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HENRI MATISSE 
(31.12.1869–3.11.1954) 

 
Fauvizmus, ako tvorivá výtvarná metóda,  

je založený na ostrých a smelých kombináciách 

farieb. Obrazy vyvolávajú dojem akoby revali  

a zavýjali. Ich tvorcovia dostali názov od slova 

fauve – divý, dravec. Neusilovali sa zobraziť 

skutočnosť, ale získať nadvládu nad obsahom, 

snažili sa emocionálne pôsobiť dekoratívnosťou a farbou.  

   Henri Matisse predstavuje svojím maliarskym, kresliarskym  

a grafickým dielom najčistejší prejav francúzskeho moderného 

kolorizmu. Jeho diela chceli byť slávnosťami farieb, ktorých účinok 

podporovala suverénna "písaná" kresba. Pôsobil na široký okruh 

medzinárodných modernistov. Je považovaný za najväčší zjav fauvizmu (1903-1907). V neskoršej 

tvorbe maľoval figurálne kompozície, portréty, zátišia a interiéry, v ktorých sledoval predovšetkým 

dekoratívny účinok − v rytme kresbovej arabesky a žiariacom kolorite, vyžarujúcim šťastnú pohodu 

a ľahkosť (Fiala, V. ;Praha 1968), Lassaigne, J. ;Lausanne 1959). 

 https://www.svkul.cz/wp-content/uploads/2014/06/matisse-med.pdf 
 

Z diela 

 

 
 

 

https://www.svkul.cz/wp-content/uploads/2014/06/matisse-med.pdf
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James Clerk MAXWELL 
(13. 6. 1831 – 5. 11. 1879) 
 

Matematicky vyjadril vzájomné pôsobenie elektrického a magnetic-

kého poľa:  div D = ρ;  div B = 0;  rot E = -
t

B




;  rot H = J + 

t

D




 

umožňujú porozumenie všetkých elektromagnetických javov 

modernej elektrotechniky. Maxwellove rovnice pre elektromagnetické 

pole sa stali náznakom vznešenej jednoduchosti a dokonalej 

harm6nie. Maxwellove rovnice sú geniálne v tom, že sú nezávislé od 

existencie mechanistickej interpretácie a sú výhodným podkladom pre 

reálnosť energetického elektromagnetického poľa, v ktorom sa môže 

šíriť vlnový rozruch, elektromagnetické vlny. Maxwellov objav 

zákonov elektrodynamiky je z dlhodobého pohľadu histórie vedy, 

nesporne, najvýznamnejšou udalosťou 19. storočia. Maxwell sa zaoberal aj kinetickou teóriou 

plynov, kde odvodil štatistický zákon rozdelenia rýchlostí molekúl plynu a formuloval zákon 

rovnomerného rozdelenia energie pre molekuly plynu. Demonštroval vznik farebného obrazu. 

Rozpracoval teóriu farieb a farebného videnia. Našiel súvis medzi optickými a elektromagnetickými 

vlastnosťami látok. V astronómii vyriešil záhadu Saturnovych prstencov. Zanechal stopu aj v 

termodynamike, teórii pružnosti a klasickej teórii regulácie. Maxwell spôsobil, že fyzika prestala 

byť hieroglyfom a stala sa jednoduchým poznaním fyzikálnej pravdy. 

   Pochádzal z prastarej škótskej rodiny. Bol nadmieru svedomitý a mimoriadne zručný. Veľmi 

ľahko sa naučil cudzie jazyky (napr. gréčtinu, latinčinu. francúzštinu, nemčinu i taliančinu).  

Vedel, že pre pochopenie prírodovedeckých problémov je potrebné aj štúdium filozofie, dejín vedy 

i estetiky. Spojil v sebe silu teoretickej myšlienky i zručnosť experimentátora, tvorivú fyzikálnu 

intuíciu s úžasným matematickým aparátom. Pozorne odhadol konkrétne na pozadí abstraktného, 

sprístupnil filozofické v ríši praktického. 
 

Z myšlienok 

 

 Jediné zákony hmoty sú tie, ktoré musí vyrábať náš rozum, a jediné zákony 
rozumu sú produkované hmotou. 

 

 Svetlo je tvorené priečnymi kmitmi toho istého prostredia,  
ktoré je príčinou elektrických a magnetických javov. 

 

 Je nemožné prehlbovať záujem o akúkoľvek presnú vedu nepoznajúc  
jej matematiku. 

 

 Veda nás nadchne len vtedy, keď cez záujem o život a dielo 
významných vedcov začneme skúmať históriu rozvoja  
ich objavov. 

 

 Korektnosť je umenie byť si navzájom vo vlasoch  
a nepokaziť si pritom frizúru. 

 

 Všemohúci Bože, Ty si stvoril človeka podľa Tvojho obrazu, daroval si mu 
nesmrteľnú dušu, aby Ťa miloval a vládol nad Tvojimi tvormi. Uč nás dielo 
Tvojich rúk tak skúmať, že si podrobíme svet a že sa náš duch upevní  
v Tvojej službe.    

http://images.google.sk/imgres?imgurl=http://images.iop.org/objects/physicsweb/world/17/10/2/pwpov1_10-04.jpg&imgrefurl=http://physicsworld.com/cws/article/print/20407/1/pwpov1_10-04&usg=__qE6Lw29VEgJqlPTNY1u4WvRmSak=&h=327&w=300&sz=19&hl=sk&start=44&tbnid=udW65muY4ACJqM:&tbnh=118&tbnw=108&prev=/images?q=James+Clerk+MAXWELL&gbv=2&ndsp=20&hl=sk&sa=N&start=40
http://images.google.sk/imgres?imgurl=http://phys.bspu.unibel.by/hist/physport/gif/phys/walo/maxwe.gif&imgrefurl=http://phys.bspu.unibel.by/hist/physport/physpicdraw.html&usg=__OrurFzKHQDKGEkXUIsXoWn0epHA=&h=480&w=344&sz=6&hl=sk&start=125&tbnid=opqq3YzleIH9IM:&tbnh=129&tbnw=92&prev=/images?q=James+Clerk+MAXWELL&gbv=2&ndsp=20&hl=sk&sa=N&start=120
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Alexis CARREL 
(28.6.1873–5.11.1944) 

 

Francúzsky chirurg a fyziológ sa stal uznávaným priekopníkom v oblasti 

transplantácii tkaní a orgánov. Do školy chodil k jezuitom, vyštudoval 

medicínu v Lyone (1910), tam pôsobil ako lekár i profesor na lekárskej 

fakulte. Od roku 1904 pôsobil v Kanade a v USA, V Rockefellerovom ústave 

pre lekársky výskum v New Yorku dokázal, že bunkové tkanivo je možné 

udržať naživo aj umelo vo vhodných podmienkach. Popísal a uskutočnil 

(rýchlo a zručne pomocou veľmi jemnej ihly a netradičnej metódy) zošívanie 

ciev, uskutočňoval transplantácie orgánov medzi zvieratami (1908). Za práce 

o šití ciev a transplantáciu ciev a orgánov získal Nobelovu cenu (1912).  

Venoval sa aj konštrukcii umelého srdca a systematickému skúmaniu vplyvu 

prostredia na človeka. Napísal netradičnú popularizačnú prácu Človek, tvor neznámy (1935), ktorá 

bola preložená do mnohých jazykov. Spoznal, že spoločnosť nerobí človeka šťastným, pretože je 

založená viac na technike než na človeku (možno by sme mali radšej prirodzené zdravie, morálnu 

i duchovnú rovnováhu, kľud a istotu, dobrotu a dôstojnosť). Bol svedkom zázrakov, ale aj sám ich 

robil. Aj keď sa vo svojich názoroch a vyjadreniach dostával do rozporov a nepochopenia, znovu 

našiel hlbokú vieru. 
 

Z myšlienok 
 

 Krása je nevyčerpateľný prameň radosti pre toho, kto ho vie odkryť. 
 Človek môže dosiahnuť dokonalosť len vtedy, ak nechá rozpustiť svoju krásu 

v láske. 
 Myšlienky sa rodia v ľuďoch, ktorí sú schopní lásky aj nenávisti.  
 Veľkí bádatelia sa vyznačovali hlbokou intelektuálnou poctivosťou. Sledovali 

fakty, nech viedli kamkoľvek. 
 Obrovský náskok, ktorý získali vedy o neživých veciach pre vedami o živých 

bytostiach, je jednou z najtragickejších udalostí v dejinách ľudstva. 
 Dnes je mnoho ľudí, ktorí chcú uniknúť otroctvu dogiem modernej spoločnosti. 
 Ak by spoločnosť uznávala osobnosť ľudských bytostí, bola by prinútená 

zmieriť sa s nerovnosťou. Tým, že sa snažíme zaviesť rovnosť medzi ľuďmi, 
odstraňujeme osobné zvláštnosti, ktoré boli veľmi užitočné. 

 Pre človeka je často to, čo nie je merateľné, dôležitejšie než to, čo merateľné je. 
 Nemôžeme prehliadať svet zamilovaných, básnikov, vedcov a svätcov. Nelogické 

činnosti ducha sú rozsiahlejšie ako činnosti logické. 
 Mysticizmus prináša človeku splnenie jeho najvyšších prianí, vnútornú silu, 

duševné osvietenie, božskú lásku i trvalý pokoj... Niektoré mystické stavy, ako 
napríklad modlitba, majú pozitívne účinky na patologické stavy. 

 Boh je prístupný tomu, kto ho chce milovať; je skrytý pre toho, kto ho chce 
pochopiť. 

 Modlitba je najmocnejšia  forma energie, akú môže človek vytvoriť. Je to sila 
rovnako reálna ako zemská príťažlivosť. 

 Nenápadný zázrak sa neustále deje v srdciach ľudí, ktorí spoznali, že pre ich 
denný život prúdi z modlitby nepretržitý príliv sily. 
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Jan SKÁCEL 
(7.2.1922–7.11.1989) 

 
Moravský básnik píšuci nielen pre dospelých (Kolik příležitostí má 

růže, Co zbylo z anděla, Smuténka, Metličky, Chyba broskví, 

Odlévání do ztraceného vosku, Kdo pije potmě víno,) ale aj pre deti 

(zbierky Uspávanky, Kam odešly laně, Proč ten ptáček z větve 

nespadne). Jeho verše aj zhudobnili (Modlitba za vodu, Krátký popis 

léta). Gymnázium odchodil v Breclavi a Brne (1941). Cez vojnu bol 

totálne nasadený v Rakúsku. Potom študoval filozofiu v Brne (1945–

48). Bol redaktorom v brnenskej Rovnosti. Riadil literárny mesačník 

Host do domu. Po roku 1969 (až do 1981) 

nesmel u nás publikovať. Jeho poézia  

je jednoduchá, úsporná, inšpirovaná 

moravským folklórom. Bol označený aj za básnika ticha a pokory, 

s dotykmi tajomnej morálky. Používal aj originálne metafory a vynikol 

 nezvyčajným zachytením okamžitej atmosféry. V Taliansku dostal 

Petrarcovu cenu (1989). 
 

Z myšlienok 
 

Za žádnou pravdu na světe, ale jestli chceš, za malý pětník ticha. 
 

Je včera – bude dnes – a bylo zítra. 
Snes tyto tři údery a žádný víc. 

 

Vĕčnĕ jsou naši mrtví s námi a nikdy vlastnĕ nejsme sami... 
 

KDO SE VEJDE NA HOUSLE 
 

Neboj se ničeho se neboj  
a třeba bylo nejvíc zla  
vždycky se najde někde člověk  
který se vejde na housle 
 

A na světě jsou krásní dnové  
a bývají i dnové zlí  
nakonec všichni vejdeme se  
do hrobu jako do houslí 
 

Housličky housle o dvou strunách  
takové jak je z dětství známe  
s kobylkou luční s petrklíčem  
malinko málo polámané 

Dej, ať zlomím svoji pýchu, dej mi hledat pokoru 
Když se trápím zbytečnostmi, ať pohlédnu nahoru 

Ať mi stačí dohlédnout na obzor, který jsi mi dal 
Ať se smířím se vším, co jsi mi kdy vzal.   
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Alfonz BEDNÁR  
(13.10.1914− 9.11.1989)    

Slovenský scenárista, prekladateľ, prozaik vyštudoval latinčinu, 

češtinu a slovenčinu na Karlovej univerzite v Prahe (1934-1939)  

a na Filozofickej fakulte Slovenskej univerzity v Bratislave (1939-

1940). Po škole bol najskôr stredoškolským profesorom na gymnáziu  

v Liptovskom Mikuláši (1940-1941) a Bardejove (1941-1944),  

po druhej svetovej vojne pracoval na Povereníctve informácií (1945-

1948). V rokoch 1948-1951 bol redaktorom vo Vydavateľstve Pravda 

a Slovenský spisovateľ. Od roku 1960 bol dramaturgom  

a scenáristom v Československom štátnom filme [Slnko v sieti (1962), 

Organ (1963), Tri dcéry (1966), Ráno pod mesiacom (1980), Moje 

kone vrané (1980)]. 

Bednár hovorieval, že umelecká literatúra  

si má a musí všímať odvrátenú stránku života, 

lebo tá je niekedy zaujímavejšia  

a dôležitejšia ako tá, ktorá sa ľuďom ukazuje. 

Jeho najznámejšími dielami sú romány Sklený vrch (1954), Hodiny 

 a minúty (1956), Cudzí (1960); prekladal z anglo-americkej prózy.  

Jeho príbehy sú príbehmi „morálneho mementa“, teda, že znovu zdvihol 

mravnosť ako nevyhnutnú aj pri budovaní spoločnosti. Najzávažnejším bol 

však návrat charakteru ako nositeľa individuálneho osudu. Byť celý život 

v opozícii chce silu a vôľu. Bednár ich mal, preto sa nesklonil pred mocou, 

ostal sám sebou a v tom je jeho veľkosť i hodnota jeho tvorby. 
 

Z myšlienok 
 

Stále som to nosil v hlave, až som si raz zaumienil, že sa pokúsim nie esejisticky,  
ale príbehom, udalosťou čosi o čomsi napísať. 
 

Neviem o takej dejinnej udalosti, ktorú by nesprevádzala špina, krv a des a z ktorej 
by sa človek nevymaňoval za nesmiernych útrap, veľmi namáhavo a veľmi pomaly 
k tomu, aby bol hoden byť nazývaný človekom.  
 

… musíme aj my zo svojho života urobiť most k ľudskej budúcnosti. To musí robiť 
zo seba každý človek … a ak to vykoná, nebude žiť nadarmo. 
 

 
 

 

 

 

 

 
 
 

https://www.spisovatele.cz/alfonz-bednar
https://narozeniny.osobnosti.cz/13.rijna
https://narozeniny.osobnosti.cz/13.rijna
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Friedrich SCHILLER 
(10. 11. 1759 – 9.5.1805)  

 

Nemecký dramatik, lyrik, estetik a historik. 

Umenie považoval za prostriedok formovania 

harmonickej osobnosti, ktorá slobodne tvorí 

dobro; iba umenie pomáha človeku získať 

skutočnú slobodu. Vrelo privítal Francúzsku 

revolúciu (1789) ako hnutie proti tyranom. Jeho dramatické dielo 

(Zbojníci, Úklady a láska, Don Carlos, Mária Stuartová) patetickým 

spôsobom obhajuje slobodu a práva človeka a ľudské bratstvo. 

Napísal aj veľa reflexívnych básní (Ideál a život, 

Pieseň o zvone), v ktorých hľadal únik pred tvrdou 

skutočnosťou do ríše ideálu. Pod dojmom prechodného šťastia napísal ódu Pieseň 

na radosť (ktorej text použil Beethoven pre záverečný zbor 9. symfónie). 

 

Z myšlienok 
 

 Keď niečo nenávidím, ochudobňujem sa o niečo, keď milujem, som bohatší o to, 
čo milujem. 

 Kto raz prežil veľkú lásku, ten je až do smrti šťastný i nešťastný z toho,  
že sa z nej vyliečil. 

 V nešťastí sa ukáže múdrosť, v šťastí pokora, 
v biede trpezlivosť a vo smrti bohatstvo. 

 Tí, ktorí majú trpezlivosť robiť jednoduché veci dokonale,  
osvojujú si umenie robiť ťažké veci ľahko. 

 Drahý mi je priateľ, nepriateľ však potrebný. Priateľ mi ukáže, čo robiť môžem, 
nepriateľ, čo robiť mám. 

 Chceš poznať sám seba? Pozri sa na ľudí a na ich skutky. A chceš poznať ľudí? 
Zahlaď sa do svojho vlastného srdca. 

 Čoho sa nevzdávame, to nikdy nestrácame. 
 Čo si v minúte premárnil, to sa nevráti za celú večnosť. 
 Láska ak nemá zahynúť, musí prekonávať prekážky. 

 Láska je schodiskom, po ktorom sa približujeme k Božej podobe. 
 Srdce máme nato, aby pochopilo to, čo nepochopila hlava. 
 Mladosť má hneď naporúdzi slovo, ktoré je nebezpečné ako ostrie noža. 
 Povedzte mu, aby mal v úcte sny svojej mladosti, až bude mužom. 

 

Ak si nezbadal krásu v bolestnej chvíli,  
     nikdy si krásu nevidel. 
Prečo sa tak bázlivo triasť pred smrťou,  
     pred osudom, ktorému neunikneme? 
Radosť všetkým ľuďom bratmi káže stať sa. 
 

Dôstojnosť ľudstva do vašich rúk je daná – uchovajte ju! 
Len s vami klesá! Len s vami bude povýšená!     

http://citaty.nakazdyden.eu/citat/33325
http://citaty.nakazdyden.eu/citat/33325
http://sk.wikiquote.org/wiki/L%C3%A1ska
http://sk.wikiquote.org/wiki/Smr%C5%A5
http://sk.wikiquote.org/wiki/%C5%A0%C5%A5astie
http://sk.wikiquote.org/wiki/Ne%C5%A1%C5%A5astie
http://sk.wikiquote.org/wiki/Ne%C5%A1%C5%A5astie
http://sk.wikiquote.org/wiki/M%C3%BAdros%C5%A5
http://sk.wikiquote.org/wiki/%C5%A0%C5%A5astie
http://sk.wikiquote.org/wiki/Pokora
http://sk.wikiquote.org/wiki/Bieda
http://sk.wikiquote.org/wiki/Trpezlivos%C5%A5
http://sk.wikiquote.org/wiki/Smr%C5%A5
http://sk.wikiquote.org/wiki/Bohatstvo
http://sk.wikiquote.org/wiki/Priate%C4%BE
http://sk.wikiquote.org/wiki/Nepriate%C4%BE
http://sk.wikiquote.org/wiki/Potreba
http://sk.wikiquote.org/wiki/Uk%C3%A1zanie
http://sk.wikiquote.org/wiki/Poznanie
http://sk.wikiquote.org/wiki/%C4%BDudia
http://sk.wikiquote.org/wiki/Skutok
http://sk.wikiquote.org/wiki/Srdce
http://sk.wikiquote.org/wiki/Vzdanie
http://sk.wikiquote.org/wiki/Strati%C5%A5
http://sk.wikiquote.org/wiki/Min%C3%BAta
http://sk.wikiquote.org/wiki/M%C3%A1rnivos%C5%A5
http://sk.wikiquote.org/wiki/Vr%C3%A1ti%C5%A5
http://sk.wikiquote.org/wiki/Ve%C4%8Dnos%C5%A5
http://sk.wikiquote.org/wiki/Mlados%C5%A5
http://sk.wikiquote.org/wiki/Slovo
http://sk.wikiquote.org/wiki/Nebezpe%C4%8Denstvo
http://sk.wikiquote.org/wiki/Ostrie
http://sk.wikiquote.org/wiki/N%C3%B4%C5%BE
http://sk.wikiquote.org/wiki/Poveda%C5%A5
http://sk.wikiquote.org/wiki/%C3%9Acta
http://sk.wikiquote.org/wiki/Sen
http://sk.wikiquote.org/wiki/Mlados%C5%A5
http://sk.wikiquote.org/wiki/Mu%C5%BE
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Aurelius AUGUSTINUS  
(13. 11. 354  –  28. 8. 430) 
 

Najvýznamnejší cirkevný spisovateľ, teológ a filozof obdobia patristiky.  

Bol učiteľom rétoriky v Kartágu (376), neskôr odišiel (383) do Ríma, 

s kresťanskou teológiou sa zoznámil v Miláne (384386), kde aj prijal krst 

(387). Stal sa biskupom (395) v severoafrickom Hippo Regiu. Jeho Vyznania 

(okolo roku 397) patria medzi najhlbšie náboženské diela svetovej literatúry  

i najúprimnejšie autobiografie. Celé Augustinove literárne dielo (viac než 90 pojednaní, napr.  

O slobodnom rozhodovaní, O poriadku, O krásnom a vhodnom, O hudbe, O učiteľovi, nábožensko-

meditatívne O cnosti, O blaženom živote, O duši, O prirodzenosti a milosti, O kresťanskej náuke 

i teologicko-dogmatické štúdie O pravom náboženstve, O Trojici, O užitočnosti viery, O milosti 

Božej, O Božej obci) je výrazným prejavom túžby po vzájomnom súžití kresťanskej viery a ľudskej 

prirodzenosti. Najbystrejší kresťanský platonik, prispel k základnej syntéze kresťanstva, spojil 

grécku filozofiu so židovsko-kresťanským náboženstvom a vytvoril prvý ucelený filozoficko-

teologický systém kresťanskej náuky. Filozofiu vnímal ako štúdium Boha a ľudskej duše. Boha 

pochopil ako absolútny prameň každej pravdy, ako večný zdroj svetla rozumu. Uznal, že viera  

a porozumenie sú na spoločnej ceste smerom k náboženstvu i filozofii. Vedel,  

že duša človeka nebude uspokojená, pokiaľ nespočinie v Bohu, ktorý je ľuďom 

bližšie ako oni sami sebe. Ponúkal cestu na spojnici láska – pokora – 

spravodlivosť – odpustenie. Spoznal, že účel večnosti sa spracúva v zdanlivom 

chaose dejín aj naším prostredníctvom. Augustinus zanechal viac než 90 

zásadných literárnych prác súbor kázní, prejavov a listov. Svätým sa stal za svoj 

nesmierne činorodý život a mohutné rozvinutie kresťanského učenia. 
  

Z myšlienok 
 Človek je stvorený, aby poznal Boha, poznajúc ho miloval,  

milujúc ho bol v ňom blažený. 
 Bez lásky sme si sami sebe na ťarchu,  

skrz lásku znášame jeden druhého...  
 Miluj Boha a potom všetko čo budeš chcieť, bude dobré. 

 K Bohu sa približujeme nie chôdzou, ale láskou...  
 Pretože sme ťa opustili, vydal si nás nám samotným.  
 Poznávaj, aby si uveril, ver, aby si pochopil. 
 Kto sa nenechá premôcť pravdou, nad tým zvíťazí omyl... Šťastie je toto:  

hľadať pravdu až po najvzdialenejšiu medzu, ktorú už nemožno prekonať. 
 Je lepšie, aby pohoršenie vzniklo, než aby sa pravda utajovala. 

 Ak hľadáš pravdu, drž sa cesty, lebo aj cesta je už pravdou. 
 Je v nás svetlo rozumu, v ktorom vidíme nemenné pravdy... Neučíme sa slovami 

znejúcimi navonok, ale vnútri nás učí pravda. 
Je veľmi nebezpečné, ak hovoríme, čo si myslíme, veľmi bolestné, 
ak to nehovoríme a veľmi zhubné, ak hovoríme opak. 
Nikto nech nehovorí, že už pravdu našiel. Hľadajme ju tak,  
ako by ju nepoznal nikto. Pravda môže byť skôr starostlivo  
a vo svornosti hľadaná, pokiaľ sa nepredpokladá, akosi zbrklo  
a vystatovačne, že už bola nájdená... Krása je odleskom pravdy... 
Budeme hľadať tak, akoby sme mohli nájsť, ale nikdy 
nenájdeme tak, aby sme mohli prestať hľadať.   

http://1.bp.blogspot.com/_DedrIKGFvXM/SDocGdGryfI/AAAAAAAAAQo/MmaG1yGOQsc/s1600-h/san+agustin.jpg
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:AugustineLateran.jpg
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Benoît B. MANDELBROT 
(20. 11. 1924  − 14. 10. 2010) 

 

Americko-francúzsky matematik 

židovského pôvodu narodený  

v Poľsku. V roku 1936 jeho rodina 

emigrovala do Francie. Benoit navštevoval Lycée Rolin v Paríži, 

potom študoval v Lyone, neskôr v Kalifornskom ústave technológie 

v Spojených štátoch. Po dokončení štúdia pracoval (1949 až 1957)  

v Centre National de la Recherche Scientific. Svoje výsledky 

publikoval (1985) v knihe "Les objets fractals, forn, hasard  

et dimension" a podrobnejšie (1982) vo Fraktálna geometria 

prírody. Otvoril mimoriadne perspektívy pri opisovaní 

matematických vlastností prírodných predmetov pomocou pojmu 

fraktálu . Mandelbrot spolu s ďalšími matematikmi zjednotil teóriu 

fraktálnej geometrie. Použil slovo fraktál pre všeobecné označenie 

objektov, ktorých tvar je nezávislý od veľkosti meradla, ktorým objekt premeriavame. 

Donekonečna sa opakujúca krása, ktorej tvorcom je príroda a v nej čistá matematika 

https://sk.wikipedia.org/wiki/Beno%C3%AEt_Mandelbrot 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Beno%C3%AEt_Mandelbrot 

Z myšlienok 
 

Chcel som nájsť poriadok tam, kde iní videli iba chaos... 
 

Oblaky nie sú gule, hory nie sú 
kužele, pobrežia nie sú kruhy 
ani kôra nie je hladká, dokonca 
ani svetlo necestuje priamo. 
 

Jedným z najúžasnejších rysov 
fraktálov je, že nám umožňujú 
napodobňovať prírodu. 

 

Fraktály jsou snadno vysvětlitelné: je to jako růžice květáku, 
každá menší část je podobná celku.  
 

Kto vie, možno mi šach a mapy vypestovali intuíciu,  
ktorá sa neskôr, keď už som bol vedcom,  
stala mojim najdôležitejším nástrojom.  
 

Našou rodinnou tradíciou bolo nedbať na hmotný majetok 
a uctievať namiesto toho diela mysli. 

 
 
 

http://www.sccg.sk/~ferko/GeometriaFraktalovFinalCD.pdf 

https://www.ted.com/talks/benoit_mandelbrot_fractals_the_art_of_

roughness?language=sk 

 

 

https://sk.wikipedia.org/wiki/Beno%C3%AEt_Mandelbrot
https://cs.wikipedia.org/wiki/Beno%C3%AEt_Mandelbrot
https://cs.wikiquote.org/w/index.php?title=Frakt%C3%A1l&action=edit&redlink=1
https://cs.wikiquote.org/w/index.php?title=R%C5%AF%C5%BEice&action=edit&redlink=1
https://cs.wikiquote.org/w/index.php?title=Kv%C4%9Bt%C3%A1k&action=edit&redlink=1
https://cs.wikiquote.org/w/index.php?title=%C4%8C%C3%A1st&action=edit&redlink=1
https://cs.wikiquote.org/w/index.php?title=Celek&action=edit&redlink=1
http://www.sccg.sk/~ferko/GeometriaFraktalovFinalCD.pdf
https://www.ted.com/talks/benoit_mandelbrot_fractals_the_art_of_roughness?language=sk
https://www.ted.com/talks/benoit_mandelbrot_fractals_the_art_of_roughness?language=sk
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André GIDE 
(22.11.1869 − 19.2.1951) 

 

Francúzsky prozaik, dramatik a esejista si skoro celý život písal 

osobný denník. Vyrastal puritánskou protestantskou výchovou.  

Často bol plný rozporov, vedel o tom a bol hrdý, že každého mätie. 

Prešiel všetkým možným     hedonistickým opojením, náboženským 

mysticizmom, túžbou po sociálnej spravodlivosti i odvrhnutím 

komunizmu, dlhotrvajúcimi vzťahmi i nepríjemným pocitom 

odvrhnutia. Pri písaní hľadal pravú ľudskú tvár. Prišiel s teóriou, 

že román treba očistiť od zbytočných opisov i dialógov. Zároveň  

ho však zaplňoval neskutočným množstvom rôznych prvkov  

a postrehov zo života, lebo chcel spomenúť všetko, čo mu pripadalo 

dôležité. Prekážalo mu, že každý nosí nejakú masku  

a že sa pod spoločenským tlakom bojí 

byť sám sebou. Jeho epické príbehy 

Imoralista, Tesná brána, Pivnice 

Vatikánu, Pastorálne symfónie  

aj Falšovatelia peňazí, sledujú a rozvíjajú konflikty, ktoré vznikajú  

zo stretnutia nezávislého človeka s obmedzeniami svojej doby.  

Za svoje obsiahle a umelecky významné literárne dielo, ktorom 

vystihol s láskou k pravde a psychologickou bystrozrakosťou  

existenciálne ľudské problémy, dostal (1947) Nobelovu cenu.  

 

Z myšlienok 
 

 Ak niekto ľúbi a chce byť milovaný, nemôže sa ukázať taký, aký v skutočnosti je. 

 Človek nemôže objaviť novú zem, ak sa nezmieri s tým,  

že na dlhý čas stratí výhľad na breh.  

 Najlepší prostriedok ako poznať sám seba je pokúsiť sa porozumieť druhým. 

 Žiarlivosť nie je veľká láska, ale nedostatok úcty k sebe. 

 Filozof odpovedá na vašu otázku tak, že ani neporozumiete, na čo ste sa pýtali. 

 Chyby a omyly druhých sú vždy dôvodom pre radosť. 

 Spôsob, akým sa nám svet vnucuje a ktorým sa my snažíme vnútiť svoj 
vlastný výklad, vytvára drámu nášho života. 

 Je to zákon života – ak sa pred nami zavrú niektoré dvere, otvoria sa iné.  

Ale tragédiou je, že stále sa dívame na tie zavreté a nevšímame si tie otvorené. 

 Iba v osamotení zjaví sa mi občas podstatné a vtedy prichádzam  
k určitej hlbokej spojitosti.  

 Dve bytosti, ktoré milujú a žijú rovnaným životom, môžu byť oddelené múrom  

a zostať pre seba hádankou.  

 Najčastejšie sa stáva, že človek prisudzuje druhým  
len také city, ktorých je sám schopný. 

 Manželstvo, v ktorom panuje súlad, sa nikdy nezaobíde bez 

menších obetí, ktoré dávajú veľkosť a pridávajú krásu tomu, 

kto ich prináša. 

 Krásne sú len tie veci, ktoré diktuje šialenstvo a píše rozum. 

 Človek sa stane sám sebou len prísnou disciplínou. 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Epika
http://cs.wikipedia.org/wiki/P%C5%99%C3%ADb%C4%9Bh
http://sk.wikiquote.org/wiki/%C4%BD%C3%BAbenie
http://sk.wikiquote.org/wiki/Milovanie
http://sk.wikiquote.org/wiki/Skuto%C4%8Dnos%C5%A5
http://sk.wikiquote.org/wiki/%C4%8Clovek
http://sk.wikiquote.org/wiki/Objav
http://sk.wikiquote.org/wiki/Zem
http://sk.wikiquote.org/wiki/Zmierenie
http://sk.wikiquote.org/wiki/%C4%8Cas
http://sk.wikiquote.org/wiki/Strata
http://sk.wikiquote.org/wiki/V%C3%BDh%C4%BEad
http://sk.wikiquote.org/wiki/Breh
http://sk.wikiquote.org/wiki/Prostriedok
http://sk.wikiquote.org/wiki/Poznanie
http://sk.wikiquote.org/wiki/Pokus
http://sk.wikiquote.org/wiki/%C5%BDiarlivos%C5%A5
http://sk.wikiquote.org/wiki/L%C3%A1ska
http://sk.wikiquote.org/wiki/Nedostatok
http://sk.wikiquote.org/wiki/%C3%9Acta
http://cs.wikiquote.org/wiki/Filozofie
http://cs.wikiquote.org/wiki/Omyl
http://cs.wikiquote.org/wiki/Radost
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Arthur S. EDINGTON  
(28.12.188222.11.1944) 

 
V roku 1919 publikoval výsledky merania  

zatmenia Slnka (29. 5. 1919), ktoré potvrdili ohyb 

svetla v gravitačnom poli Slnka ako dôsledok 

Einsteinovej všeobecnej teórie relativity. Odhalil 

vzťah medzi hmotnosťou a svietivosťou hviezd 

(1924) a vytvoril teóriu ich vnútornej štruktúry 

(Internal Constitution of the Stars; 1926). 

Vypracoval teóriu pulzujúcich premenných hviezd. 

Propagoval Einsteinovu teóriu relativity a jej 

aplikácie v kozmológii. Britský astrofyzik a filozof 

vedy bol 31 rokov riaditeľom astronomického 

observatória v Cambridge.  

Stal sa jedným zo zakladateľov modernej astrofyziky. Bol presvedčený o tom,  

že pravda nepozná hranice. Vedel zrozumiteľne vykladať získané vedecké 

poznatky aj laikom (jednoduchosť a skromnosť boli jeho vynikajúce vlastnosti).  

Obhajoval filozofickú harmóniu medzi vedou a náboženskou mystikou. 

 http://edu.techmania.cz/cs/encyklopedie/vedec/1128/eddington 

 
Z myšlienok 

 

 Veda je ako ostrý nástroj, s ktorým sa ľudia hrajú ako deti a porežú si 
prsty...Páni, ak to neviete vyjadriť v číslach, nie je to veda.  

 

 Moderná fyzika nás neodvádza od Boha,  
ale naopak, nevyhnutne nás vedie bližšie k Bohu. 

 
 

 Ani jeden hlásateľ ateizmu nebol prírodovedec,  
všetci boli len priemernými filozofmi. 

 
 Počiatok vesmíru pred nás kladie neprekonateľné 

ťažkosti, ak sa na vec nezačneme dívať  
ako na nadprirodzenú udalosť. 

 
 Mali by sme očakávať snahu zredukovať Boha na systém diferenciálnych 

rovníc. Tomuto fiasku sa musíme za každú cenu vyhnúť. Nech už budúce 
vedecké objavy posunú rámce fyziky akokoľvek, už z ich vlastnej povahy  
je pre ne nemožné presiahnuť základy, na ktorých spočívajú... Pochopili sme,  
že skúmanie vonkajšieho sveta prostredníctvom fyzikálnych metód nevedie  
ku konkrétnej skutočnosti, ale k tienistému svetu tvorenému symbolmi,  
za ktoré tieto metódy nedokážu preniknúť. 

 

 Hmota je väčšinou strašidelne prázdny priestor. 
 

 Látkou sveta je látka Ducha. 

http://edu.techmania.cz/cs/encyklopedie/vedec/1128/eddington
http://www.daviddarling.info/images/Eddington_Arthur.jpg
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Francois-Marie AROUET  
(* 21. 11. 1694 – † 30. 5. 1778) 

Francúzsky osvietenský dramatik, 

filozof, spisovateľ a básnik,  

známy pod menom VOLTAIRE. 

Podčiarkoval hodnotu kultúry  

a vývin svetových dejín exponoval 

ako boj človeka za pokrok  

a vzdelanie. Stal sa z neho jeden  

z najznámejších vtedajších 

intelektuálov, humanistov, ochrancov 

ľudských práv i "obyčajných" ľudí. 

 

https://www.milost.sk/logos/clanok/v

oltaire-apostol-veku-rozumu 

Z myšlienok 
 Človeka treba posudzovať skôr podľa jeho otázok než podľa jeho odpovedí. 
 Ak ide o peniaze, všetci sú rovnakého náboženstva. 

 Moc vždy zotročí človeka, ktorý ju drží v ruke. 
 Jediný spôsob ako zabrániť ľuďom upadnúť do absurdnosti a zloby,  

je poučiť ich. 
 Zlým ľuďom poslúži ako zámienka všetko. 

 Odvtedy, čo ľudia premýšľajú, vždy tvrdili, že nič nie je bez príčiny. 
 Nesúhlasím s tým, čo hovoríš, ale do poslednej kvapky krvi budem brániť 

tvoje právo povedať to. 
Je nad slnko jasnejšie, že Boh stvoril ženu, aby skrotil muža. 
Keby smrť neexistovala, bolo by ju treba vymyslieť. 
Láska je najsilnejšia zo všetkých vášní, lebo útočí zároveň  
na hlavu, srdce i telo. 
Meňte svoje záľuby, ale nikdy nemeňte priateľov.  
Mojim povolaním je hovoriť to, čo si myslím. 
Práca býva často matkou radosti. 

S knihami je to ako s ľuďmi: len veľmi malý počet niečo 
znamená, zvyšok sa stráca v množstve.  

Syn môj, na kráľovskom dvore najdôležitejšie nie je vedieť 
hovoriť, ale vedieť mlčať. 

Výchova odkrýva schopnosti, ale nevytvára ich. 
Pravda je ovocie, ktoré sa musí trhať až ako celkom dozreté. 

 Práca vzďaľuje od nás tri zlá - nudu, neresť a núdzu. 
 Miluj pravdu, ale odpúšťaj omyly. 

 Politika je bezmocná voči fanatizmu. Jedinou zbraňou 

proti tomuto netvorovi je rozum. 
 Skutočným nešťastím nie je nerovnosť, ale závislosť. 

 Dejiny názorov človeka nie sú ničím iným 

ako dejinami jeho omylov. 

https://www.milost.sk/logos/clanok/voltaire-apostol-veku-rozumu
https://www.milost.sk/logos/clanok/voltaire-apostol-veku-rozumu
https://sk.wikiquote.org/wiki/Slnko
https://sk.wikiquote.org/wiki/Boh
https://sk.wikiquote.org/wiki/Stvorenie
https://sk.wikiquote.org/wiki/%C5%BDena
https://sk.wikiquote.org/wiki/Skrotenie
https://sk.wikiquote.org/wiki/Mu%C5%BE
https://sk.wikiquote.org/wiki/Smr%C5%A5
https://sk.wikiquote.org/wiki/Neexistencia
https://sk.wikiquote.org/wiki/V%C3%BDmysel
https://sk.wikiquote.org/wiki/L%C3%A1ska
https://sk.wikiquote.org/wiki/Sila
https://sk.wikiquote.org/wiki/V%C3%A1%C5%A1e%C5%88
https://sk.wikiquote.org/wiki/%C3%9Atok
https://sk.wikiquote.org/wiki/Hlava
https://sk.wikiquote.org/wiki/Srdce
https://sk.wikiquote.org/wiki/Telo
https://sk.wikiquote.org/wiki/Zmena
https://sk.wikiquote.org/wiki/Z%C3%A1%C4%BEuba
https://sk.wikiquote.org/wiki/Priate%C4%BE
https://sk.wikiquote.org/wiki/Pr%C3%A1ca
https://sk.wikiquote.org/wiki/Matka
https://sk.wikiquote.org/wiki/Rados%C5%A5
https://sk.wikiquote.org/wiki/Kniha
https://sk.wikiquote.org/wiki/%C4%BDudia
https://sk.wikiquote.org/wiki/Po%C4%8Det
https://sk.wikiquote.org/wiki/Nie%C4%8Do
https://sk.wikiquote.org/wiki/Strata
https://sk.wikiquote.org/wiki/Mno%C5%BEstvo
https://sk.wikiquote.org/wiki/Syn
https://sk.wikiquote.org/wiki/Dvor
https://sk.wikiquote.org/wiki/Rozhovor
https://sk.wikiquote.org/wiki/Ticho
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Norbert WIENER   
(26.11.1894–18.3.1964) 

 

Jeden z najvýznamnejších vedcov 20. 

storočia, matematik, položil teoretické 

základy kybernetiky a vynaložil veľké úsilie o jej oficiálne uznanie. Abstraktnú 

matematickú vedu vedel účinne používať pre riešenie reálnych problémov 

vedeckého a technického sveta. V knižke Kybernetika alebo riadenie a prenos 

informácií v živom organizme a stroji odhalil a formoval zákonitosti pre 

systematické spracúvanie informácií. Objasnil podobnosť medzi systémom 

počítacích strojov a činnosťou nervovej sústavy. Ukázal význam princípu spätnej 

väzby pre systémy automatickej regulácie, spoznal dôležitú úlohu plnohodnotných 

informácií v organizovaných systémoch. Ponúkol nevšedné riešenia i nové 

syntetické pohľady nielen na spôsob spracúvania informácií v riadiacich 

systémoch, ale aj na problémy hlboko ľudské a bytostne spoločenské. Zaoberal sa nielen matematikou, 

kybernetikou a ich teoretickými i  aplikačnými problémami, ale aj otázkami 

filozofickými. Vedel, že poznanie súvisí s komunikáciou, moc s riadením  

a hodnotenie s etikou Ovládal desať jazykov, napísal viac než dvesto odborných 

príspevkov a 14 kníh. 

Z myšlienok 
 

 Čísla môžu mať kultúrnu a estetickú hodnotu, alebo môžu mať 
akýsi vzťah k takým pojmom, ako je krása, sila, nadšenie.   

Matematika je jedným z druhov umenia... 
Najvyššie poslanie matematiky spočíva práve v tom, aby nachádzala skrytý 

poriadok v chaose, ktorý nás obklopuje. 
 Samočinný počítač má práve takú hodnotu,  

akú kvalitu má človek, ktorý ho používa. 
 Keď používame „rozumné stroje“, musíme my sami prejaviť ešte viac rozumu  

a schopností, ako sme prejavili predtým, kým sme ich nepoužívali. Ak však 
požadujeme „um“ od stroja, musíme od seba samých žiadať ešte viac rozumu. 
Dajte človeku čo je ľudské a počítaču to, čo je strojové. 

 Veda je pokus vytvoriť ostrovček organizovanosti zočivoči základnej tendencii 
prírody k chaosu. Je to bezočivosť voči bohom, ale zároveň aj železná 
nevyhnutnosť, ktorú nám ukladajú... Vedec by mal byť hnaný takým 
neodolateľným tvorivým pudom, aby bol dokonca sám ochotný,  
ak nie je za svoju prácu platený, zaplatiť, aby mal možnosť ju konať...  

 Disciplínou vedca je zasvätenie pravde...  
 Nebojujeme o konečné víťazstvo v nekonečnej budúcnosti. Najväčšie možné 

víťazstvo je to, že človek je, že v bytí pokračuje a že bol. Žiadna porážka nás 
nemôže pripraviť o úspech, že sme v určitom okamihu existovali,  
a to vo vesmíre, ktorý sa zdá byť voči nám ľahostajný. 

 Žijeme však v dobe, kedy formy do značnej miery nahrádzajú výchovný obsah, 
samotná túžba po poznaní sa zriedka pokladá za dôstojný cieľ, pričom sa dnes 
považuje získanie vyššieho vzdelania viac za záležitosť spoločenskej vážnosti  
ako za výraz nejakého hlbokého impulzu.  

 Je už pokročilá doba, voľba medzi dobrom a zlom búcha na naše dvere...  
 Dôležité nie je víťazstvo, ale zápas o poznanie.   
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Andrej DERMEK 
(* 27.11.1914 – † 22.11.2003)  

 

Teológiu študoval na Pápežskej gregoriánskej univerzite v Ríme 

a ukončil na bohosloveckej fakulte v Bratislave (1942; 1945 doktorát). 

Za ilegálne prechody saleziánov do zahraničia bol väznený 

(19511960). Pôsobil aj ako provinciál slovenských saleziánov 

(19681984). Vyučoval na UK 

v Bratislave (1991 docent; 1997 

profesor). Knižne vydané meditácie 

nad textami Nového zákona Chlieb 

a slovo. Riadil sa úslovím: Ak by 

som sa mal prehrešiť, tak radšej 

dobrotou ako prísnosťou. 

 

Z myšlienok 
 Ak sme medzi mladými prítomní len čiastočne, tak sa nám tiež 

otvoria len čiastočne.  
 Kto prehral svoju pedagogickú partiu na dvore či ihrisku, ťažko 

ju vyhrá v kaplnke, pretože tam sa asi nestretnú.  
 Nie všetko, čo treba urobiť, máme urobiť my. Keď nesplníme 

svoje vlastné povolanie, budeme amatéri, ba zradcovia.  
 Človek nemá byť ani obielený hrob, ani zanedbaný svätostánok, 

ale chrám Ducha Svätého.  
 Dialóg je vtedy, keď spoločne hľadáme pravdu, nie keď každý obhajuje svoju   

to je súdna sieň... Dialóg je podmienený kompetenciou, podávaním dôkazov  
a otvoreným hľadaním.  

 Maturitou lásky je ustálená schopnosť riešiť problémy citového života.  
 V nejednote sa cítime zle, zraňujeme sa navzájom. Strácame pokoj, súlad, silu.   
 Kvet sa neotvára kliešťami, ale slnečným svetlom.  
 Láskavosť je viditeľný strom, ktorého neviditeľným koreňom je láska...  

Láska, ktorá sa bojí odriekania ešte nie je pravá...  
Všetky lásky chodia do školy božskej Lásky.   

 To čo robíš, vyplýva z toho, aký si...  Na kolenách všetko vyzerá ináč.  
 Netreba rozširovať pobožnosti, ale prehlbovať zbožnosť.  
 Skôr ducha modlitby ako dlhé modlitby.  

 Človek musí byť najprv hlboko ľudský a až potom Boží.  
 Hra na klavíri podľa evanjelia: pravá ruka nevie, čo robí ľavá.  
 Život spojený s akoukoľvek obetou je apoštolátom.  

 Efektívnosť Božieho kráľovstva: láska a nie výkon.  
 Aj zlí ľudia vedia oceniť, keď sa pracuje naozaj nezištne  

a pracuje sa veľa...  
  Človeka je omnoho ľahšie znechutiť ako nadchnúť.  

 Autorita sa nedá vynútiť, tá sa dá iba získať.  
 Kto sa len bráni, už prehráva... Sme rozsievači, nie ženci. 
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Enrico FERMI  –  kľúč k ovládnutiu atómovej energie 
 
 

Prispel k peklu 
Bol jedným z mála, ktorí poznali všetky teoretické súvislosti prác 

v Alamogordu v južnej časti Nového Mexika. V deň výbuchu prvej 

atómovej bomby (16. júla 1945) bol pritom. Vo vzdialenosti asi 15 

km od centra výbuchu, z dĺžky dráhy letu papierových útržkov, ktoré 

strhla tlaková vlna vypočítal silu explózie. Po návšteve krátera, ktorý 

bomba vyryla do púšte (o polomere 150 m), kde sa piesok pretavil na 

sklo, spoznal účinok horúceho pekla, ktoré dokáže rozpútať atómový 

výbuch. Za pomoc pri vývoji tejto zbrane dostal od amerického 

Kongresu medailu Za zásluhy. Jeho sestra ho, v slovách listu, 

odporúčala Bohu, ktorý jediný môže morálne posúdiť naše skutky. 

 

Štúdium a poznanie 
Enrico Fermi (29. 9. 1901 – 28. 11. 1954) mal nadanie pre matematiku  

a fyziku. Dvadsaťjedenročný obhájil doktorát, potom prednášal na univerzite 

vo Florencii a v Ríme. Odvodil zákon štatistického rozdelenia pre elektróny. 

Intenzívne študoval rádioaktívny rozpad beta a sformuloval zákon slabej 

interakcie. Spoznal, že možno spomaliť tok neutrónov a odhalil 

pravdepodobnosť zachytenia neutrónov v jadre v závislosti od energie 

neutrónov. Za identifikáciu nových rádioaktívnych prvkov, ktoré vznikli pri 

bombardovaní neutrónmi získal Nobelovu cenu (1938). Hneď po jej udelení 

opustil Taliansko a odišiel do USA. Tam spolu s Comptonom, Lawrencom  

a Oppenheimerom otvoril cestu atómovej energii. 

 

Prvý atómový reaktor 
Pod tribúnou štadióna univerzity v Chicagu postavili za 

vedenia E. Fermiho prvý atómový reaktor, v podobe 

nedokončenej gule o priemere 9 m, kde obkladali uránové 

tyče tehlami z čistého grafitu. Kadmiové tyče slúžili na 

riadenie reakcie. Druhého decembra 1942 o 15 hodine a 

20 minúte sa na tomto mieste podarilo ľuďom dosiahnuť 

prvú samostatnú reťazovú reakciu a tak položiť základ pre 

riadené uvoľňovanie jadrovej energie. Taliansky navigátor dosiahol Nový svet (A. Compton).  

Po prvý raz v histórii ľudstva sa objavila energia z nového zdroja. Človek mohol začať používať 

energiu, ktorá nepochádzala zo Slnka. 

 

Zodpovednosť poznania 
Enrico Fermi vedel, že nemožno 

zastaviť poznávacie schopnosti 

ľudstva. Nevedomosť nie je lepšia ako 

vedomosti a príslušná zodpovednosť. 

Vysoké umenie múdrosti spočíva v tom, 

že je nutné vedieť, čo nie je potrebné vedieť. Svojím hlbokým 

záujmom o teóriu i experiment, iniciatívnou vynaliezavosťou, 

oddaným plnením povinností prispel k rozlúšteniu záhady atómovej 

energie. Jej využitie, múdre a zodpovedné, zostane v rukách budúcej 

ľudskej civilizácie.              
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Winston S. CHURCHILL 

(30. 11. 1874 – 24. 1. 1965)  
 

Britský politik, potomok starého šľachtického rodu, prežil svoje detstvo 

v írskom Dubline. Absolvoval vojenskú akadémiu (1894), ako dôstojník  

bol v Afrike a Indii (1896–99). Za konzervatívnu stranu sa stal členom 

parlamentu (1900), potom bol členom liberálnej strany (1904–1924) 

a potom zase konzervatívnej. Stal sa ministrom obchodu (1908–1910), 

ministrom vnútra (1910–11), prvým lordom admirality (1911–1915), 

ministrom zbrojenia a letectva (1917–18), ministrom vojny (1919–1921), 

ministrom kolónií (1921–22), ministrom financií (1924–1929). 

Ministerským predsedom Veľkej Británie bol v rokoch 1940–1945  

a 1951–1955. Za druhej svetovej vojny sa zúčastnil rozhodujúcich 

vojenských konferencií (aj v Teheráne, v Jalte a v Postupimi).  

Za majstrovské historické a životopisné opisy (aj 6-dielne Dejiny 2. svetovej vojny) a strhujúce 

rečnícke umenie za obranu vznešených ľudských hodnôt bol ocenený Nobelovou cenou  

za literatúru (1953). Za prezidentstva J.F. Kennedyho sa stal čestným občanom USA (1963).   
 

Z myšlienok 
 Človek sa občas potkne o pravdu, ale väčšinou sa pozbiera  

a ide ďalej... Pravda je nezvratná. V panike ju môžeme odmietnuť, 
v nevedomosti sa jej vysmiať, v zlomyseľnosti ju prekrútiť,  
ale ona zostáva.  

 Mladý muž to v živote ďaleko nedotiahne, ak nedostal pár do nosa...  
Odvaha je vlastnosť, ktorá je zárukou všetkých ostatných. 

 Pre nevzdelaného človeka je prospešné čítať knihy s citátmi... Neznášam, keď 
ma niekto poučuje – ale rád sa učím... Nehovorte o chybách, tie budú  hovoriť 
samé za seba... Rečník má vyčerpať tému, nie poslucháčov.   

 Vo vojne rozhodnosť, pri porážke vzdor, vo víťazstve veľkodušnosť, v mieri 
dobrá vôľa... Nemôžem vám sľúbiť nič iné ako krv, drinu, slzy a pot. 

 Liberálna demokracia je ten najhorší spôsob vlády, aký poznám.  
Až na to, že neexistuje žiadny lepší.  

 Ak majú dvaja ľudia stále zhodné názory, je jeden z nich zbytočný.  
 Kapitalizmus má jednu chybu: nerovnomerné rozdelenie bohatstva.  

Socializmus má oproti tomu jednu cnosť: rovnomerné rozdelení biedy.  
 Len deti, blázni a veľmi starí ľudia si môžu dovoliť vravieť vždy pravdu.  
 Dobrý politik má mať schopnosť predvídať to, čo sa stane v budúcnosti, 

a vysvetliť, prečo sa tak nestalo.  
 Keď prechádzaš peklom, nezastavuj sa... Cez vojnu je pravda taká drahocenná, 

že ju musí vždy doprevádzať telesná stráž klamstiev.  
 Chcete na svete vyniknúť?  

Musíte pracovať, zatiaľ čo sa ostatní bavia.         
 Nemám strach zo smrti. Keď prídem pred nebeskú bránu, dúfam,  

že ma svätý Peter privíta dobre. Pravda, veľa som pil a jedol, ale na druhej 
strane snáď som si vyslúžil nejakú kvalifikáciu na prijatie. 

 Všetky veľké veci sú jednoduché a mnohé možno vyjadriť jediným slovom: 
sloboda, spravodlivosť, česť, povinnosť, milosrdenstvo, nádej.                   
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