
1 

 

1 

 

 

Čapek 
Gauss 
Fromm 
Lincoln 
Cassirer 
Escríva 
Morus 
Hegel 
Pólya 
Mauriac 
Kepler 

Carlyle 

  a  

ich  

2020 



2 

 

2 

 

Najkrajší dar prírody 
 

 Najkrajšie pocity vyplývajú zo záhad. Sú to pocity, ktoré 

stoja pri kolíske skutočného umenia a skutočnej vedy. 

Človek, ktorý tento pocit nepozná, človek, ktorý sa už 

nedokáže diviť a ktorý nevie žasnúť, je prakticky mŕtvy. 

Je ako zhasnutá svieca.  

 Jedným z najsilnejších motívov, ktorý vedie mužov do umenia a vedy,  

je únik z každodenného života vyznačujúceho sa bolestnou drsnosťou  

a beznádejnou nudou, od okov vlastných, stále sa meniacich túžob.  

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

zákonmi rozumovej povahy, si neviem predstaviť skutočného vedca. 

Prírodné vedy bez náboženstva sú ochrnuté.  
 

 Každé poznanie o skutočnosti vychádza zo skutočnosti a ústi do nej.  

 Je otázka, čo je pre vedca významnejšie, či poznanie faktov, či fantázia.  

 Moje ideály, ktoré mi vždy žiarili na cestu a znova a znova ma napĺňali 

radostnou odvahou žiť, boli láskavosť, krása, a pravda... Prázdne ciele 

ľudského úsilia   majetok, povrchný úspech, prepych   sa mi vždy 

videli opovrhnutiahodné. 

 Najrozumnejšia forma výchovy je príklad.  
 Nech sú dobrí a spravodliví ľudia akýkoľvek, už len kvôli nim sa oplatí 

žiť.  

 Nechci byť človekom, ktorý je úspešný, ale buď človekom,  
ktorý za niečo stojí. 

 Neplač že zapadlo slnko, lebo slzy ti zabránia uvidieť hviezdy 

 Povinnosťou každého človeka je byť príkladom čistoty a mať odvahu 

zachovávať svoje etické presvedčenie v spoločnosti cynikov. Už dávno 

sa usilujem takto postupovať   so striedavým úspechom. 

 Mier nemôže byť udržovaný násilím, môže byť dosiahnutý  

len porozumením. 

 Väčšina ľudí si myslí, že intelekt robí veľkého vedca.  
Nemajú pravdu. Robí to charakter.  

 Veda bez náboženstva je slepá a náboženstvo bez vedy je chromé.  

 Radosť vidieť a rozumieť je najkrajší dar prírody.  

 Svet je chudobný na princípy, ale ohromne bohatý na štruktúry.  

 Láska je pre človeka zložitejšia ako matematika,  
často s neriešiteľnými príkladmi.  

 
 

Albert  EINSTEIN (14.3.1879 – 18.4.1955) 

http://sk.wikiquote.org/wiki/Ide%C3%A1l
http://sk.wikiquote.org/wiki/%C5%BDiara
http://sk.wikiquote.org/wiki/Cesta
http://sk.wikiquote.org/wiki/%C5%BDitie
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http://sk.wikiquote.org/wiki/Majetok
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http://sk.wikiquote.org/wiki/Prepych
http://sk.wikiquote.org/wiki/Forma
http://sk.wikiquote.org/wiki/V%C3%BDchova
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http://sk.wikiquote.org/wiki/Spravodlivos%C5%A5
http://sk.wikiquote.org/wiki/%C4%8Clovek
http://sk.wikiquote.org/wiki/%C5%BDivot
http://sk.wikiquote.org/wiki/%C4%8Clovek
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http://sk.wikiquote.org/wiki/Pla%C4%8D
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http://sk.wikiquote.org/wiki/Slza
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http://sk.wikiquote.org/wiki/Odvaha
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http://sk.wikiquote.org/wiki/Postup
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http://sk.wikiquote.org/wiki/Mier
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http://sk.wikiquote.org/wiki/%C4%BDudia
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http://sk.wikiquote.org/wiki/Vedec
http://sk.wikiquote.org/wiki/Pravda
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http://sk.wikiquote.org/wiki/N%C3%A1bo%C5%BEenstvo
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http://sk.wikiquote.org/wiki/Rie%C5%A1enie
http://sk.wikiquote.org/wiki/Pr%C3%ADklad


3 

 

3 

 

Karel ČAPEK 
(9.1.1890 – 25.12.1938) 
 

 

Svoju tvorbou ako prozaik, dramatik, esejista a novinár osvedčil humanizmus 

i duchaplné pozorovateľské majstrovstvo. Ukázal zložitosť ľudskej osobnosti 

i mnohoznačnosť každodenného života. Vyznal sa z lásky k rodnej zemi, 

postavil sa na vrchol modernej českej prózy svojej doby. Dokázal napísať 

kvalitné úvodníky, referáty, reportáže, správy i fejtóny, glosy i nekrológy, 

romány i diela dramatické. Literatúrou sa pokúsil o univerzálnosť na ceste  

od človeka k človeku. Veril, že s obyčajnou láskou a dobrosrdečnosťou,  

by sa dali robiť aj zázraky.  

 
 

Z myšlienok 
 

 Starý zákon má pravdu. Niekedy padajú hradby púhym krikom. Ale púhym krikom 

sa nedá postaviť nič. 

 Poznávame svet cez to, čo sme sami, a spoznávajúc svet objavujeme seba 

samých... Pozorovať, vidieť, objavovať, to je veľké a tvorivé dielo; ale k tomu je 

potrebný vzlet, a kto sa nevie povzniesť, nevidí to, čo je.  

 Pravda je viac než moc, pretože je trvalá... Zbaviť svet lži je viac než odzbrojenie. 

 Ponižuje nás forma i duch politiky, ktorá vládne pomocou nečistých kompromisov 

medzi bezohľadnými záujmami... Kompromis je rozdiel medzi zásadou a praxou. 

Politika kompromisov je možno opatrná; ale nie je presná; je ako obchod, 

v ktorom sa vyjednáva. 

 Naša reč je múdra: robí zásadný rozdiel medzi som presvedčený a presvedčil som 

sa... Ak chceme niekoho presvedčiť, musíme sa stať kusom jeho osobného života. 

 To, čo platí iba pre jednu stranu, jednu vieru, jeden národ, nie je tá pravda,   

ktorá je večným cieľom ľudského ducha. 

 Ideály, hodnoty, zásady – prepáčte – to sú rýdzo mravné a povedal by som 

dokonca náboženské veci, sú klamstvom, ak neposväcujú a ak nie sú vykúpením 

pre náš súkromný a osobný život. 

 Skutočné hodnoty nie sú idey v hlave, ale činné sily, ktoré formujú náš život. 

 To najkrajšie na svete nie sú veci, ale chvíle, okamžiky, nezachytiteľné sekundy. 

 Bez úcty k človeku nebude možné organizovať svet lepšie a slušnejšie než doteraz. 

 Človek nezdvihne sám seba do výšky. Človek nemôže spasiť sám seba. Musí sa mu 

zhora spustiť nejaký povraz alebo podať nejaká pozdvihujúca sila. Zo spásou je to 

asi rovnaké. 

 Hodnoty bytia sú v podstate v tom, ako vrúcne sme schopní ich 

prežívať. Hodnota nášho ľudského života závisí na hodnotách, 

ktoré sú v nás. Ľudia tvoria svoj ľudský svet: je v ňom to, čo do 

neho vkladáme. 

 Do hĺbky sa dostávame  nie  jednou  cestou, sondujeme svojimi 

činmi, vedou, poéziou, láskou i náboženstvom: potrebujeme 

rôzne metódy,  aby sme zmerali svoj svet.                                  
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Carl Friedrich GAUSS    
(30. 4. 1777 –  23. 2. 1855) 
 

Nemecký matematik, považovaný za majstra troch A – 

aritmetiky, algebry a analýzy. Tlačou vydal 155 odborných prác  

a veľa pojednaní zanechal v rukopisoch. Otvoril cestu novodobej 

teórii čísiel (teória delenia kruhu, kongruencie, teória 

kvadratických foriem). Prispel k všeobecnému prijatiu 

komplexných čísiel. Podal výklad metódy najmenších štvorcov, 

vybudoval základy hyperbolickej geometrie. Študoval 

elektromagnetizmus, intenzitu zemského magnetického poľa  

a pod. Vo svojej ľudskej povahe mal hlboko zakorenenú túžbu  

po pravde a cit pre spravodlivosť. Rozvahu a mravnosť 

považoval za základ blaha pre jednotlivcov i celé národy. 

Uviedol prvý presný dôkaz základnej vety algebry. Dokázal 

tvrdenie o tom, kedy sa dá zostrojiť pravidelný n-uholník 

kružidlom a pravítkom. Na náhrobnom kameni má vytesaný 

pravidelný sedemnásťuholník s opísanou kružnicou.   
 

 

Z myšlienok 
 

 Matematika je kráľovnou vied,  

     ale teória čísiel je kráľovnou matematiky. 

 Veda musí byť družkou praxe, nie jej slúžkou; musí jej dávať 

dary, ale nie jej otrocky slúžiť. 

 Nie poznanie, ale učenie sa, nie vlastnenie, ale získavanie, 

nie byť v cieli, ale prichádzať na podstatu veci – to je to, čo 

dáva najväčší pôžitok. 
 

 Výsledky vlastného premýšľania sú hodnotnejšie ako všetka získaná cudzia 

múdrosť. 

 Prednášky majú ukázať správnu cestu, majú rozvíjať predstavivosť a hĺbavosť. 

Prednášky majú viesť len prvé kroky, majú zabrániť tvoreniu nesprávnych názorov 

na začiatku štúdia, majú viesť potiaľ, odkiaľ sa dá ísť ďalej samostatným štúdiom. 

 Musíme si skromne uvedomiť, že ak je číslo produktom nášho ducha,  

tak priestor mimo nášho ducha má realitu, ktorej nemôžeme a priori 

predpisovať zákony. 
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Erich FROMM  
(23.3.1900 – 18.3.1980) 

 

Nemecko–americký psychológ, filozof a sociológ sa snažil postaviť 

most medzi psychoanalýzou a sociológiou, sústredene vytváral 

rešpekt k blížnym a produktívnu lásku medzi nimi vnímal ako 

podstatnú poľudšťujúcu aktivitu v pretechnizovanom svete. Spoznal 

mohutnosť ľudskej spolupráce, kde individuálne ja sa postupne silou 

rozumu, lásky a produktívnej činnosti približuje k tajuplnej Jednote. 

Svojimi dielami (Únik pred slobodou, Človek sám pre seba, Zdravá 

spoločnosť, Umenie milovať, Ľudské srdce – jeho nadanie k dobru  

a zlu, Mať a byť) naznačoval zmysluplnejšie formovanie ľudskej spoločnosti hľadajúcimi 

slobodnými osobnosťami. Človek je činná bytosť rozvíjajúca svoje fyzické, psychické i duchovné 

schopnosti. Mal by sa venovať štúdiu múdrosti i spoznaniu Boha a nie moci a prepychu. 
 

Z myšlienok 

 

 Sme tým, čomu sme oddaní a čomu sme oddaní, to motivuje naše správanie. 
 

 My ľudia máme vrodenú a hlboko zakorenenú túžbu byť: prejavovať svoje 

možnosti, byť aktívni, unikať z väzenia sebectva, prežívať jednotu s druhými. 
 

 Bytie je slovami neopísateľné a odovzdateľné iba spoluprežívaním zážitku...  

Cesta k bytiu závisí na preniknutí pod povrch skutočnosti a na jej pochopení. 
 

 Človek je hlboko uschopnený potrebou milovať... Láska je odpoveď na problém 

ľudskej existencie... Láska je predovšetkým dávať, nie prijímať. 
 

 Dávať je radostnejšie ako prijímať, pretože v akte dávania spočíva rýdzi výraz 

ľudského života... Kto je schopný rozdávať sám seba, je bohatý. 
 

 Vedieť neznamená snažiť sa mať vždy pravdu, ale prenikať cez povrch a usilovať 

sa kriticky objektívne stále viac približovať k pravde. 
 

 Právo vyjadriť vlastné myšlienky má však význam len vtedy, ak sme schopní 

vlastné myšlienky mať. 
 

 Pravé presvedčenie má dve požiadavky: primeranú informáciu a účelné vlastné 

rozhodnutie. 
 

 Láska je akt viery, a kto je slabý vo viere, je slabý aj v láske... Láska je umenie; 

nič na svete nie je dôležitejšie, ako sa naučiť tomuto učeniu... Kto miluje nejakého 

človeka opravdivou láskou, miluje všetkých, miluje svet, miluje život.  
 

 Láska je jediný prostriedok poznávania, lebo odpoveď na moju 

otázku je v zjednotení sa s druhým. V druhom nachádzam a 

objavujem nielen seba; objavujem dvoch. Objavujem človeka. 

 Zmyslom života je to, čo do svojho života vkladáme sami. 
 Verím, že každý človek reprezentuje ľudskosť. Líšime sa inteligenciou, 

zdravím a nadaním. Napriek tomu sme si však všetci rovní. Všetci sme 

svätými aj hriešnikmi, dospelými aj deťmi a nik nestojí nad druhým  
a nie je jeho sudcom.                                                                           

http://sk.wikiquote.org/wiki/L%C3%A1ska
http://sk.wikiquote.org/wiki/Odpove%C4%8F
http://sk.wikiquote.org/wiki/Probl%C3%A9m
http://sk.wikiquote.org/wiki/%C4%BDud
http://sk.wikiquote.org/wiki/Existencia
http://sk.wikiquote.org/wiki/L%C3%A1ska
http://sk.wikiquote.org/wiki/D%C3%A1vanie
http://sk.wikiquote.org/wiki/Prij%C3%ADmanie
http://sk.wikiquote.org/wiki/L%C3%A1ska
http://sk.wikiquote.org/wiki/Akt
http://sk.wikiquote.org/wiki/Viera
http://sk.wikiquote.org/wiki/Slabos%C5%A5
http://sk.wikiquote.org/wiki/L%C3%A1ska
http://sk.wikiquote.org/wiki/Umenie
http://sk.wikiquote.org/wiki/Ni%C4%8D
http://sk.wikiquote.org/wiki/Svet
http://sk.wikiquote.org/wiki/D%C3%B4le%C5%BEitos%C5%A5
http://sk.wikiquote.org/wiki/U%C4%8Denie
http://sk.wikiquote.org/wiki/L%C3%A1ska
http://sk.wikiquote.org/wiki/%C4%8Clovek
http://sk.wikiquote.org/wiki/Svet
http://sk.wikiquote.org/wiki/%C5%BDivot
http://sk.wikiquote.org/wiki/L%C3%A1ska
http://sk.wikiquote.org/wiki/%C4%8Clovek
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Abraham LINCOLN   
(12.2.1809 – 15. 4. 1865) 

 

Americký právník, politik, spoluzakladateľ Republikánskej strany (1854), 

prezident USA (1861–65), sa stal obeťou atentátu. Vnímal politiku ako 

javisko pre komédie i tragédie, na ktorých sa máme naučiť pokore. Bol 

známy svojou priamosťou, až drsnou úprimnosťou, praktičnosťou. Uznal,  

že z vojny, aj keby bola spravodlivá, nikto nezostane bez morálnej ujmy. 

Mal odpor k politickému triumfalizmu, vedel, že politika je obmedzeným 

nástrojom pre spoločenský poriadok. S pokorou ponúkal úvahy o zrode 

slobody pred Bohom, na základe mravnosti bez relatívnych interpretácií. 

Vyhlásil (1.1.1863) deklaráciu rovnoprávnosti. Statočný Abo sa stal 

príkladom morálneho politického vodcu kráčajúceho za všeobecnou 

slobodou a spravodlivosťou. 
 

Z myšlienok 
 

 Rovnako ako nechcem byť otrokom, nechcem byť ani pánom. 

 Ten má právo kritizovať, kto má odvahu pomáhať. 

 Ak chceš poznať charakter človeka, daj mu moc. 
 Priateľ je človek, ktorý má tých istých nepriateľov ako vy. 

 Nikdy som nezabudol vytrhnúť bodliak a zasadiť kvetinu tam,  

kde som si myslel, že vykvitne. 

 Robím najlepšie, ako viem, maximum z toho, čo vládzem; a toto budem robiť až do 

konca. Ak sa na konci ukáže, že som robil dobre, nezaváži nič z toho, čo povedali   

proti mne. Ak sa na konci ukáže, že som robil zle, nič na tom nezmení ani desať  

anjelov, ktorí budú prisahať, že som robil dobre. 

 Nemusím vyhrať za každú cenu, ale musím žiť v pravde. Nemusím mať 
úspech za každú cenu, ale musím sa správať podľa svojich zásad.  

 Je málo vecí úplne zlých alebo úplne dobrých. Takmer vo všetkom, zvlášť vo 

vládnej politike, sú neoddeliteľne vedľa seba dobro i zlo, preto sa neustále musíme 

rozhodovať, čo z oboch prevažuje. 

  Žiadny človek nemá takú dobrú pamäť, aby uspel so lžou... Je možné stále klamať 

niektorých alebo občas oklamať všetkých, ale nemožno stále klamať všetkých. 

 Ľudia, ktorí si cenia svoje výhody viac, než princípy, stratia nakoniec oboje. 

  Manželstvo  to nie je ani peklo, ani raj, ale jednoducho očistec. 

  Sloboda bez poslušnosti je zmätok a poslušnosť bez slobody je otroctvo. 
 Za všetko, čo som alebo o čom sa domnievam, že som, vďačím svojej matke. 

 Nie je nič mocnejšie ako myšlienky, ktorých čas nadišiel. 

 Božie súdy sú naprosto správne a spravodlivé. 

 

 Otec ma učil pracovať,  

     no neučil ma láske k práci. 

 
 
                      
                                            

http://sk.wikiquote.org/wiki/V%C3%BDhra
http://sk.wikiquote.org/wiki/Cena
http://sk.wikiquote.org/wiki/%C5%BDitie
http://sk.wikiquote.org/wiki/Pravda
http://sk.wikiquote.org/wiki/%C3%9Aspech
http://sk.wikiquote.org/wiki/Spr%C3%A1vanie
http://sk.wikiquote.org/wiki/Z%C3%A1sada
http://sk.wikiquote.org/wiki/Otec
http://sk.wikiquote.org/wiki/U%C4%8Denie
http://sk.wikiquote.org/wiki/Pracova%C5%A5
http://sk.wikiquote.org/wiki/L%C3%A1ska


7 

 

7 

 

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.                                        



8 

 

8 

 

Josemaría ESCRIVÁ de Balaguer 
(9. 1. 1902 – 26. 6. 1975) 

 

Každá práca služby blížnym aj každodenný jednoduchý život ľudského 

spoločenstva sú príležitosťou pre stretnutie s Bohom, aby sa zároveň 

uplatňoval bohatý duchovný život aj kresťanský apoštolát. Všetci ľudia môžu 

dosiahnuť svätosť skrz svoj obyčajný život a všednú prácu. Tento názor 

spolu s rodinným heslom Duša a pokoj smeroval vo svojich slovách 

i skutkoch tak, aby hlásané evanjelium zasiahlo až do hĺbky ľudského srdca. 

Pochádzal zo španielskej katolíckej rodiny. V roku 1925 bol vysvätený za 

kňaza a slúžil na vidieku, v Zaragóze i v Madride. Tam získal doktorát práv 

(1939). Od roku 1946 pôsobil v Ríme a získal doktorát teológie na 

Lateránskej univerzite. Založil (1928) Opus dei – cestu pre posväcovanie každej ľudskej práce 

v kresťanskej láske. Podnikal cesty do mnohých európskych krajín, Mexika Guatemaly a južnej 

Ameriky. Bol aj blahorečený (1992) i svätorečený (2002).  
 

Z myšlienok 
 Máme len jeden život pozostávajúci z tela a ducha, a taký má aj byť, po telesnej i 

duchovnej stránke naplnený Bohom... Keď sa bok po boku angažujeme spolu s 

našimi priateľmi, kolegami a príbuznými v tých istých záležitostiach, môžeme im 

pomôcť objaviť Krista.  

 Vzrastaj prekonávaním prekážok. 

 Nevyhýbaj sa povinnosti. Vykonávaj ju svedomito, aj keď iní ju zanedbávajú. 

 Ak máš byť soľou a svetlom, potrebuješ vedomosti a schopnosti. 

 Keď získaš skutočný záujem o svoju odbornú prácu, zlepší sa aj tvoj duševný život. 

 Tvoja nedbalosť, ľahostajnosť, záhaľčivosť je vlastne zbabelosť a pohodlnosť. 

 Nezabúdaj, že aj priemerní ľudia môžu hrešiť prehnaným sebavedomím. 

 Neprikladaj veľkú dôležitosť tomu, čo svet nazýva víťazstvom, prípadne porážkou. 

 Neodsudzuj skôr, kým si nepreveríš svoj úsudok modlitbou. 

 Zbav sa myšlienok pýchy. Si len štetcom v ruke umelca.  

 Nezabúdaj, že najviac má ten, kto potrebuje menej. 

 Môžeš si byť istý, že si Božím mužom, keď nespravodlivosť znášaš s radosťou  

a mlčky. 

 Tajomstvo, ktoré dodáva najpokornejšej, ba aj tej najpokorujúcejšej veci 

dôležitosť, je milovať. 

 Vyhral by si veľký boj, keby si sa zbavil strachu z toho, že ťa budú poznať takého, 

aký si. 

 Svedomie si skúmaj pomaly a statočne. 

 Zotrvaj v dobrom a nad klebetami pokrč ramenami. 

 Neboj sa pravdy, aj keby ťa mala stáť život. 

 Buď užitočný. Zanechaj za sebou stopy.  
      Vyžaruj svetlo svojej viery a lásky. 

 Ak sa skutočne „odovzdáš“ Bohu, nijaká ťažkosť neotrasie tvojím optimizmom. 

 Dnes nestačí, aby muži a ženy boli dobrí. Proti konzumizmu, pohanskému 

a materialistickému bremenu, ktoré nám núkajú, Kristus si vyžaduje 
nekomformistov, rebelov Lásky! 

http://sk.wikiquote.org/wiki/Dnes
http://sk.wikiquote.org/wiki/Mu%C5%BE
http://sk.wikiquote.org/wiki/%C5%BDena
http://sk.wikiquote.org/wiki/Pohan
http://sk.wikiquote.org/wiki/Bremeno
http://sk.wikiquote.org/wiki/Kristus
http://sk.wikiquote.org/wiki/Rebel
http://sk.wikiquote.org/wiki/L%C3%A1ska
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Tomáš MORUS 
(6.2.1478 – 6.7.1535) 

 

Anglický humanista, štátnik, filozof i svätec, zladil prirodzené i získané 

vlastnosti do symbiózy vznešenej kresťanskej ľudskosti. Zasadzoval sa 

za reformu a nie za reformáciu. Vo svojej Utópii popísal ideál 

spoločného majetku, osvietenej vlády a radostnej vzdelanosti. Vedel,  

že svedomie je to najvlastnejšie, čo človek má. Dlhodobo spolupracoval 

s panovníkom, zastával aj najvyšší štátny úrad. Ako lord kancelár v čase 

panovania anglického kráľa Henricha VIII., odmietol uznať kráľovskú 

zvrchovanosť nad katolíckou Cirkvou v Anglicku a preto musel 

podstúpiť mučenícku smrť. Neporušil však ani vernosť nehodnému 

kráľovi: Umieram ako verný služobník kráľa, 

ale v prvom rade ako služobník Boží. Od roku 

2000 je v katolíckej cirkvi patrónom vládcov a politikov. Morus obrátil 

pozornosť na nový humanizmus, v ktorom aj kresťanstvo nielen 

uspokojuje našu túžbu po poznaní fyzického sveta, v ktorom žijeme,  

ale aj po zmysluplnom vesmíre ľudských myšlienok, vnútorných túžob 

a tvorivých snáh pretvárať a zdokonaľovať svet. 

 

Z myšlienok 
 

 

 Ani jediný raz som neprivolil myšlienke, že by som aj v 

najkrajnejšej hrôze z telesných bolestí predsa len súhlasil s 

vecou, ktorá by sa protivila môjmu svedomiu. 

 Nie som si istý, či Boh sám si neželá rôznosť viery, aby jedna 

forma podnecovala druhú (v Utópii). 

 Bože, keď to všetko rozvážim, potom sa mi každý dnešný štát javí len ako zrada 

boháčov, ktorí pod zámienkou spoločného blaha sledujú svoje vlastné výhody a 

všakovakými úskokmi sa usilujú len o to, aby si zabezpečili vlastníctvo všetkého,  

    čo neoprávnene získali, a aby prácu chudoby získali a vyťažili za najmenšiu možnú    

    odmenu. Takéto podarené ustanovenia zriaďujú bohatí v mene celku, teda aj   

    chudobných, a nazývajú ich zákony. 

 Existuje jeden dôkaz, ktorý sa môže postaviť proti všetkým mudráckym dôkazom 

nevercov: nebolo človeka na smrteľnej posteli, ktorý by ľutoval, že žil kresťansky... 

  ... aby nikdy pýcha a povýšenosť nad inými nezapustili korene v mojom srdci. 

 

 Uprostred života sme obklopení smrťou.  

  Prosím vás, pán poručík, pomôžte mi vystúpiť hore,  

     naspäť si poradím sám (pred svojou popravou). 

 

 Nič sa nemôže stať, čo by nechcel Boh.  

    Teda ak to On chce, čo aké zlé by sa nám to javilo,  

     je to pre nás predsa len to najlepšie. 

 Skutočný muž neutrpí škodu, aj keby o hlavu prišiel. 
   

 

http://sk.wikiquote.org/wiki/Mu%C5%BE
http://sk.wikiquote.org/wiki/%C5%A0koda
http://sk.wikiquote.org/wiki/Hlava
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Georg W. F. HEGEL  
(27. 8. 1770 – 14. 11. 1831) 
 

Nemecký filozof, vyštudoval gymnázium v Stuttgarte a teológiu  

v Tübingene. Pôsobil ako domáci učiteľ, redaktor, profesor a rektor 

gymnázia v Norimbergu. Vysokoškolským profesorom bol  

na univerzite v Heidelbergu a v Berlíne. Zomrel na následky cholery.  

Až do smrti veril v ľudský rozum, pravdu, slobodu a spravodlivosť. 

Napriek svojej ťažkopádnejšej povahe, filozofická vášeň a prenikavé 

myslenie ho postavili medzi najvýznamnejších predstaviteľov 

nemeckej klasickej filozofie. Pochopil dôstojnosť človeka v jeho 

myslení ako najvyššej forme ľudskej činnosti. Pravdu vnímal ako 

jednotu protikladných určení. Prírodu chápal ako systém vývojových 

stupňov, ktorých tendenciou je pokrok k subjektívnosti. Prispel  

k viere, že možno obsiahnuť skutočnosť pomocou rozumu. Podarilo sa 

mu vytvoriť filozofickú, originálnu a ucelenú, koncepciu sveta. V rozsiahlom a mnohotvárnom 

diele (napr. Základy encyklopédie filozofických vied, Logika, Fenomenológia ducha) opísal svet  

ako ustavičný proces, ako napredovanie v zmysle sebarealizácie absolútnej idey. Vývoj v troch 

stupňoch – téza, antitéza, syntéza – v zásade naznačuje dialektiku pojmov. Uznával, že všetky veci 

a javy majú duchovnú podstatu. Bytie má rovnakú prirodzenosť ako myslenie. 
 

Z myšlienok 
 

 Všetko, čo sa deje od večnosti na nebi a na zemi... ženie sa vpred len preto, aby 

duch poznal sám seba, aby sám seba spredmetnil, aby sám seba našiel, aby sa stal 

niečím, čo je samo pre seba, aby splynul sám so sebou... aby sa vrátil k sebe. 
 

 Úlohou filozofie je pochopiť to, čo je, lebo to, čo je, je rozum. 
  

 Pravda je celok. Celok je len bytie dovršujúce sa vlastným vývojom.  
 

 O absolútne treba povedať, že je bytostne výsledkom, že iba na konci je tým,  

čím naozaj je. 
 

 Ako je podstatou hmoty tiaž, tak treba povedať, že podstatou ducha je sloboda.  
 

 Iba duchovné je skutočné... Boh je absolútny duch.  
 

 Ľudský rozum, vedomie jeho existencie, je rozum vôbec, božský princíp v človeku. 
 

 Dejiny filozofie nám zobrazujú galériu vzácnych duchov, galériu hercov 

dumajúceho rozumu, ktorí silou tohto rozumu prenikli do podstaty vecí, prírody  

i ducha, do podstaty boha, a vydobyli nám najvzácnejší poklad, poklad 

rozumového poznania.  
 

 Nie je lepšie znamenie doby než to, že sa ľudstvo chová k sebe  

s úctou.  
 

 Pravým bytím človeka je jeho čin. Nemôžeme vedieť čím sme, 

pokiaľ sa svojím konaním neuskutočníme.  
 

 Buď osobou a rešpektuj druhých ako osoby.                             
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György PÓLYA 
(13.12.1887 – 7.9.1985) 

 

Už po skončení strednej školy, v ktorej často obsadzoval popredné umiestnenia 

v matematických súťažiach nadaných študentov, sa rozhodol pre profesiu 

matematika. Nepokladal som sa za dosť dobrého pre fyziku a bol som príliš dobrý 

pre filozofiu. Matematika bola uprostred. Univerzitné štúdia dokončil v Budapešti 

(1912). Počas vysokoškolského štúdia i po ňom (1912–1914) bol určitý čas  

na študijných pobytoch na univerzitách v Paríži, Viedni i v Göttingene. Pôsobil 

v Polytechnickej škole v Zürichu (1914–1940), stal sa vysokoškolským profesorom 

(1928). Poriadal prednášky a kurzy na rôznych univerzitách v Európe i v Amerike. 

V roku 1940 odišiel natrvalo do USA. Tam pôsobil na Stanfordskej univerzite 

v Kalifornii až do odchodu na penziu (1953). Ešte ako 90ročný aktívne pracoval 

so študentmi. Mal všestranné záujmy, vrodenú čulosť povahy, sympatickú 

láskavosť k ľuďom. Rozvinul kombinatorickú analýzu, dosiahol úspešné výsledky vo funkcionálnej analýze, 

matematickej štatistike i v teórii čísel. Podstatne ovplyvnil postavenie matematickej fyziky. Teoreticko-

pravdepodobnostnými výsledkami a prácami z oblasti nerovností prispel k novým aplikáciám mnohých 

matematických disciplín. Za výsledky svojich matematických prác, napísal viac než 230 pojednaní, sa stal 

členom americkej akadémie vied v Bostone i Národnej akadémie vo Washingtone. Bol zahraničným členom 

akadémií v Maďarsku a vo Francúzsku. Z viacerých vedeckých ocenení spomeňme, že od Americkej 

matematickej spoločnosti získal cenu Za mimoriadne zásluhy v matematike (1963). 
 

Z myšlienok 
  

 Matematika je veda, ktorá dáva najlepšiu príležitosť pozorovať proces myslenia  

a má tú prednosť, že pri jej pestovaní nadobúdame cvik v metóde rozumového uvažovania,  

ktorú môže byť potom používaná na štúdium ktoréhokoľvek predmetu. 

 Matematika je vtedy zaujímavá, ak živí našu vynachádzavosť a zdatnosť usudzovania. 

 Čo to znamená ovládať matematiku? Riešiť úlohy a to nielen štandardné, ale aj také,  

ktoré vyžadujú určitú nezávislosť myslenia, tvorivý rozum, originálnosť, vynaliezavosť. 

 Radosť z objavu je najlepší podnet pre ďalšiu prácu. Najlepšia cesta ako sa niečo naučiť je, 

objaviť to... Krása matematiky je v tom, nachádzať pravdu bez ťažkostí.  

 Učenie začína činnosťou a jednaním, postupuje k slovám a predstavám a malo by končiť 

žiadanými algoritmami rozumového uvažovania.  

 Čo je to dobre učiť? Dávať študujúcemu príležitosť, aby objavoval veci sám, z vlastnej 

iniciatívy... Štúdium umenia riešiť úlohy je výchovou vôle. 

 Nechajte svojich študentov klásť otázky alebo sa pýtajte tak, ako sa oni môžu pýtať. Nechajte 

svojich študentov odpovedať alebo dávajte odpovede, ktoré oni môžu dávať. Vyhýbajte sa 

odpovediam na otázky, na ktoré sa nik nepýtal, ani vy sami. 

 Vyučovanie má žiaka pripraviť pre objavy alebo vo väčšej miere dať niektoré predstavy 

o objavoch... Veľký objav rieši veľký problém, ale zrnko objavu je v každom probléme. 

 Ak sa chcete naučiť plávať, smelo vojdite do vody; ak sa chcete naučiť riešiť úlohy, riešte ich. 

Matematika je riešenie problémov. Učte žiakov rozmýšľať. Pre dômyselnosť a dôvtip  

musí byť v matematike miesto. 

 Treba motivovať nie vynútením, askézou,  

ale zaujatím a podaním problému zvnútra. 

 Vyučovanie nie je veda; to je umenie. Ak by vyučovanie bola veda, tak bude 

obsahovať najlepší spôsob vyučovania a každý človek by sa musel učiť tým 

spôsobom. Vyučovanie nie je veda, je tam veľa možností pre osobné rozdiely… 
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Francois MAURIAC 
(11.10.1885 – 1.9.1970) 
 

 
Francúzsky básnik, prozaik, dramatik, esejista i literárny 

kritik, od roku 1933 člen Francúzskej akadémie, získal  

za prenikavú znalosť ľudskej duše a umelecké tlmočenie 

drám ľudského života Nobelovu cenu za literatúru (1952). 

Odhaľoval konflikty v rodinách, medzi človekom a jeho 

zdanlivými istotami. Jeho jazykový prejav sa vyznačoval 

aj lyrickými prvkami a hĺbavým zamyslením 

nad životnými osudmi, ktoré sa stanú únikom z pút času iba spoznaním lásky. 

Napísal zbierku básní (Zopnuté ruky), divadelné hry (napr. Nikto nie je dosť 

milovaný) a celý rad románov (Púšť lásky, Bozk malomocnému, Klbko zmijí, 

Cesta k moru a ďalšie). S vykresľovaním smutných osudov ľudského života 

ukazoval aj lúče viery a papršleky božej milosti. Spoznal, že pravá viera 

je synonymom pre lásku a dobro. 

 

 

Z myšlienok 
 

 Každý človek je unikát, ktorý nemá páru, odkedy je svet svetom. 
 

 To, čo ľudia skrývajú, nie je vždy to najhoršie. 
 

 Nikdy sa neprestanem pýtať, ako je možné, že vzniká myšlienka, že ruka maľuje 

a najmä, že srdce miluje a z lásky trpí. 
 

 Milovať niekoho znamená byť jediným, kto sa díva na zázrak, ktorý je pre 

ostatných neviditeľný... Láska je len jedna... veriť znamená milovať. 
 

 Aj najmenší z nás, pretože myslí a trpí, znamená nekonečne viac ako celý ten 

slepý, hluchý a nemysliaci vesmír. 
 

 Každý z nás môže byť hrdinom drámy, v ktorej nám ide o večnosť. 
 

 Manželská láska, ktorá prežije tisícoraké útrapy,  

je podľa mňa ten najkrajší zázrak. 
 

 Skoro vždy je tá správna cesta najťažšia.  
 

 Nekonečný Boh sa zapletá s každým z nás iným spôsobom, 

      hoci je nás nesmierny počet. 
 

 Verím, že Boh ma miluje takého, aký som bol a aký som, 

i akého ma vidí a posudzuje i odsudzuje vlastné srdce...  
 

 To, čo verím a viem, má základ v nepochopiteľnom tajomstve.   
 

 

 

http://sk.wikiquote.org/wiki/Man%C5%BEelstvo
http://sk.wikiquote.org/wiki/L%C3%A1ska
http://sk.wikiquote.org/wiki/Z%C3%A1zrak
http://sk.wikiquote.org/wiki/Cesta
http://sk.wikiquote.org/wiki/%C5%A4a%C5%BEkos%C5%A5
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Johannes KEPLER 
(27.12.1571–15.11.1630)  
 

Vyštudoval teológiu, matematiku a astronómiu. Bol majstrom 

slobodných umení, cisárskym matematikom a dvorným astronómom 

Rudolfa II. v Prahe. V pojednaní Astronomia nova (1609) určil dva 

zákony pohybu planét. V diele Harmonices Mundi (1619) pripojil tretí 

zákon o pohybe planét. Dosiahol svoju skrytú predstavu – hudbu 

planetárnych sfér. Vyhľadal jedinečnú harmóniu vesmíru a spoznal 

princípy, ktoré popisujú pohyb planét. Mal nesmierne pevnú vôľu  

a vytrvalosť, nemusel sa hanbiť ani za svoj charakter. Prispel k tomu, 

že z astronómie sa stala skutočná veda. Uznal, že praktická skutočnosť 

je zdrojom poznania i kritériom pravdy. Správne 

odhadol, že matematika prepožičiava kráse 

systém a štruktúre zase krásu. Kepler prispel 

k poznatkom o lome svetla, o osvetlení, o teórii ďalekohľadov  i priestorovom 

videní. Keplerove meno nesie ďalekohľad, ktorý navrhol zostaviť z dvoch 

spojných šošoviek.   
 

Z myšlienok 
 

 Venovať sa astronómii znamená čítať Božie myšlienky. 

 

 Hviezdy môžu síce dušu človeka naplniť, ale nemôžu samé úspech zaručiť.  

Skôr vyburcujú človeka a do určitej miery ho stavajú do strehu, aby zachytil okolo 

letiacu príležitosť. 
 

 Kedykoľvek premýšľam nad krásnym poriadkom, v ktorom jedno vyplýva 

z druhého, zdá sa mi, akoby som čítal príkaz napísaný nielen písmenami,  

ale priamo bytostnými vecami sveta, ktorý hovorí: Človeče, použi svoj rozum tak,  

aby si tieto veci pochopil. 
 

 Nikdy sovami nevyjadrím rozkoš, ktorú som zažil pri svojom objave... Posilňuje 

ma myšlienka, že neslúžim iba cisárovi, ale celému ľudskému rodu, že nepracujem 

iba pre terajšie pokolenie, ale aj pre potomstvo. 
 

 Poklad prírodných tajomstiev je nevyčerpateľný a jeho bohatstvo nepopísatelné. 

Kto z neho vynesie na svetlo niečo nové, nedokázal nič viac, než že iným otvára 

cestu k ďalším výskumom.  
 

 Cesty, po ktorých ľudský um dospel k pravde sú 

hodné väčšieho obdivu ako dosiahnutý cieľ. 
 

 Ďakujem Ti, Stvoriteľ a Pán, že si mi daroval túto 

radosť zo svojho stvorenia, tento úžas nad dielom 

Tvojich rúk... Oznamoval som slávu Tvojich skutkov 

ľuďom,  pokiaľ môj konečný duch mohol pochopiť 

Tvoju nekonečnosť. 
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Thomas CARLYLE  
(4.12.1795 − 4.2.1881) 

 

Škótsky spisovateľ a mysliteľ, historik a filozof bol aj učiteľom matematiky. 

Bol najstarším z deviatich detí, nábožensky vychovávaný v prísnych 

kalvínskych zásadách. Počty sa naučil od otca Jamesa. Na strednej škole 

preukázal nadanie aj pre matematiku. Po univerzitnom štúdiu v Edinburgu 

(1809–1813) pokračoval rok na bohosloveckej fakulte. Hľadal lepšie platené 

miesto na univerzite v Londýne i v Edinburgu. Tam sa stal neskôr aj rektorom 

(1865). Prostá a skromná rodinná výchova vytvorila v ňom silné morálne 

zásady prerastajúce do celoživotných mravných princípov. Snažil sa spoznať 

podstatný obraz vecí a javov. Vedel podať svoje ideály vzletným a elegantným štýlom. Historický 

vývoj spoločnosti videl cez veľké skutky významných osobností. Napísal 

dielo O hrdinoch a ich uctievaní. Cítil smerovanie dejinných pohybov smerom 

k sociálnej spravodlivosti, morálnej zodpovednosti a ľudskej duchovnosti. 

Nemal rád konvenčnú zdvorilosť, bezbrehé kompromisy. Nazýval veci a javy 

ich pravými menami. Odsudzoval zlo a vážil si skromnosť a disciplínu. Jeho 

nálada bola často smutná a neovládateľná. Preložil od Legendra Základy 

geometrie (1824), napísal historickú prácu Francúzska revolúcia (1837). 

  

Z myšlienok 
 

 Civilizácia pokročila práve tak ďaleko, akou mierou uctievala pravdu. 

 Nie v tom, čo mám, ale čo robím, je moje kráľovstvo.      

 Všetko čo sa na svete vykonalo, je vlastne vonkajším hmotným výsledkom, 

praktickým uskutočnením a stelesnením myšlienok, ktoré spočívali v hlavách 

veľkých mužov, poslaných na svet.  

 Ukáž mi človeka, ktorého si vážiš a ja ti poviem, aký si človek.  

 Ideál je v tebe samom. Prekážky k jeho dosiahnutiu sú tiež v tebe.   

 Skúsenosť si dáva platiť neobyčajne vysoké školné, ale naučí tak veľa,  

ako nikto iný.  

 Stojme za každých okolností na vlastných nohách –  v takých topánkach,  

na aké si dokážeme zarobiť. 

 Hovoriť s ľuďmi, ktorí vedia s vami len súhlasiť, je to isté, ako hovoriť s ozvenou. 

 Každý veľký čin sa zdá spočiatku nemožný. 

 Až keď zdravý ochorie, uvedomí si, čo mal. 

 Milujúce srdce je začiatkom všetkého porozumenia. 

 Kľudná sila pri ťažkostiach je prvá známka pravej veľkosti.   

 Kto nenájde šťastie vo svojej práci, nenájde ho nikde. 

 Mám v úcte muža, ktorý si v práci spieva. 

 Najväčšia chyba – nebyť si vedomý nijakej chyby.  

 Skušobným kameňom naozaj veľkého muža je pokora. 

 Doba je zlá? Je to možné. Ste tu však preto, aby ste ju zmenili.  

 Staň sa čestným človekom a môžeš si byť istý, 

 že na svete je o jedného darebáka menej.                                                                                                                  
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Jednoduché vety významných osobností 
(2020) 

 

 

Hľadaj, aby si našiel uplatnenie svojej 1udskosti. Nedaj sa zastrašiť, ak musíš čakať 

alebo experimentovať. Buď pripravený na sklamania. No nepremeškaj úlohu, v ktorej 

sa máš prejaviť ako človek. 

Albert SCHWEITZER (14.1.1875 – 4.9.1965) 
 

Smutné je, že hlupáci sú takí sebaistí a ľudia múdri tak plní pochybností. 

Bertrand  RUSSELL (18.5.1872 – 2.2.1970) 
 

Naučiť sa myslieť – to je najlepšia príprava pre život... Ide o to, mať ten správny 

smer, ten zvyk, nútiaci človeka správne myslieť, postupovať k harmónii a jednotnosti. 

Tomáš G. MASARYK (7.3.1850 – 14.9.1937) 
 

Tvárou v tvár svetu a pravde existuje absolútna povinnosť hľadať a bádať... Slúžiť 

Bohu znamená venovať sa telom i dušou tvorivému činu, aby sme svet zdokonaľovali 

usilovnou prácou a skúmaním.  

Pierre TEILHARD (1.5.1881 – 10.4.1955) 
 

Vždy ma prekvapovalo, že to, čo je dané, čo je zákonité, nikdy nevyčerpalo skutoč-

nosť doplna – život vždy prekypoval zo všetkých nádob.  

Boris PASTERNAK (l0.2.1890 – 30.5.1960) 
 

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. 

Antoine de SAINT–EXUPÉRY (29.6.1900 – 31.7.1944) 
 

Cieľom je úsilie: byt' mravným, aby mravnosť bola prehĺbená, teda intelektuálnym 

zdokonaľovaním viesť v harmóniu seba so zákonmi sveta... 

Milan R. ŠTEFÁNIK (21.7.1880 – 4.5.1919) 
 

Život je krátky, smrť je istá. A svet, ktorý príde, je večný.  

John H. NEWMAN (21.2.1801–11.8.1890) 
 

Málo poznania nás od Boha vzďaľuje, veľa vedy nás k nemu opäť približuje.            

Louis PASTEUR (27.12.1822 – 28.9.1895) 
 

Život bude vždy zázrakom. Mení sa však pomer medzí pocitom zázraku  

a odvahou ku snahe o porozumenie. 

Niels BOHR (7.10.1885 – 18.11.1962) 
 

Nesľubuj, že vykonáš, nehonos sa, že si vykonal, ale ponechaj svojim skutkom,  

aby za teba hovorili. 

Jan A. KOMENSKÝ (28.3.1592 − 15.11.1670) 
 

Chceš realizovať svoje sny? Prebuď sa!  

Joseph R. KIPLING (30.12.186518.1.1936) 
 



16 

 

16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PF 2020 
 

Pre priateľov a priaznivcov spomienkových kalendárov 

zostavil Dušan Jedinák z Topoľčian. 
 

 


