 
 Lož je ako alkohol. Luhári klamú aj pri umieraní.  

 Zbabelosť je vedieť, čo má človek urobiť, ale nerobiť  to. 
 Nič nie je ľahšie, ako klamať a ohovárať. 
 Keď nedokážeš ovládnuť hnev, ovládne on Teba. 
 Stručnosť je sestra talentu.  
 Univerzita rozvíja všetky vlohy vrátane hlúposti.  
 Nové klamstvá sa počúvajú lepšie než staré pravdy.  
 Praobyvateľom Európy je nesporne vinná réva.  
 Ženy bez mužov vädnú, muži bez žien osprostievajú. 
 Človek je to, v čo verí.                                                        

http://sk.wikiquote.org/wiki/Medic%C3%ADna
http://sk.wikiquote.org/wiki/Z%C3%A1kon
http://sk.wikiquote.org/wiki/Man%C5%BEelka
http://sk.wikiquote.org/wiki/Literat%C3%BAra
http://sk.wikiquote.org/wiki/Milenka
http://sk.wikiquote.org/wiki/Noc
http://sk.wikiquote.org/wiki/L%C3%A1ska
http://sk.wikiquote.org/wiki/%C4%8Clovek
http://sk.wikiquote.org/wiki/Zlo
http://sk.wikiquote.org/wiki/%C5%BDivot
http://sk.wikiquote.org/wiki/Lenivos%C5%A5
http://sk.wikiquote.org/wiki/%C4%8Clovek
http://sk.wikiquote.org/wiki/Zvyk
http://sk.wikiquote.org/wiki/Milova%C5%A5
http://sk.wikiquote.org/wiki/Objav
http://sk.wikiquote.org/wiki/Bohatstvo
http://sk.wikiquote.org/wiki/Neha
http://sk.wikiquote.org/wiki/Cit
http://sk.wikiquote.org/wiki/L%C3%A1ska
http://sk.wikiquote.org/wiki/%C5%A0%C5%A5astie
http://sk.wikiquote.org/wiki/Neexistencia
http://sk.wikiquote.org/wiki/T%C3%BA%C5%BEba
http://sk.wikiquote.org/wiki/Stru%C4%8Dnos%C5%A5
http://sk.wikiquote.org/wiki/Sestra
http://sk.wikiquote.org/wiki/Talent
http://sk.wikiquote.org/wiki/Univerzita
http://sk.wikiquote.org/wiki/Rozv%C3%ADjanie
http://sk.wikiquote.org/wiki/Hl%C3%BApos%C5%A5
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Leszek KOLAKOWSKI  
(23. 10. 1927 – 17. 7. 2009) 

 

Poľský filozof, historik ideí, esejista, 

vyštudoval v Lodži, doktorát získal  

vo Varšave. Po vylúčení z komunistickej 

strany (1966) emigroval z Poľska (1968) 

a stal sa hosťujúcim profesorom na univerzitách v Amerike 

i v Anglicku (riadny profesor v Oxforde 1970–1995). Vždy obhajoval 

úlohy ľudskej slobody a dôstojnosti v hľadaní pravdy a konaní dobra. 

Ako brilantný mysliteľ podal kritickú analýzu marxistického myslenia 

(najväčšej fantázie 20. storočia). Napísal viac než 30 kníh (napr. Hlavné prúdy marxizmu; Husserl 

a hľadanie istoty; Tézy o nádeji a zúfalstve; Malé úvahy o veľkých veciach; Na čo sa nás pýtajú 

veľkí filozofovia?) Získal aj významné ocenenia (napr. Erasmovu cenu 1983, Klugeho cenu 2003). 

Ako Európan ukotvený v kultúrnom a duchovnom dedičstve kresťanstva prispel k rozvoju celej 

poľskej kultúry. Jeho posledná kniha má mať názov Je Boh šťastný? 

Z myšlienok 
Kultúrnou úlohou filozofie nie je doručenie pravdy, ale budovanie ducha pravdy. 
Matematika je najmocnejší intelektuálny nástroj, ktorý bol kedy vytvorený  
a prostredníctvom ktorého unikáme času. 
Myslím si, že ľudská  potreba systému, ktorý presahuje naše technické možnosti, 
ktorého tvorcami nie sme my sami, a teda v nejaký boží, božský poriadok,  
je normálna. To nemožno zničiť. 

Dom, v ktorom prebýva ľudský duch, stojí na štyroch uholných kameňoch.  
Nimi sú: rozum, Boh, láska, smrť.  

Často můžeme slyšet, že kdyby se lidé neustále nebouřili proti tradici, potom 
bychom stále ještě žili v jeskyni. To je pravda, ale kdyby vzpoura proti tradici 
získala kdekoli globální rozměr, ocitli bychom se znovu v jeskyni. Ani liberalismus 
není žádnou filozofií. Jestliže chválí volný trh, má to svůj dobrý důvod, neboť 
protivou volného trhu je gulag. Avšak víra, že volný trh nám všechno zařídí,  
je zjevně velice nemoudrá. 
Jak to tedy je? Odkud jsem se tu vzal? Jednoduše na základě rozmnožovacích 
aktivit mých rodičů? Nebo tvořím součást nějaké skutečnosti, plánované  
a připravené Prozřetelností, již samozřejmě nemohu úplně poznat, ale pouze  
se o ní mlhavě dohadovat? Je svět, v němž žijeme, řízen a usměrňován, nebo jde jen 
o nesmyslný pohyb nespočetných atomů, v němž nejde o nic, ani se neděje nic, co by 
mohlo mít jakýkoli cíl? Zůstane něco z našich snah a utrpení, nebo nezůstane vůbec 
nic? Jsou dobro a zlo pouze naše konvenční pojmy, nebo jde o reálné kvalitativní 
věci? Toto jsou otázky, které nelze vyhladit, vymýtit z lidského uvažování. Jsou to 
právě ty otázky, na které by lidé chtěli dostat autentickou odpověď, jinými slovy 
vědět, jak tomu popravdě je, jaká je skutečnost. Nejde o bezvýznamné otázky. 
Mnoho lidí by na ně chtělo znát odpověď. Můžeme tedy 
předpokládat, že z naší kultury nevymizí. Kdyby měly zmizet, 
propadnout se někam hluboko pod zem a nikoho už vůbec 
nezajímat, vznikla by jakási podivná kulturní mutace,  
kterou je velice těžké si jen představit.                                

 

http://zpravy.idnes.cz/?c=A090724_174151_kavarna_bos&r=kavarna&strana=1&foto1=BOS2ca488_kolakowski_obal1.jpg&inframe=1
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Francesko PETRARCA 
(20. 7. 1304 – 19. 7. 1374) 
 

Taliansky básnik, jeden z prvých európskych 

humanistov, stredovekých učencov oživujúcich 

antický odkaz a ideály. Stal sa prorokom 

renesančného platonizmu i aristotelizmu.  

Bol učený literát, diplomat a skvelý rečník.  

Snil o zjednotení Talianska ako dediča antického 

Ríma. Literárnu činnosť striedal s politicko-diplomatickým poslaním. 

Pôsobil v Avignone (13261353), potom v Miláne, Benátkach 

i Padove. Stretol sa aj cisárom Karlom IV. (1354; v Prahe 1356)  

aj s francúzskym kráľom V Paríži (1361). Petrarca ako horlivý 

a pozorný čitateľ starovekých latinských autorov študoval i antické 

rukopisy (aj Cicera a Senecu), písal v latinčine [napr. epos Africa 

o púnskych vojnách, 1338; Bucolicum carmen (Pastierska báseň), 

spisy historické a filosofické (De viris illustribus  O slávnych 

mužoch, Secretum meum  Moje tajomstvo]. Stretnutie so šľachtičnou Laurou v avignonskom 

chráme (6.4.1327) sa stalo pre neho podnetom na písanie milostnej lyriky (Sonety Laure). Jeho 

Spevník (asi 355 básní, 317 sonetov, 7 balád, 4 madrigaly) sa stali ukážkou milostnej lyriky, v ktorej 

s hlbokou psychológiou vyjadril city a nálady milujúceho človeka. Svojou lyrikou zvýraznil nielen 

duševné rozpoloženie pozemskými citmi a oddanosťou k Bohu, ale ukázal aj dokonalú básnickú 

formu a brilantný jazyk. Roku 1341 bol na rímskom Kapitole korunovaný na básnika. Uznával 

ideálny príklad za najlepší výchovný systém. Jeho korešpondencia s Karlom IV., Arnoštom z 

Pardubíc a Jánom zo Stredy z rokov 135168 prispela k rozvoju humanizmu v Čechách. Petrarca 

obdivoval dielo Augustína z Hippa, aj on často vyjadroval vlastné sebareflexie v listoch. Vnímal 

dôležitosť morálnej filozofie, ktorej hlavným záujmom má byť človek a jeho duchovné problémy. 

K týmto záležitostiam sa vyjadril aj dielach O liekoch na šťastie a nešťastie, O nevedomosti, 

O samotárskom živote. Stal sa trvalým symbolom humanistického prístupu (rétorika, poetika, 

história, morálna filozofia) k ťažkostiam osudu sveta. 

Z myšlienok 
 Svojich priateľov rozdeľujem na tých, ktorých obdivujem, na tých,  

ktorých ctím, a na tých, s ktorými mám súcit. 
 Najvyššia závisť vzniká voči tým, ktorí vlastnou silou vzlietli  

a tak unikli zo spoločnej klietky. 
 Knihy nemajú byť náradím, ktoré má ozdobovať dom, nemajú byť cenným 

tovarom, ale majú byť zásobníkom, ktorý oživuje ducha. 
 Nie je nič podivuhodnejšie ako ľudská duša... Byť naozajstným filozofom  

nie je nič iné ako byť naozajstným kresťanom... 
  Najvznešenejšia časť môjho srdca je u Krista. 

 Stačí vedieť toľko, koľko vystačí pre spásu... Poznať Boha, nie bohov, to je prvá 
a najvyššia filozofia. 

 Je bezpečnejšie pestovať dobrú a zbožnú vôľu než schopný a jasný intelekt. 
Predmetom vôle je dobro, predmetom intelektu pravda. Je lepšie chcieť dobro  
než poznať pravdu. 

 Dva milostné listy píšeme ťažko: prvý a posledný. 
 Iba malou vášňou horí, kto vysloviť ju môže. 

 Cnosť je po Bohu najlepšou vecou. 
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Edgar DEGAS 
(19.7.1834−27.9.1917)     

Vlastným menom Hilaire Germain 
Edgar de Gas bol francúzsky 

maliar, grafik a sochár. Bol jedným 

z hlavných predstaviteľov 

impresionizmu. V roku 1855 ho 

prijali na parížsku Akadémiu 

krásnych umení (Ecole des Beaux-

Atrs), kde sa venoval maliarstvu 

a sochárstvu. Na jar roku 1873 

zorganizoval výstavu (dnes známu   

                                  pod názvom Prvá výstava impresionistov). 

Degas bol impozantná osobnosť úplne oddaná umeniu.  

Mal až encyklopedické znalosti nielen o výtvarnom umení  

a jeho dejinách, ale i o literatúre a hudbe.  

Najvýznamnejšie diela: Hodina tanca, Ukrižovanie, Rodina Bellelliových, Manželia Morbilliovi, 

Žena s chryzantémami, Dvor domu v New Orleans, Pedikúra, Skúška spevu, U modistky, 

Kancelária bavlnárského závodu, V kaviarni, Orchester v opere, Pred tribúnou, Kolieska na 

dostihoch, Žokejovia pred štartom, Na dostihoch, Baletná skúška na javisku, 

Tanečná trieda, Tanečná skúška…  

 

Z diela 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.vytvarnavychova.sk/umelecke-smery/18-impresionizmus
http://www.vytvarnavychova.sk/rozbor-umeleckeho-diela/58-rodina-bellelliovych-la-famille-bellelli-edgar-degas
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Ernest HEMINGWAY 
(21. 7. 1899 − 2. 7. 1961) 

Americký prozaik, žurnalista a esejista, autor 

moderního románu a povídky. Většina jeho děl byla 

inspirována bohatými osobními zážitky. Vypracoval  

si charakteristicky úsporný, citově nezaujatý styl, často 

založený na pouhém záznamu dialogu. Jeho díla jsou 

oslavou odvahy, ale také sondou do psychologie a do pozadí skutků. 

Odvěký protipól života a smrti, láska a statečnost, osamělý boj člověka  

s násilím okolního světa i vlastními slabostmi, stále nové objevování 

přírody a lidského nitra to jsou hlavní otázky, ke kterým se stále znovu 

vracel v celé své kariéře. Uměleckou tvorbu pokládal za přirozenou složku 

svého individuálního intenzivního prožívání života. Světový ohlas  

sklidila až rozsahem nevelká, ovšem vybroušená novela Stařec a moře, 

oslava věčného zápasu člověka s přírodou, kterou si stále musí podmaňovat, i hold lidské statečnosti 

a družnosti. Vydání novely přispělo k tomu, že mu byla udělena (1954) Nobelova cena. Kromě 

obou nejznámějších slavných románů Sbohem, armádo a Komu zvoní hrana zůstanou klasickým 

odkazem jeho vypravěčského umění bezesporu povídky (Tři povídky a deset básní; Prvních 49 

povídek). Získal (1953) Pulitzerovu cenu. 
 

Z myšlienok  
 

 Nic není důležitější než svoboda.  
 Svět je nádherné místo a stojí za to za něj bojovat. 
 Štěstí – to je prostě dobré zdraví a špatná paměť. 
 Veselost je druhem odvahy. 
 Všechny ideály nepotřebují jen křídla, ale i místo, odkud by mohly vzlétnout. 
 Žádná věc není pravdivá sama o sobě. Ve svém celku je všechno pravdivé.  
 Člověk raději poznává vesmír než sebe sama.  
 Je mnohem lepší, když je člověk veselý, a má to i něco do sebe.  

Je to, jako bys ještě za živa dosáhl nesmrtelnost.  
 Každý by měl mít někoho, s kým by si mohl upřímně promluvit,  

protože někdy se člověk cítí hrozně sám, ať je sebestatečnější.  
 Potřebujeme dva roky, abychom se naučili mluvit, a padesát let,  

abychom se naučili mlčet. 
 Ze všech živočichů se jen člověk umí smát, ač k tomu vlastně má 

nejmíň důvodů. 

 Člověk není k stáru moudřejší, je jen opatrnější. 
 Nejsnadnější způsob, jak ztratit důvěru a úctu mladých,  

je dávat jim nekonečné rady. 
 Každý člověk byl zrozen pro nějaké dílo. Každý, kdo 

chodí po této zemi, má nějaké povinnosti k životu. 
 Pokud jsi někdy miloval ženu nebo vlast, prožil jsi 

výjimečné štěstí, a když potom zemřeš, už to není důležité. 
         

 
 

https://cs.wikiquote.org/wiki/Svoboda
https://cs.wikiquote.org/wiki/%C5%A0t%C4%9Bst%C3%AD
https://cs.wikiquote.org/wiki/Pravda
https://cs.wikiquote.org/wiki/Vesm%C3%ADr
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James CHADWICK  
(20.10.1891 – 24.7.1974)  

 

Vyštudoval v Manchestri. Pracoval 

v Cavendishovom laboratóriu v Cambridgi 

u E. Rutherforda. V rokoch 1943 – 1945  

bol vedúcim skupiny anglických fyzikov 

na projektu jadrovej bomby v Los Alamos. 

Zaoberal sa rádioaktivitou a premenou 

prvkov ich bombardovaním jadrovými časticami, v roku 1935 

postavil prvý anglický cyklotrón. Spolu s Rutherfordom dokázali, 

že pri bombardovaní časticami alfa a vyžiarením protónu z jadra 

sa prvok posunie (v Mendelejevovej periodickej sústave) o jedno 

miesto vyššie. Dokázal (1932), že nový druh žiarenia (objavil W. 

Bothe) je prúd hmotných častíc, ktoré nazval neutróny. 

Heisenberg potom vytvoril nový model jadra ako sústavy 

nukleónov. Chadwickov objav umožnil vytvorenie prvkov 

ťažších ako urán aj v laboratórnych podmienkach.Za objav 

protónu dostal (1935) Chadwick Nobelovu cenu za fyziku. 

https://cs.wikipedia.org/wiki/James_Chadwick 

Z diela 
 

V rokoch 1921-1924 spolu s Rutherfordom dokázal, že po zachytení častice alfa 
jadrom všetkých prvkov, od bóru po draslík, okrem uhlíka a kyslíka, sa uvoľní   
z jadra protón a vznikne nasledujúci prvok v periodickej sústave. 
 

Vysvetlil nové intenzívne žiarenie,  ktoré vzniká pri bombardovaní prvkov. 
Ukázal,  že nejde o zvláštny druh elektromagnetického žiarenia, ale o tok 
elektricky neutrálnych častíc s hmotnosťou blízkou hmotnosti protónu - tok 
neutrónov, sprevádzaný žiarením gama. Ďalšími pokusmi presne určil hmotnosť 
neutrónu. 

 

Neutrón (n) (z gréčtiny neuter – ani jeden z dvoch) je subatomárna častica  

v jadre atómu s neutrálnym nábojom, nestabilná, o niečo ťažšia ako protón  

a približne 1 839-krát ťažšia ako elektrón.  

Hmotnosť neutrónu je 1,6749×10
−27

 kg.  
 

 

 

 

 
 
 
 

Aldous 

https://cs.wikipedia.org/wiki/James_Chadwick
https://sk.wikipedia.org/wiki/Subatom%C3%A1rna_%C4%8Dastica
https://sk.wikipedia.org/wiki/At%C3%B3m
https://sk.wikipedia.org/wiki/Prot%C3%B3n
https://sk.wikipedia.org/wiki/Elektr%C3%B3n
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Leonard HUXLEY  
(26. 7. 1894 – 22. 11. 1963) 

 

Anglický spisovateľ a humanista pochádzal 

z váženej intelektuálnej rodiny, v ktorej žili 

významné osobnosti vedeckého a kultúrneho 

života. Vyštudoval anglickú filológiu a literatúru 

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

nadhľadu a vedomie súvislostí. Zápasil s vášňami i rozumom. 

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

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

dedičstvo robí každú ľudskú bytosť jedinečnou i slobodnou. Víziami 

o pochmúrnom svete budúcnosti sa vyjadroval k problémom svoje doby 

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

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

Koniec civilizácie; 1932) ukázal moderný svet deľby práce medzi kastami 

ako plný radosti, sexuálnej slobody a voľne dostupných drog. Od roku 1937 

žil v USA. Uveril v revolúciu ľudského myslenia a vo svojich dielach 

uprednostňoval myšlienky pred postavami a príbehmi. Experimentoval 

s LSD. Neskôr sa prihlásil k mysticizmu a parapsychológii, skúmal 

kresťanstvo i budhizmus. Ako humanistický mysliteľ bol presvedčený 

o tom, že každý človek má byť vedený k svojmu vnútornému poznaniu. 

Zomrel v deň, keď bol zavraždený J.F. Kennedy.  
 

Z myšlienok 
 

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

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

 Ani najpodivnejšie zobrazenie nemôže správne vystihnúť skutočnosť. 
 Skúsenosť nie je to, čo sa vám stane. Skúsenosť je to, ako zachádzate  

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

 Mlčanie je plné potencionálnej múdrosti i vtipu – ako zatiaľ neotesaný mramor 
slávnej sochy. Šťastie vzniká len ako vedľajší produkt – rovnako ako koks. 

 Každý z nás je pre svojho psa Napoleonom. Preto sú psy tak obľúbení. 
 V skutočnosti sú tí slepí, ktorí nemilujú a teda nevedia,  

aký pekný a hodný lásky je svet. 
 Intelektuál je človek, ktorý objavil niečo, čo je ešte zaujímavejšie ako sex. 
 Existuje jeden kúsok vesmíru, ktorý môžeš zaručene zlepšiť – a to si ty sám. 
 V každom predmete a v každej udalosti sú utajené nekonečne zložité záhady. 
 Dráma začína tam, kde sa prejavuje slobodná voľba. 
 Človek nie je lenivý voči tomu, čo miluje.  
 Človek musí ľuďom ukázať, že mu na nich záleží.  
 

Slová sa môžu podobať röntgenovým lúčom.  
Ak sa používajú náležite, môžu preniknúť hocičím.  

 

http://ld.johanesville.net/huxley-01-konec-civilizace-aneb-prekrasny-novy-svet
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Jan Evangelista PURKYNĚ  
(17. 12. 1787 − 28. 7. 1869) 

 

Český prírodovedec a lekár študoval a pôsobil 

na piaristických školách. Vyštudoval pražskú 

filozofickú fakultu, neskôr aj  pražskú lekársku 

fakultu. Stal sa (1823) profesorom fyziológie. Fyziológiu chápal  

ako experimentálnu vedu v ,,jednote telesného a duševného“.   

Jeho vedecké práce presahujú do anatómie, histórie, embryológie, 

farmakológie, práve tak ako do botaniky, chémie, fyziky a mnohých 

ďalších.  Je viac než tridsať pojmov biologickej a lekárskej 

terminológie, ktoré pripomínajú Purkyňove 

zásluhy o vedu a ktoré pritom ani zďaleka 

nevyjadrujú šírku jeho objaviteľských prác. 

Stal sa ústrednou osobnosťou v procese 

vytvárania pevných inštitucionálnych, organizačných a tiež filozofických 

základov novovekej českej prírodovedy a medicíny a významnou osobnosťou 

českej kultúry a politiky v najširšom zmysle slova. 

 http://www.cls.cz/o-zivote 

Z myšlienok 
Fysiologie není již věda pouhých pojmů, která na základě historicko-
literárního podání z mladíka učeného muže udělá. Ona jest věda reální, 
vedle teorie k níž pracuje, otvírá se jí široké pole praktické činnosti, kde 
musí všecky síly těla i duše, obratnost ruky, bystrost smyslů s živým 
pochopením, hlubokým bádáním, vznešeným přemýšlením v jedno 
spojovati, aby se předmětu svého – života organického – plně a celistvě 
zmocnila. 

Úlohou lékaře je život nejen obnovovat a na krátký čas 
udržet, ale chránit před porušením a k vrcholu 
obdivuhodné dokonalosti a krásy přivádět... 
Věda má každému jednotlivci tolik jisker rozkřísnouti, 
kolik síla zraku jeho snésti může 

 

Působil jako profesor na univerzitě ve Vratislavi (tehdy pruské Breslau, dnes Wrocław),  
a od roku 1850 na univerzitě v Praze. 

Roku 1853 založil, dodnes vycházející časopis Živa. 
V roce 1832 získal svůj první výkonný mikroskop, který mu dopomohl k jeho nejvýznamnějšímu objevu – funkce buněk a 

jejich význam pro život. Výsledek své dlouholeté práce prezentoval (1837)  
na sjezdu německých přírodovědců a lékařů v Praze. 

Ve 40. letech 19. století sestavil kinesiskop, takže se zapojil i o rozvoj animovaného filmu. O necelých 20 let později 
použil během výuky kotouč zobrazující animovanou sekvenci činnosti lidského srdce. 

 

Nejlepšími silami duchovními utvoří se národní akademie. Takový skutek 
nevycházej od velení mocnáře, nebudiž věcí vyšších stavů nebo boháčů, 
nebo výsledku privátní obliby vědecké, nýbrž ctností a skutečností národa, 
jenž ve všech svých i nejmenších údech povolání cítí, státi se nástrojem 
moci, která v lidstvu co věda působí a je, prese všecka pokolení 
k největšímu uvědomění sebe a obkličující přírody přivádí...  
 

Vidím hranice svého rozumu, ale nevidím hranice lidského rozumu.             

 

http://www.cls.cz/o-zivote
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Ernst CASSIRER  

(28.7.1874–15.5.1945)  
 

Nemecký filozof a metodológ vedy žil v Anglicku, 

Švédsku i v USA. Uvažoval o vývoji filozofického  

a vedeckého myslenia, o systéme ich pojmov  

a predpokladov, ktorými spracúvajú myšlienkové 

stvárňovanie reality. Systematicky vyložil štruktúry 

vedeckého myslenia a vývinové tendencie modernej vedy. Študoval  

aj teóriu duchovných výrazových foriem a spôsobov ľudského 

sebavyjadrenia. Cassirer sa hlboko ponoril do štúdia filozofie dejín, 

filozofie vedy i teórie poznania (Esej o človeku, Problém poznania 

v novovekej filozofii a vede, Indivíduum a kozmos v renesančnej 

filozofii, Sloboda a forma, Idea a tvar, Pojem substancie a pojem 

funkcie, K logike vied o kultúre). Univerzum prírody a ľudského ducha  

je neukončiteľným zdrojom inšpirácie pre intelekt človeka vnímajúceho symboly skrytej podstaty. 

Z myšlienok 
 Vo všetkých ľudských aktivitách a vo všetkých formách ľudskej 

kultúry nachádzame „jednotu v rozmanitom“. Umenie nám 
poskytuje jednotu nazerania, veda nám dáva jednotu myslenia, 
náboženstvo a mýtus nám dávajú jednotu cítenia. 

 Jazyk, mýtus, umenie i náboženstvo sú časťou symbolického sveta... 
Ľudské poznanie je vo svojej podstate symbolickým poznaním.... Symbol nemá 
aktuálnu existenciu, neexistuje ako súčasť fyzikálneho sveta; symbol má 
„význam“... 

 V oblasti jazyka, náboženstva, umenia, vedy človek nikdy nemôže robiť viac  
než tvoriť si svoj vlastný, symbolický svet, ktorý mu umožňuje chápať a 
vykladať, formovať i organizovať, syntetizovať i univerzalizovať svoju ľudskú 
skúsenosť. 

 Veda nám pomáha pochopiť dôvody vecí, umenie zasa vidieť ich formy... Veda 
predstavuje posledný stupeň v duchovnom vývoji človeka a možno ju pokladať  
za najvyšší a najcharakteristickejší výdobytok ľudskej kultúry.  

 Číslo je nástrojom nášho prenikania do prírody a skutočnosti... Matematika  
nie je teóriou vecí, ale symbolov...  Matematika je sprostredkujúcou sférou 
medzi zmyslovým a nadzmyslovým svetom... Matematický rozum je putom 
medzi človekom a svetom. Je kľúčom k pravdivému pochopeniu kozmického  
a morálneho poriadku. 

 Grécka filozofia objavila v časoch Pytagora a pytagorovcov nový jazyk, jazyk 
čísel. Tento objav znamenal okamih, keď sa zrodilo naše moderné ponímanie 
vedy... Pytagorovci boli prvými mysliteľmi, ktorí číslo pochopili ako 
všeobecný, skutočne univerzálny princíp. 

 Príroda je nevyčerpateľná – nikdy nám neprestane klásť nové  
a neočakávané problémy. 

 Nemôžeme predvídať fakty, ale môžeme sa pripravovať na ich 
interpretáciu, opierajúc sa pritom o silu symbolického myslenia. 

 Aby sme zachovali svet kultúry, musíme ho znova a znova 
vybojúvať v historickom oživovaní.         

http://images.google.sk/imgres?imgurl=http://www.gegensatzpress.com/cassirer.gif&imgrefurl=http://www.gegensatzpress.com/oldpubs.html&usg=__3J5m9d9mQWwKPBsvh9Vklop9mus=&h=152&w=120&sz=16&hl=sk&start=41&tbnid=j-hro0ORoNYGDM:&tbnh=96&tbnw=76&prev=/images?q=Ernst++CASSIRER&gbv=2&ndsp=18&hl=sk&sa=N&start=36
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Karel ŠKRÉTA 
(1610 – 30.7.1674) 

Významný český barokový maliar, 

portrétista, kresliar a ilustrátor, celým 

menom Karel Škréta Šotonovský ze 

Závořic. Patrí k najvýznamnejším českým 

maliarom 17. storočia. Z jeho tvorby  

sú najvýznamnejšie hlavne nádherné 

prepracované portréty, oltárne maľby, 

maľby s mytologickými námetmi. Medzi 

významné diela v Prahe patria oltárne 

obrazy pre Týnsky chrám, kostol svätého 

Prokopa. Významné diela sú jeho  Portrét 

rodiny Dionýsia Miseroniho, Portrét    

                                             muža s dlhými vlasmi aleboo Portrét Joachima Sandrarta. 
https://cs.wikipedia.org/wiki/Karel_%C5%A0kr%C3%A9ta 

http://www.artmuseum.cz/umelec.php?art_id=381 

Z diela 
 

 

 

 
   

 
 
 
 
 
 
 
 

https://sk.wikipedia.org/wiki/Barok
http://www.praguecityline.cz/pamatky/tynsky-chram
https://cs.wikipedia.org/wiki/Karel_%C5%A0kr%C3%A9ta
http://www.artmuseum.cz/umelec.php?art_id=381
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Denis DIDEROT  

(5.10.1713 – 31.7.1784) 

Francúzsky filozof, estetik a spisovateľ, jeden 

z popredných osvietencov, zaoberal sa aj 

teológiou, matematikou a fyzikou, hlavný 

redaktor encyklopédie Encyclopédie ou 

Dictionnaire raisonné des sciences, des arts 

et des métiers (Racionálny slovník vied, 

umenia a remesiel). 

Študoval u jezuitov, v Paríži sa stal magistrom umenia. 

Stal sa kritikom religióznej morálky, napísal niekoľko filozofických 

diel, v ktorých sa okrem iného zaoberal náboženstvom. Zastával 

stanovisko mechanistického materializmu, no ustavične sa usiloval 

prelomiť jeho ohraničenia. Inšpiroval sa súdobou vedou. Bol síce 

presvedčený o schopnosti ľudského rozumu približovať sa pravde, 

zároveň však varoval pred snahou vystavať z týchto „nových právd" 

„nové dogmy". 

Z myšlienok 
Pri encyklopedickom zostavovaní všetkého, čo patrí  
do oblastí vied, umenia a remesla, musí ísť o to, zviditeľniť 
ich vzájomné prepojenia a prostredníctvom týchto 
vzájomných súvislostí presnejšie postihnúť princípy, na ktorých sa zakladajú,  
a jasnejšie ukázať ich dôsledky; ide nám o to, aby sme ukázali vzdialenejšie i bližšie 
vzťahy medzi vecami, z ktorých pozostáva príroda a ktorými sa ľudia zaoberali...  
a aby sme načrtli všeobecný obraz úsilí ľudského ducha vo všetkých oblastiach  
a vo všetkých storočiach.  

Hlavnou schopnosťou človeka sú rozum a vôľa; rozum, ktorý 
je potrebné viesť k pravde; vôľa, ktorú je treba podrobiť 

cnosti. Prvé je dielom logiky, druhé dielom etiky. 
Rozumom, ale nie násilím máme viesť ľudí k pravde.  
Človek, ktorý o sebe tvrdí, že všetko pozná, dáva iba najavo,  
že nepozná medze ľudského ducha. 
Úprimnosť  je matkou pravdy a vizitkou čestného človeka.  

Múdry človek vidí pred sebou nekonečnú oblasť možného.  
Hlupák považuje za možné len to, čo je.  

Láska je maximálna koncentrácia ducha na jediný predmet.  
Láska uberá z ducha tým, ktorí ho majú a dodáva ho tým,  

                               ktorí ho nemajú. 
Orgány vytvárajú potreby a naopak potreby vytvárajú orgány.  

Voľný čas vytvára najdôležitejšiu časť nášho života.   
Neverte nikomu, kto sa rozhodol zaviesť poriadok.  
Predpisovať to neznamená nikdy nič iné ako povýšiť sa  
na pána druhých a obmedzovať ich.   
Radšej sa opotrebovať, ako zhrdzavieť. 
Bojte sa človeka,          
ktorý prečítal len jednu knihu.                
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Sándor PETŐFI 

(1.1.1823 – 31.7.1849) 

Narodil sa v mestečku na uhorskej dolnej zemi 

Kiskörös – Malý Kereš. Žilo tam slovenské 

väčšinové obyvateľstvo, jeho matka bola Mária 

Hrúzová, otec Štefan Petrovič, obaja pochádzali  

z horného Uhorska, obaja evanjelici, ich syn je  

v matrike zapísaný ako Alexander Petrovits. 

Časom sa začal považovať za Maďara. 

Pomaďarčenú verziu svojho mena používal od svojich dvadsiatich 

rokov, len posledných šesť rokov svojho života. Dlho sa podpisoval  

ako Sándor Petrovics, no 3. novembra 1842 mu vyšla prvá veľká 

zbierka básní, kde sa uvádza ako Petőfi. V roku 1848 vstúpil  

do revolučnej armády, padol na bojisku pri meste Šegešvár (dnes v Rumunsku) pravdepodobne  

31. júla 1849, je pochovaný na neznámom mieste. 
 

http://www.oslovma.hu/index.php/sk/literatura/161-literatura1-literatura1/921-petofi-pochadzal-z-iro-
slovenskej-rodiny 
 

Z myšlienok a diela 
 

Svoje literárne dielo (napr. Víťaz Janko  – 

veršovaná rozprávka o ľudovom hrdinovi; Vojna 

najkrajšou je dumou – revolučná báseň; Apoštol – 

epická báseň)  napísal po maďarsky, je možno 

„najmaďarskejším“ básnikom. 

Napísal Pieseň národa, ktorá bola najdôležitejšou 

oduševňujúcou básňou revolúcie. Okrem toho 

spolupracoval na príprave 12 bodov, ktoré 

obsahovali požiadavky Maďarov voči  

Rakúskemu cisárstvu. 
 

Hor´ sa Maďar, vlasť velí ti, tu čas, teraz abo 
nikdy... Prisaháme na praboha maďarstva, 
prisaháme, rovnosť chceme, bez rabstva.  
(Pieseň národa)  

My, ktorí sme boli pred nedávnom len 
úlomkami národa, sme teraz jednotným 
národom a jednotný národ je 
nepremožiteľný... Všetci sme si rovní, nie 
je už pán či sedliak… Nerozdelí nás a nech 
nás nerozdelí ani rozdiel medzi jazykmi či 
vierou. 

Osud je ako žena. Ak nevyužiješ slabú 
chvíľu, nedosiahneš nič. 
 

 

http://www.oslovma.hu/index.php/sk/literatura/161-literatura1-literatura1/921-petofi-pochadzal-z-iro-slovenskej-rodiny
http://www.oslovma.hu/index.php/sk/literatura/161-literatura1-literatura1/921-petofi-pochadzal-z-iro-slovenskej-rodiny
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Antoine de SAINT-EXUPÉRY  
(29. 6. 1900 – 31. 7. 1944) 

Po štúdiu na námornej škole, Antoine de Saint-Exupéry, 

slúžil ako pilot letectva. Neskôr bol zamestnaný v rôznych 

leteckých spoločnostiach a lietal na rôznych linkách (napr. 

Toulouse – Dakar, Casablanka – Timbuktu, Buenos Aires – Ohňová zem).  

Po vypuknutí 2. svetovej vojny bol vojenským pilotom a jeho činnosť zavŕšila 

tragická smrť. Nesmrteľným sa stal svojim literárnym dielom (napr. Letec, 

Kuriér na juh, Nočný let, Zem ľudí, Malý princ, Citadela). Neustále sa zaoberal 

ľudským údelom a túžbou odkryť zmysel vecí, sveta i ľudského života.  

Z bohatých životných skúseností pretavil do svojich literárnych výtvorov nielen 

praktické postrehy, ale aj podnetné duchovné poučenia. Úvahami pilota  filozofa odhalil netušené 

nadhľady pre zápas o väčšiu zodpovednosť človeka so svojim osudom. Jeho pracovné a osobné 

skutky odrážali príkazy svedomia, viedli ku zmyslu existencie, naznačovali vždy niektorú 

zvrchovanú ľudskú hodnotu. Vedel, že nie je dôležité, čím človek je, ale čím by mohol byť. 
http://www.iliteratura.cz/Clanek/39207/vircondelet-alain-antoine-de-saint-exupery-v-obrazech-a-dokumentech 

Z myšlienok 

Snažme sa obohatiť spoločenstvo, pretože len to zase obohacuje človeka. 
Pravdu treba vyhĺbiť ako studňu... Dobre vidíme iba srdcom. 
Mám rád, keď človek vydáva zo seba svetlo. 
Iba duch zúrodňuje rozum... Rozum má cenu, iba ak slúži láske. 

Človek si myslí, že prejavy života sa riadia výpočtom…  
výpočty sú iba plášťom jeho túžby...  

Človek spoznáva sám seba, keď zápasí s prekážkami. 
Budeš navždy zodpovedný za to, čo si k sebe pripútal. 

 Podmienkou šťastia je zápas, námaha a vytrvalosť. 
 Modlitbou je každý skutok, ak človek ponúkal sám seba, aby sa uskutočnil. 
 Katedrála je niečo iné než súhrn kameňov. Je geometriou a architektúrou…  
 Najrozličnejšie kamene slúžia jej jednote. 
 Dávať zo svojho srdca, to je akoby vyklenúť most cez priepasť svojej samoty. 
 Milovať neznamená, že sa dívame jeden na druhého, ale dívať sa spolu rovnakým smerom. 
 Priateľ je predovšetkým ten, kto neodsudzuje. 
 Myšlienky majú takú hodnotu, akú majú ľudia.  

 

Ak kladieme svoj kameň k ostatným, pomáhame stavať svet. 
Ak máme dávať lásku, musíme začať obetou. 
Ak prijímaš utrpenie – rastieš. 
Ak dávaš, nič nestrácaš. To, čo máš, sa tým naopak rozmnožuje. 
Ak je človek uzavretý do seba, stáva sa chudobným. 
Ak sa má človek oslobodiť, najcennejšie je naučiť ho to, aby sa sám ovládal. 
Ak sa jedinec nadchne svojou vlastnou dôležitosťou, cesta sa hneď zmení na múr. 
 

 Láska k blížnemu je povinnosťou voči Bohu cez jednotlivca akokoľvek bezvýznamného.  
láske sa nehovorí, láska je.    

 Kto skrz Boha miluje všetkých ľudí, miluje každého z nich nekonečne viac než ten, kto miluje 
jedného a len jeho zahŕňa do úzkeho okruhu svojho záujmu. 

 Keď vstupuješ do chrámu, Boh ťa neodsudzuje, ale objíma... Túžiš byť – budeš až v Bohu. 
 Čím viac dávaš v mene lásky, tým viac rastieš...  
 Skutočná láska začína tam, kde za to nič nečakáš.  
 Vnútorný poklad sa neodovzdáva slovami, ale postupnosťou lásky.  

Tvoja pyramída nemá zmysel, ak nekončí v Bohu... Nežijeme z vecí, ale z ich zmyslu.    
Tvoj zmysel je vytváraný zmyslom pre druhých... 

http://www.iliteratura.cz/Clanek/39207/vircondelet-alain-antoine-de-saint-exupery-v-obrazech-a-dokumentech

