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James SYLVESTER – matematik hrdý na svoju poéziu 
 

Plán krásy  
Na svete neexistuje taká veda, ktorá dáva do pohybu toľko harmónie  

ako matematika. Vtipným mužom, ktorý očakával veľkú symbolickú jednotu 

všetkých matematických disciplín, bol J.J. Sylvester (18141897), anglický 

matematik, stelesnená predstava toho, kto žije medzi ideálnymi číslami, vysoko 

nad problémami všedného dňa. Svet nápadov, ktorý matematika obsahuje,  

je oslavou božskej krásy. Spôsob, akým matematika spája všetky svoje časti,  

je nekonečný poriadok a absolútny dôkaz pravdy, ktorou sa zaoberá. Matematika je najistejšia pôda 

pre ľudstvo. Zostane nedotknuteľná až kým sa plán univerza, ktorý sa rozprestiera pod našimi 

nohami ako mapa, nestane súčasťou ľudskej mysle. 
 

Osudy žitia 
V londýnskej židovskej rodine sa 3. septembra 1814 narodil James Joseph Sylvester.  

Po vychodení základnej školy navštevoval strednú školu v Liverpoole. V rokoch 18311837 

študoval na St. John´s College v Cambridgi. Potom učil fyziku na univerzite v Londýne. Objekt 

čistej fyziky je sledovanie zákonov sveta, objekt čistej matematiky je sledovanie ľudskej inteligencie. 

Pôsobil polrok (1841) na univerzite vo Virginii (USA). Po návrate do Anglicka študoval právo  

a pracoval ako matematický štatistik v poisťovacej spoločnosti. Na súdnom dvore v Londýne sa 

zoznámil s A. Cayleym (18211895) a spolupracovali na rozvoji teórie matíc. Do profesionálnej 

matematiky sa Sylvester vrátil ako profesor na Kráľovskej vojenskej akadémii vo Woolwichi 

(18541870). V rokoch 18771883 pôsobil na univerzite J. Hopkinsa v Baltimore (USA).  

Keď sa vrátil z Ameriky učil v Oxforde na katedre geometrie. V roku 1892 sa vrátil (s poruchami 

zraku i pamäti) do Londýna, kde 15. marca 1897 zomrel. 
 

Odborné úspechy 
Za svoj dlhý život napísal Sylvester viac než 300 pojednaní z algebry, teórie matíc  

a determinantov, teórie invariantov, pravdepodobnosti, mechaniky a matematickej 

fyziky. S A. Cayleym a G. Salmonom (18191904) vytvoril Sylvester spolok 

matematikov, prezývaný „invariantná trojica“. Spolupracovali hlavne na základoch 

algebraickej teórie invariantov. Uznávali Sylvestrovo presvedčenie: Matematika  

je hudbou rozumu... Muzikant cíti matematicky, matematik myslí hudobne. Hudba je sen, 

matematika je skutočný život. Sylvester položil základy teórie elementárnych deliteľov (1851), 

sformuloval zákon zotrvačnosti kvadratických foriem (1852). Bol úspešným tvorcom 

matematických termínov (napr. invariant, kovariant a pod.), zaviedol pojem matice, využíval teóriu 

matíc na štúdium viacrozmernej geometrie, študoval kanonické tvary kvadratických foriem. Prispel 

k rozvoju modernej matematiky v Amerike (r. 1878 založil prvý americký matematický časopis).  

Dokázal (1881), že pre každé dostatočne veľké prirodzené číslo n existuje prvočíslo p tak,  

že platí n < p < 1,092·n. Sylvester tak prispel k objasneniu problematiky Bertrandovej hypotézy. 
 

Poet i hádankár 
Roztržitý profesor Sylvester mal rád aj poéziu, citlivo vnímal zákutia básnického 

umenia. Sám vydal Zákony verša a bol na toto literárne dielo aj príslušne hrdý. 

Pritom však zostal verný svojmu presvedčeniu, že matematika zvyšuje ľudské 

schopnosti postupnými krokmi od začiatku k stále vyšším stupňom intelektuálnej 

existencie. 
 

Matematika je príležitosť 
Matematika je skúmanie rozdielnosti v podobnom a podobnosti v rozdielnom. James J. Sylvester, 

vtipný muž matematickej kultúry, tušil, že svet, v ktorom žijeme, je odrazom vyššej zmyslupnosti, 

ku ktorej sa vierou a rozumom približujeme. Nepoznám lepšiu možnosť na podporu schopnosti 

modliť sa, než štúdium matematiky.              
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Hermann Ludwig HELMHOLTZ  
(31. 8. 1821 – 8. 9. 1894) 

 

Nemecký fyzik a fyziológ, silná osobnosť s mnohostrannými, vedeckými 

i kultúrnymi záujmami, uznal, že znalosť zákonov prírodných procesov  

je čarovným kľúčom, ktorý otvára možnosť spolupracovať s prírodou. 

Pochopil, že veda a umenie prispievajú k civilizácii ľudstva. Vedel,  

že uvažovanie nemá byť odtrhnuté od údajov zmyslových orgánov,  

lebo skutočnosť a jej poznávanie tvoria celok. Helmholtz napísal okolo 220 

vedeckých publikácií. Priekopnícke práce pripravil v elektromagnetizme, 

v hydrodynamike i termodynamike, v optike, v akustike. Riešil úspešne 

problémy elektrodynamiky i elektrochémie.  Položil trvalé základy teórie 

vírivých pohybov kvapaliny, rozvinul uplatnenie integrálnych rovníc hydrodynamiky. Vypracoval 

štúdie o axiómach geometrie a o konštruktívnej výstavbe matematiky.  Skúmal hraničné problémy 

fyziológie zmyslových orgánov a psychológie. Úspešne spájal fyziológiu s fyzikou. Odhalil činnosť 

neurónov a rýchlosť šírenia vzruchov z podráždenia. Vynašiel očné zrkadlo na pozorovanie sietnice 

oka, rozvinul teóriu priestorového a farebného videnia i vnímania zvuku. Formuloval univerzálny 

zákon zachovania a premeny energie, spracoval jeho matematické vyjadrenie a ukázal platnosť  

vo vtedy známych fyzikálnych javoch. Rozvinul matematicky formulované vzťahy medzi zákonmi 

tepla, elektriny a chemických javov. V štúdiu matematiky videl možnosť istoty usudzovania 

a uplatňovania vedomej logickej aktivity nášho ducha v najrýdzejšej a najdokonalejšej forme.  

 

Z myšlienok 
 

Zmyslové pocity sú pre naše vedomie znaky a je prenechané nášmu umu, aby sa 
naučil porozumieť ich významy... Nestačí poznať fakty. Veda vzniká až vtedy, keď 
odhalíme ich zákony a príčiny... Prírodovedecké hypotézy sú pokusy nájsť zákony, 
majúce význam, siahajúci ďalej, než to dovoľujú bezprostredné pozorovania.  
 

Práca pre vedu je nevyhnutne prácou pre všeobecné ciele celého ľudstva, pre ciele, 
ktoré nie sú ohraničené na jednotlivé indivíduum, ani na jeden národ, ani na časť 
sveta, ale z práce jednotlivca robia nevyhnutne prácu pre ciele ľudstva a pre ich 
chápanie. 
 

Náš rozum je schopnosť tvorby všeobecných pojmov. 
 

Keď sa nám nepodarí nájsť zákon prírodných javov... zaniká aj  sama možnosť ich 
pochopenia. 
 

Počítanie je proces, ktorý sa zakladá na tom, že vieme podržať v pamäti poradie, 
v akom akty vedomia časovo po seba nasledovali.  

 

Všetko, čo nám dáva informácie o prírodných silách alebo o silách 
ľudského ducha, je cenné a môže vo vhodnom čase priniesť úžitok, 
a to obyčajne na takom mieste, kde by sa to najmenej očakávalo. 
 

Nič nás neoživuje väčšmi, než keď sme nútení napínať všetky sily, 
aby sme si vydobyli uznanie takých ľudí, voči ktorým sami 
pociťujeme potrebu prejavovať im najvyššie uznanie. 
 

Všetko prezrádza stopy vlády ducha.        



4 
 

4 
 

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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Julian TUWIM  
(13.9.1894 – 27.12.1953) 

 

Poľský básnik a prekladateľ. Študoval právo 

a filozofiu na Varšavskej univerzite (1916–

1918). Bol znalcom židovského humoru, napísal 

zbierku vtipov zo židovského prostredia. V roku 

1939 emigroval do Francúzska, potom (1940) 

odcestoval cez Brazíliu do USA. Späť do vlasti 

sa vrátil (1946).. V rokoch 1947–1950 bol 

umeleckým vedúcim Teatru Nowego v Lodži. 

Znášal aj kritiku za neúmerné prisluhovanie 

komunistickému režimu (oslavoval Stalina).  

 
 

 

Z myšlienok 
 Postupnosť vecí:  
1. sentiment, 2. temperament, 3. moment, 4. lament, 5. aliment.  

 Staroba  začína vtedy, keď sa nám všetky ženy zdajú byť pekné.  
 Mozog je aparát, pomocou ktorého si myslíme, že myslíme.  

 Človek potrebuje človeka, aby bol človekom. 
 

 Povedať niekomu, že je idiot, to nemusí byť urážka, ale diagnóza. 
 Osud je opakom prírodného zákona. Prírodný zákon poznávame a využívame, 
osud nie... Takt: nevyslovená časť našich myšlienok.  

 Príbuzných nám prináša osud. Šťastie je, že priateľov si môžeme zvoliť sami.  
 Úspech je to, čo ti priatelia nikdy neodpustia.  

 

 Rozdiel medzi ťavou a človekom: ťava mže pracovať celý týždeň bez pitia, 
človek môže piť celý týždeň bez práce. 

 Nechcem s vami diskutovať, pretože by ste ma mohol presvedčiť, a potom 
by som bol v jednom tábore s vami. 

 Rozdiel medzi ťavou a človekom: ťava môže pracovať celý týždeň bez pitia, 
človek môže piť celý týždeň bez práce. 
 

 Aj tie najkrajšie nohy sa niekde končia. 
 

 Kedysi sa hovorilo „hlúpy, ale bohatý“. To boli zlé časy. Teraz sa už hovorí 
„bohatý, ale hlúpy“. To už značí lepšie časy. 

 Nikto učený z neba nespadol, ale hlupákov  
ako keby zhadzovali. 

 Rádio je skvelý vynález, stačí pohyb ruky – a je ticho. 
 Svedomie, to je ten tichý hlások, ktorý nám šepoce, že sa niekto díva. 

 

 Svet patrí nadšencom, ktorí si dokážu udržať chladnú hlavu. 
 Toho, kto má šťastie, môžete aj do vody hodiť a vypláva – s rybou v zuboch. 
 Ži tak, aby sa tvoji priatelia začali nudiť, až zomrieš.      

 

https://sk.wikipedia.org/wiki/B%C3%A1snik
https://cs.wikipedia.org/wiki/Filosofie
https://cs.wikipedia.org/wiki/Var%C5%A1avsk%C3%A1_univerzita
https://cs.wikipedia.org/wiki/1916
https://cs.wikipedia.org/wiki/1918
https://cs.wikipedia.org/wiki/Braz%C3%ADlie
https://cs.wikipedia.org/wiki/Spojen%C3%A9_st%C3%A1ty_americk%C3%A9
https://cs.wikipedia.org/wiki/1947
https://cs.wikipedia.org/wiki/1950
https://cs.wikipedia.org/wiki/Lod%C5%BE
https://sk.wikiquote.org/wiki/Kr%C3%A1sa
https://sk.wikiquote.org/wiki/Noha
https://sk.wikiquote.org/wiki/Koniec
https://sk.wikiquote.org/wiki/Hovorenie
https://sk.wikiquote.org/wiki/Hl%C3%BApy
https://sk.wikiquote.org/wiki/Bohatstvo
https://sk.wikiquote.org/wiki/%C4%8Cas
https://sk.wikiquote.org/wiki/U%C4%8Denie
https://sk.wikiquote.org/wiki/Nebo
https://sk.wikiquote.org/wiki/Padanie
https://sk.wikiquote.org/wiki/Hlup%C3%A1k
https://sk.wikiquote.org/wiki/R%C3%A1dio
https://sk.wikiquote.org/wiki/Vyn%C3%A1lez
https://sk.wikiquote.org/wiki/Pohyb
https://sk.wikiquote.org/wiki/Ruka
https://sk.wikiquote.org/wiki/Ticho
https://sk.wikiquote.org/wiki/Svedomie
https://sk.wikiquote.org/wiki/Ticho
https://sk.wikiquote.org/wiki/Hlas
https://sk.wikiquote.org/wiki/%C5%A0epot
https://sk.wikiquote.org/wiki/Pozeranie
https://sk.wikiquote.org/wiki/Svet
https://sk.wikiquote.org/wiki/Nad%C5%A1enie
https://sk.wikiquote.org/wiki/Chlad
https://sk.wikiquote.org/wiki/Hlava
https://sk.wikiquote.org/wiki/%C5%A0%C5%A5astie
https://sk.wikiquote.org/wiki/Voda
https://sk.wikiquote.org/wiki/H%C3%A1dzanie
https://sk.wikiquote.org/wiki/Pl%C3%A1vanie
https://sk.wikiquote.org/wiki/Ryba
https://sk.wikiquote.org/wiki/Zub
https://sk.wikiquote.org/wiki/Priate%C4%BE
https://sk.wikiquote.org/wiki/Nuda
https://sk.wikiquote.org/wiki/Zomieranie
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 Ivan Petrovič PAVLOV 
(                27. 2. 1936) 

 

Za práce a objavy v oblasti fyziológie zažívania 

(podmienené reflexy) získal (1904) Nobelovu cenu 

za fyziológiu a  medicínu. Ruský fyziológ 

a farmakológ je autorom učenia o dvoch signálnych 

sústavách, o spánku, sugescii aj hypnóze. Objavil 

„psychickú sekréciu“     objektívne účelné rekcie 

organizmu na podnety zvonka. Dokázal tým 

vzájomnú podmienenosť a jednotu psychických 

a fyziologických javov. Jeho vedecké dielo má 

veľký význam pre mnohé oblasti biológie, 

medicíny, psychológie aj pedagogiky.  

   Predchodca modernej neurobiológie vyštudoval  

na univerzite v Petrohrade. Prácou v laboratóriu sa snažil 

odhaliť fyziologickú podstatu psychických javov ako 

reakciu organizmu na vonkajšie podnety. Odhalil tvorbu 

nových mozgových spojení i celý systém reflexov (prvá 

signálna sústava). 

 

Z myšlienok 
 

 Aké úlohy má fyziológia? Naučiť správne jesť, správne pracovať  

a správne odpočívať. 
 

 Veda nie je nič iné než čo najpresnejší obraz skutočnosti,  
teda pravda. 

 

 Temperament sa kryje s pojmom typu vyššej nervovej činnosti,  

ktorý je daný vzťahom procesu podráždenia a útlmu. 
 

 Ťažko možno poprieť že tie najvšeobecnejšie základy najvyššej nervovej 

činnosti sú u vyšších živočíchov a u ľudí rovnaké. Mechanizmus 

podmienených reflexov je u človeka rovnaký ako u psa.  
 

 Ten, kto chce rozvíjať svoju vôľu,  
musí sa naučiť prekonávať prekážky. 

 

 To najťažšie na každej práci je prekonať moment, 
keď sa vám nechce pracovať. 

 

 Kto nič nevie, tomu neostáva nič iné, iba veriť.  
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 Leonard COHEN 
(14.9.1934–7.11.2016)   

 
Narodil sa v židovskej rodine vo Westmounte  

(štvrť Montrealu). Ako tínedžer sa naučil hrať na gitaru  

a založil si folkovú skupinu Buckskin Boys. Napriek 

slabému ohlasu na jeho prvé album v USA sa okamžite 

stal žiadaným textárom. Nasledovali albumy Songs From a Room (1969),  

Songs of Love and Hate (1971), New Skin for the Old Ceremony (1974), Death  

of a Ladies' Man (1977), Various Positions (1984). Spájal výnimočné literárne 

nadanie so schopnosťou vteliť metaforický text do silnej folkovej melódie, dokázal 

spojiť muziku s obohacujúcimi prvkami skutočne skvelej hĺbavej a brutálne úprimnej 

poézie. Roku 1995 sa prestal venovať hudbe a usadil sa v budhistickom kláštore 

Mount Baldy Zen Center pri Los Angeles. Z kláštora odišiel (1999),  

ale ešte predtým bol vysvätený (1996)  

za zenbudhistického mnícha. K hudbe  

sa vrátil albumom Ten New Songs a Dear Heather. Svetové turné, ktoré s 

prestávkami trvalo od roku 2008 do roku 2013  obsahovalo 387 vystúpení. 

Stačil ešte vydať albumy Old Ideas (2012), Popular Problems (2014) a You 

Want It Darker (2016) 
 

Z diela 
 

https://youtu.be/YrLk4vdY28Q 

https://www.youtube.com/watch?v=6o6zMPLcXZ8 

https://youtu.be/9VYXECtjOos 

 

https://www.youtube.com/watch?v=FkEYkUxdhcU&list=RD6o6zMPLcXZ8&index=16 
https://www.youtube.com/watch?v=K8fT7rnRotY&list=RD6o6zMPLcXZ8&index=28 
https://www.youtube.com/watch?v=rswKZ0PNY_0&list=RD6o6zMPLcXZ8&index=40 
https://www.youtube.com/watch?v=GNhS7z36_7Q&index=29&list=RD6o6zMPLcXZ8 
https://www.youtube.com/watch?v=2sZzJAxfD-4&list=RD6o6zMPLcXZ8&index=5 
https://www.youtube.com/watch?v=DU-RuR-qO4Y&list=RD6o6zMPLcXZ8&index=32 
 

Hallelujah 
Počul som tajomný akord, ktorý hral Dávid, aby potešil Pána. 

Ale teba naozaj hudba príliš nezaujíma, však? 
Je to takto, štvrtý, piaty, trochu mol, viac dur,  

bezradný kráľ komponujúci aleluja 
Tvoja viera bola pevná, no potreboval si dôkaz. 

Videl si ju kúpať sa na streche, jej krása v mesačnom svetle ťa ochromila. 
Pripútala ťa ku kuchynskej stoličke, rozbila tvoj trón, ostrihala ti vlasy, 

a z tvojich pier vytiahla aleluja 
Možno som tu už bol, poznám túto izbu; už som kráčal po tejto dlážke. 

Bol som sám, kým som nepoznal teba. 
Videl som tvoju vlajku na mramorovom oblúku.  

Láska nie je víťazný pochod, je to chladné a zlomené aleluja 
Boli časy keď si mi vravela čo sa v tebe deje, 

ale už mi to neukážeš, však? 
Spomínaš keď som sa v tebe hýbal? 

Svätá tma sa hýbala s nami a každý náš výdych bol aleluja. 
Možno je nad nami Boh, ale jediné čo som sa naučil z lásky 

je ako vystreliť na niekoho kto ťa sklamal, 
A nie je to plač čo môžeš počuť v noci, nie je to niekto kto uvidel svetlo,  

je to chladné a zlomené aleluja 
https://www.youtube.com/watch?v=0jsNMXnwCiM 

https://youtu.be/YrLk4vdY28Q
https://www.youtube.com/watch?v=6o6zMPLcXZ8
https://youtu.be/9VYXECtjOos
https://www.youtube.com/watch?v=FkEYkUxdhcU&list=RD6o6zMPLcXZ8&index=16
https://www.youtube.com/watch?v=K8fT7rnRotY&list=RD6o6zMPLcXZ8&index=28
https://www.youtube.com/watch?v=rswKZ0PNY_0&list=RD6o6zMPLcXZ8&index=40
https://www.youtube.com/watch?v=GNhS7z36_7Q&index=29&list=RD6o6zMPLcXZ8
https://www.youtube.com/watch?v=2sZzJAxfD-4&list=RD6o6zMPLcXZ8&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=DU-RuR-qO4Y&list=RD6o6zMPLcXZ8&index=32
https://www.youtube.com/watch?v=0jsNMXnwCiM
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Karl Raimund POPPER 
(28. 7. 1902 – 17. 9. 1994) 

 

Rakúsko–britský filozof, logik, metodológ vedy a sociológ, epistemológ i politológ 

bol najvýznamnejším predstaviteľom kritického racionalizmu. Vo Viedni získal 

doktorát z filozofie (1928), podrobil kritike teórie Viedenského krúžku. Emigroval 

(1935) do Anglicka a potom (1937) na Nový Zéland. Neskôr (1949) sa stal 

profesorom Londýnskej univerzity. Priekopníckymi prácami ovplyvnil filozofiu 

prírodných i sociálnych vied, evolučnú teóriu poznania, problematiku determinizmu 

a slobodnej vôle. Zaoberal sa logikou a teóriou vedy, rozpracoval predstavy 

o otvorenej spoločnosti s jej pluralitnou a tolerantnou formou demokracie (Logika 

vedeckého poznania, Otvorená spoločnosť a jej nepriatelia). Spoznal, že všeobecná 

teória musí byť potencionálne metodologicky falzifikovateľná (vyvrátená alebo 

korigovaná). Vedeckosť = empirický obsah x kritický prístup. Naše prírodovedecké 

úsilie smeruje ako nekonečný proces pokusov a omylov neustále k celkovej pravde 

v zmysle lepšieho pochopenia univerza a miesta človeka v ňom. Teóriu poznania obohatil predstavou troch 

svetov: reálny svet fyzických objektov (hmotné prostredie, príroda, technické objekty); vnútorný svet 

psychických entít, subjektívnych skúseností (pocity, psychické zážitky, stavy a procesy vedomia  

i podvedomia, proces myslenia); obsahový svet ľudského ducha (objektívny obsah myšlienok a informácií, 

tvrdenia samé o sebe, svet pojmov, teórií a ideológií, svet príbehov a mýtov, svet argumentov a dôkazov, 

štruktúra ľudskej reči a jazykov, vedy, techniky i kultúry). Filozoficky vnímal univerzum ako tendencie 

pre uskutočnenie aj priestor pre zodpovedné a tvorivé ľudské konanie. Pochopil, že ľudská sloboda  

je dôležitejšia ako rovnosť a pokus uskutočňovať rovnosť obmedzuje slobodu. Po stratení slobody sa 

už medzi neslobodnými rovnosť neuskutoční. V sociálnej oblasti uznával politické stratégie neveľkých 

krokov snažiacich sa odstrániť najväčšie neporiadky bez toho, aby spôsobovali väčšie spoločenské zlo. 

Relativizáciou historických poznatkov síce zmenšil postavenie autorít, ale očistil racionalitu v smere 

odstraňovania omylov. Požadoval intelektuálnu skromnosť a sebakritiku v praktickom konaní. Napriek 

zrejmému liberalizmu, vnímal praktickú hodnotu tradícií. Možno patril aj pod plášť „plachej zbožnosti“. 
 

Z myšlienok 
 Najcennejším vlastníctvom ľudí sú idey. Nikdy nemáme dosť ideí. 

 Teórie sú podobné nástroje ako naše oči alebo uši: nástroje, ktoré používame 
aby sme sa vo fyzickom svete vyznali a uplatnili... K životu patrí, že očakávame, 
že budujeme teórie a pokúšame sa pomocou týchto teórií riešiť problémy. 
Všetky organizmy sú riešiteľmi problémov... Nikdy nie sme na konci, problémy 
neustále pokračujú.  

 Tu nie je svet, kde sa pravdy potvrdzujú, ale svet, kde sa vyvracajú omyly. 
Svet i pravda existujú, iba istotu o svete a pravde nemáme a nemôžeme mať. 

 Všetky naše hodnoty majú hranice. V zápase o slobodu a úctu k človeku, 
k ľudskému životu a slobode človeka neexistujú žiadne jednoduché riešenia. 

 Nauč sa používať svoj vlastný rozum, ak si sa odhodlal to urobiť, vedz,  
že, najlepšou formou rozumnosti je kritická rozumnosť. 

 Štát a jeho zákony potrebujeme na to, aby nevyhnutné 
obmedzenia slobody boli pre všetkých občanov rovnaké. 

 Musíme dúfať, že veľké hodnoty otvorenej spoločnosti – 
sloboda, vzájomná pomoc, hľadanie pravdy, intelektuálna 
zodpovednosť a tolerancia – budú uznávané aj v budúcnosti. 

 Dobrými učiteľmi môžu byľ iba ľudia s určitým nadaním – nie je to ani 
intelektuálne nadanie, ale vnútorný vzťah k deťom. 

 Rád by som bol zakladateľom novej intelektuálnej módy – pokory.                     
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 Anton NEUWIRTH 
(22.1.1921 − 21.9.2004)  
 

Po absolvovaní židovskej základnej školy  

v Slovenských Kapušanoch a Reálneho 

gymnázia v Žiline a Prievidzi, absolvoval 

(1946) Lekársku fakultu UK v Bratislave. 

Za činnosť v spoločenstve Rodina bol 

(1953) zatknutý a vo vykonštruovanom 

procese odsúdený na dvanásť rokov väzenia za „velezradu  

a špionáž“. Čas väzenia strávil v Ilave a Leopoldove. Po amnestii 

(1960) pôsobil ako odborný lekár v Žiline a primár Oddelenia 

klinickej biochémie v Čadci a vo Fakultnej nemocnici  

v Martine. Angažoval sa za konštituovanie kresťanskej  

a demokratickej politiky na Slovensku. Stal sa poslancom Národnej 

rady SR a čestným predsedom KDH. Pôsobil ako publicista, 

prednášal na témy z oblasti etiky, medicíny, politiky i duchovnej 

kultúry. V rokoch 1994 – 1998 bol veľvyslancom SR pri Svätej 

Stolici v Ríme. Stal sa osobnosťou európskeho významu. 

 
Z myšlienok 

 

 Komunizmus sa vtedy v mnohých končinách sveta vnímal ako 

krutovláda militantného ateizmu. Tak ho vnímali aj mnohí z nás, 

pretože pokiaľ z Nemecka prichádzali nejaké správy  

o antisemitských opatreniach, chápali sa tak, že nie sú proti Židom 

vôbec, ale proti tým Židom, ktorí boli komunisti, ľavičiari a teda 

pôsobili proti nemeckému národu a všetkému národnému... 

 

 ... môj svetonázor vychádza z personalistickej koncepcie. Ústredné 

postavenie v nej zaujíma človek ako celistvá nedeliteľná ľudská 

osoba... K nedeliteľnej ľudskej podstate patrí okrem hmotného 

  aj duchovný princíp, ktorý je nositeľom dvoch základných vlastností osoby, a to sú rozum  

 a slobodná vôľa. Práve tieto vlastnosti podmieňujú dva jedinečné fenomény ľudskej bytosti,  

 a to je vedomie nevedomosti a vedomie viny. Tým, že si človek uvedomuje, že nevie, usiluje sa 

zámerne a cielene poznávať. Práve tejto túžbe po dokonalej a úplnej pravde vďačíme za celý 

náš vedecký pokrok. Podkladom a podmienkou pravdivého poznania je slobodný prístup  

 k realite, ktorý umožňuje potom zámerné, uvážené konanie a rozhodovanie... Zo spravodlivosti 

potom vyplýva blaho všetkých, ktorému má slúžiť národ, ktorému má slúžiť štát, ktorému má 

slúžiť prezident, aj každý občan.                                                   (A.N., nominačný prejav; parlament SR) 
  

 Všetko dobro, ktorého som bol po celý život účastný a ktoré som 

vykonal, nie je mojou zásluhou, ono nie je prejavom mojej osobnej 

dokonalosti. To všetko je ovocím milosti, ktorých sa mi dostalo, 

človekovi hriešnemu, veľmi hriešnemu. Človekovi, ktorý je odkázaný 

na veľkú dávku milosrdenstva, človekovi, ktorému bolo veľa 

odpustené., a preto je pohotový odpúšťať. Moje slová nechcú byť 

vystatovaním sa obdarovaného, ale chválou Darcovi. Len Darcovi 

vďačím za životný optimizmus, kresťanský optimizmus, ktorý Ján 

Pavol II. nazval ako reálnu nádej a o ktorý by som sa radšej podelil 

so všetkými.                                                     
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Anton HABOVŠTIAK 
(              14.4.2004) 

 
Vyštudoval slovenčinu a francúzštinu na UK v Bratislave, pracoval 

v Jazykovednom ústave SAV. Pracovitý a húževnatý jazykovedec, 

prozaik a esejista odhaľoval národné bohatstvo našej minulosti. 

Zaoberal sa otázkami spisovného jazyka, výskumom slovnej zásoby, 

nárečiami, ľudovou slovesnosťou. Vytrvalo sa venoval kultúrno-

spoločenskej oblasti; bol ocenený za prínos kresťanských hodnôt  

do umenia. Publikoval napr. Oravské nárečia (1965), Kráľ a múdry 

sedliak (1972), Poklad nad všetky poklady 

(1991), Povesti o Oravskom zámku (1994),  

Aj také sú Božie cesty (1995), Boli soľou 

i svetlom (2001), Sestra Zdenka (2003), Túžba 

po poznaní (2003). Umelecká paleta (zbierky 

rozprávok a povestí, literatúra s kresťanskou 

tematikou) jeho tvorby ponúka trvalé životné hodnoty aj etické kritériá. 

Vyznal sa v slove, vyznal sa teda slovom. 
 

Z myšlienok 
 

 Ak chceš mať v živote úspech, zužitkuj každú chvíľočku života a nevyčkávaj  

na životnú príležitosť. Ktovie, či raz vôbec príde. 
 

 Rád som obdivoval ľudí, ktorí si aj v najzložitejších situáciách udržali istý ľudský 

štandard a svoju dôstojnosť... Takí ľudia umierali, ako žili: v duši s vierou v Boha 

a v srdci s nádejou na večný život. Láska prežarovala krásu ich ducha  

aj v medziľudských vzťahoch a viedla ich do večnosti, či skôr za hranice 

pozemského sveta, kde sa mali napokon stretnúť s velebou Božej lásky. 

     Ich životy boli kľúčom do nebeského kráľovstva...  
 

 Všetky námety, ktoré som spracoval, mali pripomínať,  

že na svete majú osobitnú hodnotu ľudské vzťahy a činy, 

ktorých fundamentálnou zložkou je kresťanský morálny kódex. 
 

 ... treba sa nám ustavične odovzdávať do Božej vôle 

a nezabúdať na úprimné rozhovory s Bohom v modlitbe.  

Tá ukazuje človeku cestu, ako sa vyhnúť rezignácii a neochote 

prekonávať životné ťažkosti. A tak hlavným poslaním, 

prvoradým i základným, je hľadanie toho najvzácnejšieho - lásky 

k Bohu a k ľuďom... Predovšetkým modlitba nám roztvára Božiu 

náruč, v nej môže každá ľudská duša spočinúť i nájsť trváci 

a nehynúci pokoj. 
 

 ...všetko, čo sa pominie s časom, je kratučké a nepatrné.  

Pre každého raz nastáva najjasnejší deň, deň večnosti,  

ktorý sa už nikdy nezmení, naozaj sa hodno naň tešiť... 
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 Martin HEIDEGER  
(26.9.1889 – 26.5.1976) 
 

Nemecký filozof (ale možno aj básnik a filológ) 

dospel k presvedčeniu, že musí skúmať každodennú 

ľudskú skúsenosť, zážitky človeka. Hľadal zmysel 

ľudskej existencie, odpovede na otázky bytia a času 

vnímal intuitívnym vhľadom.  Človeka chápal ako vrhnutého  

do konečného pobytu vo svete. Obhajoval dejinnosť človeka. Hľadal 

jazyk bližší ľudskej existencii. Uvedomoval si, že nemožno nájsť 

správnu odpoveď na nevhodne postavené otázky. Ponúkal prijatie 

zodpovednosti za otvorenú budúcnosť. Vedel, že otázky sú často 

dôležitejšie ako odpovede. V podstate pravdou sa rozumie 

súhlasnosť, zhodnosť bytia v sebe samom ako stvoreného  

so Stvoriteľom, zladenosť daná poriadkom stvorenia. 

   Bol asistentom E. Husserla, prednášal filozofiu na univerzite (Markburg, Freiburg).  

Napísal Bytie a čas (1927), O podstate pravdy (1943), Platónovo učenie o pravde (1947),  

Úvod do metafyziky (1953), Čo znamená myslieť (1954), Básnictvo, jazyk, myslenie (1971).  

Stal sa „posledným západným metafyzikom“, ktorý chcel klásť správne otázky. Pochopil,  

že seba i okolitý svet odkrývame (čo i ako je) s porozumením, vo vzájomnom vzťahu. Jedine  

človek (jazyková historická bytosť) hľadá zmysel svojej existencie, ľudia ku všetkému pristupujú 

s predbežným porozumením utváraným ich postavením v dejinách, v horizonte iných osôb. 

V podstate pravdou sa rozumie súhlasnosť, zhodnosť bytia v sebe samom ako stvoreného  

so Stvoriteľom, zladenosť daná poriadkom stvorenia. 
 

Z myšlienok 
 

 Všetko je cesta. 
 Sme tu príliš neskoro pre bohov a príliš skoro pre Bytie. 
 Človek je bytie, ktorému v jeho bytí ide o jeho bytie. 
 Smrť je v najširšom zmysle fenoménom života. 

 Reč (jazyk) je domovom bytia. 

 Mysliteľ vyslovuje bytie, básnik pomenúva sväté. 
 Technika prekonala všetky vzdialenosti, ale nevytvorila nijakú blízkosť.  
 So  vzrastajúcim upevnením manipulačne technickej podstaty každej vedy bude 

stále viac ustupovať rozdiel medzi prírodnými a duchovnými vedami, pokiaľ ide 
o ich predmet a postup… 

 Obrátenie sa koná medzi volaním (počúvajúceho) a počúvaním (volaného). 
Obrat je spätný obrat. Volanie ku skoku do diania je veľké ticho najskrytejšieho 
poznávania seba. 
 

 Veľký problém západného sveta nie je v nedostatku 
hodnôt, ale to, že všetko je prevedené na hodnotu. 

 Už len nejaký boh nás môže zachrániť. 
 Filozofie končia, čo príde potom? Kybernetika. 

 
 Vedieť sa pýtať znamená vedieť čakať,  

trebárs aj celý život. 
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 Andrej HLINKA  
(27.9.186416.8.1938) 

 

Heslom Za Boha život   za národ 

slobodu vyjadril zásady zápasu 

o kresťanské a národné uvedomenie  

na Slovensku. Pôsobil ako katolícky kňaz (od 1889) v Zakamennom, 

Liptovských Kľačanoch, v Tvrdošíne, Sliačoch a v Ružomberku. Bol 

zástancom slovenskej svojbytnosti. Ako publicista a prekladateľ prispieval 

do slovenských periodík (Národný hlásnik, Katolícke noviny, Slovenské 

noviny, Národnie noviny). Poukazoval na morálnu obnovu spoločnosti  

a na sociálnu spravodlivosť, potrebu zakladania svojpomocných spolkov 

a rozšírenie osvety. Ako politik výrazne ovplyvnil národnouvedomovací 

proces a spoločensko-politický pohyb na Slovensku (bol spoluzakladateľom 

Slovenskej ľudovej strany (1905) aj jej obnoviteľom (1918)). Bol jedným zo signatárov Martinskej 

deklarácie (30.10.1938) a spoluautorom Memoranda slovenského národa 

(Parížska mierová konferencia 20.9.1919).  Pričinil sa o vznik ČSR, 

s autonómiou pre Slovensko. Za práva národa a povinnosti cirkvi znášal aj 

príkoria. Bol priamym, ráznym až autoritatívnym človekom, ľudovým 

tribúnom, ktorý emotívnym prejavom vedel získať priazeň ľudí a tvrdohlavou 

zásadovosťou sa dostal do konfliktov s cirkevnou i svetskou vrchnosťou. 
 

Z myšlienok 
 Mňa nepremeníte! Mňa nezlomíte! Slovákom som sa narodil, Slovák som  

a Slovák budem!.... Do posledného dychu budem bojovať za sväté práva 
slovenského ľudu, za božské práva slovenského národa! 

 Chceme byť národom nielen oslobodeným, ale i slobodným. Boli sme od vekov 
slovenským národom, chceme ním ostať i v budúcnosti. Vyhlasujeme, že národ 
československý neuznávame, lebo československého národa niet. 

 Chceme žiť život svojský, život národný, život slobodný. 
 Nám je naša vlasť drahá a vzácna, za ňu sme hotoví obetovať 

všetko: slobodu, zdravie, majetky, pohodlie i životy. 
 Nerozháňajte študentov, ale odstráňte krivdu, proti ktorej protestujú! 

 Naša je minulosť, Vaša je budúcnosť. My sme zbierali kamene, 
piesok, vy teraz stavajte a na pevne vystavenú svätyňu položte kríž.  

 Tisícročné manželstvo s Maďarmi sa nepodarilo. 
Musíme sa rozísť. 

 My milujeme Slovensko, slovenská zem je našou 
otčinou, slovenský národ je naším národom. 

 Vždy som hlásal potrebu spojenia sa všetkých,  
ktorí na Slovensku žijú a chcú tu lepšiu budúcnosť.              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

javascript:window.close()
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Josef ŠKVORECKÝ 
(27. 9. 1924  3.1.2012)      

Po vojne vstúpil na pražskú lekárskou fakultu, 

potom však prestúpil na štúdium angličtiny  

a filozofie na UK s perspektívou stredoškolského 

profesora. Získal (1951) doktorát filozofie. 

Dvojročnú vojenskú službu vykonal u tankového 

práporu v Mladé. Neskôr pracoval ako nakladateľský redaktor  

v Odeone, ako redaktor časopisu Světová literatura. V roku 1963  

sa stal spisovateľom „na voľnej nohe“. 

Český prozaik, esejista, prekladateľ a exilový nakladateľ odišiel  

do Ameriky v roku 1969 pracovne (prednášal na Cornell University  

v Ithake) a po krátkom štipendijnom pobyte v Kalifornii sa usadil  

v Toronte, kde na univerzite vyučoval americkú a modernú anglickú 

literatúru. Tam spolu s manželkou Zdenou Salivarovou založili 

nakladateľstvo Sixty-Eight Publishers. Ťažiskom jeho literárnej tvorby je zobrazenie reality sveta 

jeho súčasníkov. Stal sa významným českým prozaikom druhej polovice 20. storočia nielen 

rozsahom, ale aj závažnosťou svoje tvorby 

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

https://www.spisovatele.cz/josef-skvorecky 

Z myšlienok 
Moje rozhodnutie písať literatúru určila moja mladosť. 
Spisovateľom som chcel byť odmalička.  
Ako chlapec som bol totiž ťažko chorý, a tak som sníval,  
že budem písať o veciach, ktoré sám nemôžem zažiť 
Spisovatel je ten, kdo píše. Ne ten, kdo mlčí. 
Každý, kdo je hodný jména spisovatel, žije z toho, co zažil do 
svých 18 let, protože to je život, kdy máte ještě čerstvou duši. 
 

Největší cynikové bývají v postatě nejcitlivějšími lidmi.  
 

Politika jako taková skýtá neustále náměty pro absurdní dramata.  
Politika je oblastí mnoha zcela neuvěřitelných lidských pomýlení.  
 

Dneska se v Kanadě říká, že obdiv k ženské kráse je nespravedlivý vůči ženám,  
které krásné nejsou. To je pravda, ale život není nikdy spravedlivý.  
 

Erotika je docela přirozená materiální záležitost –  
i slunéčka sedmitečná to dělají.  
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