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Eugene P. WIGNER 
(17.11.1902 – 1. 1. 1995) 
 

Americký fyzik maďarského pôvodu získal (spolu s M. Goeppert-

Mayerovou a H. Jenssenom) Nobelovu cenu (1963) za objav 

základných princípov symetrie v teórii atómového jadra  

a elementárnych častíc aj ich aplikácie v praxi. Vyštudoval (od roku 

1921) chemické inžinierstvo na Vysokej škole technickej v Berlíne. 

Zúčastňoval sa aj na stretnutiach Nemeckej fyzikálnej spoločnosti, 

spoznal Plancka, Laueho, Heisenberga, Nernsta, Pauliho  

aj Einsteina. Neskôr sa stal v Göttingene aj asistentom slávneho 

matematika Davida Hilberta. Od roku 1930 pôsobil na univerzite 

v Princetone. Svoj výskum rozšíril na veľmi dôležitú teóriu  

o nukleárnych reakciách. Bol nielen teoretik, ale i praktik s citom 

pre techniku. Od roku 1936 do 1938 pôsobil na univerzite  

vo Wisconsine (občanom USA sa stal roku 1937). V rokoch 

19391940 sa zapojil do príprav a realizácie projektu americkej 

atómovej bomby. Medzi jeho významné práce patria Vzťahy 

disperzie a ich súvislosť s kauzalitou (1964) i Symetrie a reflexie: 

vedecké eseje (1967). Získal označenie „tichý génius“, mal mierumilovnú jemnú povahu, s prejavmi 

veľkej zdvorilosti. Nebol domýšľavý, vedel povedať nerozumiem, nepovažoval sa  

za nadradeného. Knižne vydal (1992) svoje pamäti. K jeho priateľom patrili John von Neumann, 

Leo Szilard, E. Teller. Bol skromný: Nikdy som nečakal, že raz bude moje meno v novinách 

spomínané bez toho, aby som nespravil nejaké šibalstvo. Zaujímavý zvláštny človek s jemným 

duchom, gigant fyziky 20. storočia. 

Z myšlienok  
 Zázračná vhodnosť matematického jazyka pre formuláciu 

fyzikálnych zákonov je obdivuhodný dar, ktorý ani nechápeme,  
ani si ho nezaslúžime. Mali by sme by sme byť zaň vďační 
a dúfať, že pretrvá aj vo svetle budúceho výskumu a že,  
pre našu radosť, aj keď možno i pre náš údiv, zahrnie široké 
oblasti poznania. 

 

 Plný zmysel života, kolektívny význam všetkých ľudských túžob, je takou 
záhadou, ktorá prekonáva naše chápanie. Ako mladý muž som sa rozčuľoval 
nad týmto stavom. Ale už som sa s tým zmieril. Dokonca je pre mňa cťou,  
že môžem byť súčasťou tohto tajomstva. 

 

 Prísľubom budúcnosti vedy je poskytnúť zjednocujúci cieľ pre ľudstvo, nie iba 
prostriedky na ľahký život, zabezpečiť určitú predstavu, ktorú potrebuje ľudská 
duša okrem chleba.  

 

 Ťažko sa dá vyhnúť dojmu, že sa aj tu (platonizmus a fyzická 
skutočnosť) stretáme so zázrakom, ktorý je zarážajúcim 
spôsobom podobný inému zázraku, keď ľudská myseľ dokáže 
usporiadať tisíce argumentov a nedostane sa do protirečenia.  

 

 Musel som ležať na lehátku celé dni a rozmýšľal som  
nad konštrukciou trojuholníka, ak sú dané jeho tri výšky.    

http://sk.wikipedia.org/wiki/Symetria_(fyzika)
http://sk.wikipedia.org/wiki/At%C3%B3mov%C3%A9_jadro
http://sk.wikipedia.org/wiki/Element%C3%A1rne_%C4%8Dastice
http://sk.wikipedia.org/wiki/1921
http://sk.wikipedia.org/wiki/Max_Planck
http://sk.wikipedia.org/wiki/Max_von_Laue
http://sk.wikipedia.org/wiki/Werner_Heisenberg
http://sk.wikipedia.org/wiki/Walther_Hermann_Nernst
http://sk.wikipedia.org/wiki/Wolfgang_Pauli
http://sk.wikipedia.org/wiki/Albert_Einstein
http://sk.wikipedia.org/w/index.php?title=G%C3%B6ttingen&action=edit&redlink=1
http://sk.wikipedia.org/wiki/David_Hilbert
http://sk.wikipedia.org/wiki/1936
http://sk.wikipedia.org/wiki/1939
http://sk.wikipedia.org/wiki/1940
http://sk.wikipedia.org/wiki/At%C3%B3mov%C3%A1_bomba
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/33/Tolnai_and_Wigner_1963-3.jpg
http://ysfine.com/wigner/lunch.html
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Albert CAMUS 
(7.11.1913 – 4.1.1960) 

 

Známy francúzsky prozaik, dramatik, publicista a filozof prešiel zložitým 

myšlienkovým vývojom. Veľa cestoval, prešiel mnohými zamestnaniami. 

Písaním esejí a denníkových zápiskov z každodenných zážitkov vnímal 

svoju absurdnú existenciu na pozadí nevyhnutnej smrti bez vyústenia jej 

zmysluplnosti. Ľudský život je zdanlivo náhodný, absurdný, nepoznateľný, 

prejavujúci ľahostajnosť k nepochopiteľnému osudu. Človek sa často cíti 

ako cudzí vyhnanec v postupnosti nezmyselných udalostí. Ako bojovný 

humanista naznačil, aj pri strachu zo vnímanej absurdity nášho osudu, 

význam ľudskej dôstojnosti a spolupráce v uzavretom kruhu života a smrti. 

Možno postupne aj uznal, že v ľuďoch je viac obdivuhodného ako zavrhnutiahodného. Napísal 

diela: Cudzinec (1942), Mýtus o Sizyfovi (1942), Caligula (1944), Nedorozumenie (1944), Mor 

(1947), Človek revoltujúci (1951), Pád (1956), Exil a kráľovstvo (1957) Za literárnu tvorbu,  

v ktorej analyzoval problémy ľudského svedomia vo svojej dobe získal Nobelovu cenu (1957). 

Tragicky zahynul pri autonehode.  

Z myšlienok 

 Základnou filozofickou otázkou je rozhodnutie, či život stojí alebo nestojí za to, 
aby bol žitý... Najskôr pátraj po tom, čo je v človeku hodnotné. 

 Veľkosť človeka je v rozhodnutí byť mocnejším ako je jeho osud. Ak je ten osud 
nespravodlivý, jediná možnosť ako ho prekonať je: byť sám sebou.  

 Táto generácia začínajúca od svojich vlastných negácií má trvalú úlohu 
 vo vnútri aj zvonka obnoviť kúsok toho, čo vytvára dôstojnosť života a smrti... 
Nie je isté, že táto generácia bude niekedy schopná splniť túto obrovskú úlohu, 
ale všade vo svete sa už dvíha k viacnásobnému zápasu pravdy a slobody,  
a ak bude treba, vie, ako zaň zomrieť bez nenávisti. 

 Umenie je prostriedok ako sa priblížiť čo najväčšiemu počtu ľudí tým,  
že im predkladám príklad spoločných utrpení a radostí. 

 Nevinnosť nemôžeme osvedčiť nikomu, ale vinu určite môžeme dokázať 
všetkým. 

 Každá prekážka umožní prejsť ďalší kus cesty... Najťažšie je odpovedať  
na mlčanie... Rozum korumpuje srdce... Nesmieme brať spánok dobrým 
ľuďom... Neexistuje sloboda bez vzájomného porozumenia.  

 Nebyť milovaný, to je smola. Ale nemilovať – to je nešťastie... S ubúdaním vášní 
nechradne naša láska. Naopak, môže sa uzdravovať. 

 Tento svet tak ako je, je neznesiteľný. Potrebuješ aspoň lunu alebo šťastie alebo 
nesmrteľnosť. Niečo, čo je možno šialené, ale čo nie je z tohto sveta.  

 Absurdita spočíva v protikladnosti ľudskej potreby zmyslu oproti ľahostajnosti  
a nezmyselnosti sveta... Absurdita, to je hriech bez boha.  

 Človek nemá dosť cnosti, aby sa mu mohla zveriť absolútna moc. 
 Človek sám v sebe môže ovládnuť všetko, čo je potrebné... naučiť 

sa žiť i umierať, a odmietnuť byť bohmi, aby sme sa mohli stať 
ľuďmi.  

 Jediný spôsob ako nebyť odlúčený od ostatných je dobré svedomie. 
 Dnešný svet od kresťanov žiada, aby zostali kresťanmi.                                                                                                                                       

http://images.google.sk/imgres?imgurl=http://alangullette.com/lit/absurd/camus.jpg&imgrefurl=http://alangullette.com/lit/absurd/&usg=__vJQEj-pCM13Vb8txjEBC_MMFs1k=&h=214&w=190&sz=11&hl=sk&start=61&tbnid=KlhxNshCOIOqrM:&tbnh=106&tbnw=94&prev=/images?q=Albert++CAMUS&gbv=2&ndsp=18&hl=sk&sa=N&start=54
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Thomas S. ELIOT 
(26.9.1888 − 4.1.1965) 
 

Americko-anglický básnik, kritik, dramatik, esejista i teoretik získal 

(1948) Nobelovu cenu za literatúru. 

Bol najmladší zo šiestich detí, naučil sa latinsky, grécky, francúzsky  

aj nemecky. Vyštudoval (1906-1909)v USA Harvard (literárnu teóriu 

a filozofiu), v Európe Sorbonu i Oxford. Usadil sa v Anglicku. 

Zaujímal sa o budhizmus a indickú filozofiu. Keď raz definoval sám 

seba uviedol: klasik v literatúre, royalista v politike, anglo-katolík 

v náboženstve. Skúmaním moderného spoločenského života a jeho 

významu spoznal úlohu skutočného umelca: nezavrhovať,  

ale uzmierovať. Vedel, že slová majú zvyk meniť svoj význam; 

spoznal, že ľudstvo neznesie veľa reality. Vybadal, že barbarstvo 

prichádza cez stratu kultúry. Vytušil, že kultúra a náboženstvo sú 

nerozlučiteľné. Náboženstvo je miazgou kultúry, vedie k priesečníkom 

nadčasového s časom. Objavil cestu tradície, ktorá dá zmysel  

aj význam.  Z umeleckého diela: Prufrock a iné postrehy, Sväté drevo, 

Štyri kvartetá, Pustatina, Vražda v katedrále. 
 

Z myšlienok 
 

 Len tí, ktorí sa odvážia ísť príliš ďaleko, môžu prísť na to,  
ako ďaleko sa vlastne dá zájsť. 

 

 Maliarstvo, sochárstvo, architektúra, hudba môže vyvolať potešenie u všetkých, 
ktorí vidia a počujú... jazyk poézie je záležitosť odlišná... Jazyk vytvára bariéru, 
poézia nám dáva rozumový dôvod, aby sme sa pokúšali bariéru prekonať. 
 

 Nesmieme prestať hľadať a na konci hľadania dospejeme tam, kde sme začali, 
a pritom budeme mať pocit, že sme tam ešte nikdy neboli. 
 

 Ľudská zvedavosť skúma minulosť a budúcnosť a lipne k tomuto rozmeru.  
     Ale pochopiť bod, kde sa pretína bezčasovosť s časom, je práca pre svätca - 

ani nie práca, lež čosi dané i odňaté, služba celoživotnej smrti láske, zápalu, 
obetavosti a askézy. 

 

 A tak každé podujatie je novým začiatkom, útokom na nevyslovené s ošumelou 
výbavou, ktorá stále chátra vo všeobecnom zmätku nepresnosti pociťovania. 
Nedisciplinované hlúčky emócií. A to, čo sa tu má dobyť silou a podrobením,  
už odhalili raz alebo dvakrát, či viackrát, ľudia, ktorým nemôžeme veriť... 
 

 Si tu na to, aby si kľačal, kde je namieste modlitba.  
A modlitba je viac než poradie slov či vedomá činnosť 
modliacej sa mysle alebo zvuk modliaceho sa hlasu. 
 

 Jediná múdrosť, v ktorú môžeme dúfať, 
je múdrosť pokory. 

 

 Ach, moja duša... priprav sa na toho, ktorý vie,  
ako má klásť otázky.                                                         
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Johann Nepomuk NEUMANN  
(28. 3. 1811 – 5. 1. 1860) 

 
Česko-nemecký katolícky misionár, 
redemptorista, štvrtý biskup filadelfský 
(1852–1860) a prvý svätec USA. Hovoril  
po nemecky a vždy zdôrazňoval, že je zdravý český chlapec. Narodil sa 
v Prachaticiach, navštevoval školu v Budejoviciach.  Pocítil úplne jasne, 
 že aj jeho Pán volá na misie a rozhodol sa vstúpiť do Kongregácie 
najsvätejšieho Vykupiteľa. Prvé sľuby zložil 16. januára 1842 v Baltimore. 
Spolubratia si ho vždy vážili za jeho svätosť života, horlivosť a vľúdnosť. 
Jeho znalosť šiestich moderných jazykov bola veľkou výhodou v pastorácii 
mnohojazykovej spoločnosti. Neumann bol (28. 
marca1852) vysvätený za biskupa Filadelfie. Pre 
pastoráciu v školách napísal dva katechizmy a 
jednu učebnicu biblických dejín. Blahorečený bol 
13. októbra 1963 a svätorečený 19. júna 1977. 
 

Byl stále na cestě k těm svým, až do tělesného zhroucení. (J. Ratzinger) 

 
Z myšlienok a diela 

 

Základní výchova v rodném domě a vzpomínka na pobožnost 
v otcovském domě mě chránily, abych neupadl do osidel,  
v nichž se ztratila většina mých spolužáků 
 

Budu prosit o dovolení pracovat pro duše, které jsou nejvíce 
opuštěné, ať už jsou to Němci, nebo Indiáni. A jestliže mne  
nikdo nepřijme, stáhnu se do samoty, kde budu konat pokání  
za své hříchy i za hříchy druhých. 
 

Stálo mě mnoho úsilí a přemáhání zabrat se do studia 
předmětů a názorů, jejichž pošetilost jsem už nahlédl. 
 

 

 

Za osm let biskupského působení vybudoval 80 kostelů. V každém 

kostele zavedl 40-hodinové adorace, které se konaly 1 x ročně, 

obyčejně při výročí posvěcení chrámu. Zvláštní pozornost věnoval 

zakládání farních škol. Když se stal biskupem, byly v celé rozsáhlé 

diecézi pouze dvě farní školy. Po osmi letech jeho působení jich bylo 

již přes sto. Školy byly dobře organizované a tak se J. N. Neumann 

právem pokládá za spoluzakladatele amerického katolického školství. 

Starostlivý biskup se nevěnoval pouze věřícím, ale pamatoval  

i na jejich duchovní pastýře. Reformoval kněžský seminář  

a vybudoval i malý seminář, jeden z prvních ve Spojených státech. 

Sestavil i moudrá pravidla k posvěcování duchovenstva. S tímto cílem 

uspořádal ve Philadelphii tři diecézní synody a sám se účastnil na třech 

národních koncilech v Baltimore.  

 
 

http://www.zivotopisysvatych.sk/wp-content/uploads/Jan-Nepomuk-Neumann.png
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Max BORN  
(11.12.1882–5.1.1970) 

 
Mal povesť vplyvného mysliteľa, pozorného bádateľa a dobrého učiteľa s jasnými 

myšlienkami, bohatými vedomosťami a podnetným nadšením. Vedel, že vesmír 

nie je nemenné usporiadanie objektov. Uznal, že si nemôžeme odmyslieť spôsob 

nášho vnímania sveta. Informácie získané z prírody musíme interpretovať,  

bez úsudku neexistuje medzi nami výmena informácií. Max Born, nemecký fyzik, 

spoznal, že fyzika sama nie je len činiteľom materiálneho pokroku, ale tiež 

prvkom v duchovnom vývoji človeka. Uverejnil viac než 300 odborných 

príspevkov a asi 20 kníh. Vypracoval teóriu dynamiky kryštálovej mriežky tuhých 

látok, objavil metódu vyčíslenia deformácií elektrónových obalov atómu,   

na základe vlnovej mechaniky odvodil Rutherfordov vzorec 

rozptylu alfa častíc. V roku 1925 formulovali M. Born, W. 

Heisenberg a P. Jordan princípy kvantovej mechaniky. Born sám zdôraznil pravdepo-

dobnostne teoretický výklad kvantovej mechaniky, t.j. štatistickú interpretáciu vlnovej 

funkcie. Jeho zásluhou vznikla celá matematická formulácia. Napísal aj zaujímavé  

a podnetné publikácie z teórie relativity, optiky a kinetickej teórie tekutín. Vytvoril slávnu 

školu teoretickej atómovej fyziky a modernej fyziky tuhých látok. V roku 1954 získal 

Nobelovu cenu za fyziku.  

Z myšlienok 
 Vedec musí byť realistom. Vo svojich zmyslových vnemoch musí vidieť viac než 

halucinácie, informácie o reálnom vonkajšom svete... I keď nemôžeme poznať 
všetko, i keď sa nemôžeme ani priblížiť k úplnému poznaniu, aj tak môžeme 
zlepšovaním našich prístrojov získať vedomosti, nezávislé na pozorovateľovi  
a na jeho prístroji... Vo vede neexistuje vyšliapaná filozofická cesta  
s gnozeologickými smerníkmi. Nachádzame sa v džungli a hľadáme cestu 
metódou skúšok a omylov, budujeme svoju cestu za sebou tým, že postupujeme 
dopredu. 

 Chceme, aby naša krásna veda slúžila len blahu ľudstva a aby nebola zne-
užívaná pre ciele mocenskej politiky... Ľudstvo môže byť zachránené len v tom 
prípade, ak sa raz a navždy zriekne použitia sily... Nasledujúcou úlohou sa musí 
stať stabilizácia mieru cestou upevnenia morálno-etických princípov, ktoré 
môžu zabezpečiť mierové spolužitie ľudí... Prežijeme, ak sa nedôvera zmení 
 na vzájomné porozumenie, podozrievavosť na túžbu pomôcť a nenávisť 
nahradí láska. 

 My   atóm a ja   sme boli svorní do najposlednejšieho času. Videl som v ňom 
kľúč k najhlbším tajomstvám prírody, a on mi odkryl vznešenosť stvorenia  
i stvoriteľa... V roku 1921 som bol presvedčený a so mnou väčšina súčasných 
fyzikov, že vedecká metóda je adekvátnejšia ako iné, subjektívne spôsoby 
formovania obrazu sveta, teda filozofia, poézia. Teraz vidím, že moja 
predchádzajúca viera v prevahu vedy nad inými formami ľudského myslenia  
a konania bola sebaklamom. 

 Ľudstvo sa skôr či neskôr vzchopí, vymaní sa spod nadvlády techniky, 
prestane sa vystatovať svojou všemohúcnosťou a obráti sa k 
skutočne cenným, rozumným a potrebným veciam – k mieru, láske, 
miernosti, úcte, vyrovnanosti s vlastným osudom, k veľkému 
umeniu a skutočnej vede.      
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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 iba 

krikom. Ale iba 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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Pierre FERMAT – matematika ako záľuba 
 

Osud poznámky na okraji 
V roku 1621 vyšiel latinský preklad Diofantovho spisu Aritmetika. Francúzsky práv-

nik a poradca parlamentu v Toulouse, Pierre Fermat (1601 – 1665), sa vo voľnom 

čase rád zaoberal matematikou. Niekedy v roku 1637 študoval aj Diofantov spis. Na 

okraj matematickej vety Dvojmoc rozložiť na súčet dvoch iných dvojmocí si Fermat 

poznamenal: Je však nemožné rozdeliť trojmoc na dve trojmoci alebo štvormoc  

na dve štvormoci a všeobecne mocninu stupňa vyššieho než druhého na dve mocniny s tými istými 

exponentmi; objavil som skutočne podivuhodný dôkaz tohto tvrdenia, no tento okraj je príliš malý 

na to, aby ho mohol obsiahnuť.  
     Fermatovu domnienku, že pre prirodzené čísla n > 2 neexistujú také prirodzené čísla 

x, y, z, aby platilo x
n
 + y

n
 = z

n
, sa matematici i laici dlho pokúšali dokázať. I keď asi 

Fermat vedel svoju vetu dokázať pre n = 3, dôkaz sa nezachoval. Zanechal iba dôkaz pre 

n = 4. Pre n = 3 dokázal tzv. Veľkú Fermatovu hypotézu Leonard Euler, ale až o sto rokov 

neskôr. Legendre roku 1825 dokázal vetu pre n = 5, G. Lamé pre n = 7 roku 1839, 

Dirichlet pre n = 14 (1832) a tak postupne ďalej. V roku 1976 sa s využitím počítača 

podarilo dokázať Fermatovo tvrdenie pre všetky prvočíselné exponenty menšie než 125 000. V roku 1983 

oživil nádej na vyriešenie chýrečného problému mladý západonemecký matematik H. Faltings. Z jeho 

výsledkov vyplynulo, že Fermatova veta nemá nekonečne veľa nenulových racionálnych riešení. No to 

neznamenalo, že riešenie neexistuje vôbec. Ale v roku 1988 prenikla do sveta správa, že japonský matematik 

Yoichi Miyaoka dokázal, že existuje určité číslo n, a to sa dá vypočítať, že pre každé väčšie už Veľká 

Fermatova hypotéza platí. Ak by to hľadané n bolo menšie než 125 000, tak by Fermatova veta bola 

dokázaná. Andrew Wiles, profesor matematiky na Princetonskej univerzite podal (1993) v podstate úplnú 

sériu matematických argumentov, ktorými presvedčil matematikov, že ich možno prijať za hľadaný dôkaz 

spomínanej Fermatovej vety. Po preverení uvedeného postupu  (1994) bola po 356 rokoch  

od jej vzniku najslávnejšia matematická hádanka rozlúštená. 
 

Právnik s matematickou intuíciou 
Na juhu Francúzska leží neveľké mestečko Beaumont de Lamagne. Tam sa 

20.8.1601 v rodine obchodníka s kožou narodil Pierre Fermat. Získal veľmi dobré 

vzdelanie. Vystriedal tri univerzity a dokončil štúdium práv (1631). Ovládol cudzie 

jazyky, napísal aj pekné básne v latinčine i španielčine. Preslávil sa aj ako dobrý 

znalec antiky. Jeho túžbou bolo zachovať niektoré zabudnuté diela. V právnickej praxi, i keď túžil 

po peniazoch, bol nepodplatiteľný. Bol ženatý a otcom piatich detí. Mal pevné zdravie, prežil 

i morovú nákazu (1652). Zomrel 12. januára 1665 v pevnosti Castres, kde predsedal súdu. 

     Ani jedna z matematických prác nebola vydaná za jeho života. Fermat robil matematiku  

ako záľubu, nebol profesionál. Výsledky jeho činnosti zostali v rukopisoch obšírnej a mimoriadne 

zaujímavej korešpondencie. V 17. storočí ešte neboli špeciálne vedecké časopisy. S Fermatom si 

dopisovali R. Descartes, B. Pascal, J. Wallis, E. Torricelli a iní. Až v roku 1679 vydal najstarší 

Fermatov syn z rukopisnej pozostalosti rozličné matematické diela svojho otca. V rokoch 1891–

1912 vyšlo vo Francúzsku Fermatovo dielo v 4 zväzkoch. 

     Základy analytickej geometrie sú tiež spojené s jeho menom. Pierre Fermat 
prvý prišiel na myšlienku využívať súradnice a prispôsobiť algebru potrebám 

geometrie. Prvú prácu o tom vydal však Descartes (1637). V roku 1642 Fermat 
zovšeobecnil metódy výpočtu plôch i objemov a dokázal, že plocha 

neohraničeného útvaru môže byť konečná. Zaoberal sa aj určovaním dĺžok 

kriviek. V rukopisoch boli aj práce o určovaní maxím a miním, o dotyčniciach 

kriviek, o vyšetrovaní ťažísk útvarov a pod. Fermat vybadal spojenie medzi 

úlohami na hľadanie extrémov a úlohami na určovanie dotyčníc. Aj vďaka jeho objavom vznikli 

diferenciálny a integrálny počet. Pripomeňme ešte aj niektoré práce z optiky, kde odhalil zákon 

lomu a odrazu svetla v súvislosti s princípom najkratšej dráhy. Fermat sa korešpondenciou  

s B. Pascalom zapísal aj do základov teórie pravdepodobnosti. 
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Albert SCHWEITZER  
(14. 1. 1875 – 4. 9. 1965) 

 

Vyštudoval teológiu a filozofiu na štrasburskej univerzite, parížskej Sorbone  

a v Berlíne. Súčasne študoval aj hru na organe v Paríži. Prvých 30 rokov žil  

pre vedu a umenie, potom zasvätil svoj život bezprostrednej službe ľudom.  

Po ukončení lekárskych štúdií (1913) odišiel prvý raz do Afriky. V Lambaréne 

(Gabun) založil a vybudoval pralesnú nemocnicu. V trópoch čierneho 

kontinentu pracoval, aj s prestávkami, 52 rokov. Nezištne. Za cenu osobných 

obetí. Mnohým v Európe pripadal ako Don Quijote. Na získanie finančných 

prostriedkov usporadúval organové koncerty a písal knihy (napr. Medzi vodou  

a pralesom, Z môjho života a myslenia, Úpadok a obnova kultúry). Uveril,  

že ľudstvo môže priviesť k rozumu najskôr živý príklad činorodej ľudskosti a naozajstnej lásky  

k blížnemu. Získal Nobelovu cenu za mier (1952) i prívlastky: Dobrodruh milosrdenstva, Bojovník 

za skutočnú ľudskosť, Trinásty Ježišov apoštol, Svätý František 20. storočia, Génius ľudskosti, 

Veľký Oganga. Schweitzer odhalil, že základným princípom každej mravnosti je úcta k životu.  

Ako skutočný  humanista postavil skutky nad slová, nad vierouku etiku úcty  

k životu, nad vedu konkrétnu nezištnú pomoc. Pochovali ho v tôni palmy  

v skromnom hrobe na pozemku jeho africkej oázy.                                                                       

  Z myšlienok 

 Nesmieme svoj život držať iba pre seba. Kto v žití prijal mnohé dobrá a 
krásna, je povinný odovzdať ho v príslušnej miere. Kto zostal ušetrený 
pred vlastným utrpením, nech cíti povinnosť mierniť utrpenie iných. 
Musíme všetci spoločne niesť bremeno utrpenia, ktoré zaťažuje ľudstvo. 

 Za všetko, čo sme si osvojili z miernosti, pokory, dobrotivosti, sily odpúšťať, z pravdivosti, 
vernosti a odovzdanosti v utrpení, vďačíme ľuďom, pri ktorých sme to isté zažili, tu pri 
významnej, inokedy pri nepatrnej udalosti. Myšlienka, ktorá sa stala skutočným životom, 
preskočila ako iskra do nášho vnútra a rozsvietila tam svetlo. 

 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. 

 Dobrota pôsobí jednoducho a neustále. Vyvoláva zase dobro, posiľňuje samé seba.  
Preto je najúčinnejšou a najintenzívnejšou silou. To, čo človek vydá svetu ako dobro,  
pracuje v srdciach i mysliach ľudí. 

 Ak sa nájdu ľudia, ktorí sa postavia proti duchu bezmyšlienkovitosti a ak to budú osobnosti  
 dosť čisté a hlboké, aby ideály mravného pokroku z nich vyžarovali ako skutočná sila, 

nastane pôsobenie ducha tak mocné, že vyvolá nové myslenie ľudstva.  
 Pokolenie, ktoré sa odda1o akémusi nepretržitému, do istej miery samočinne pôsobiacemu 

pokroku a ktoré sa domnievalo, že pritom nepotrebuje nijaké mravné ideály, lebo bude 
napredovať iba rozumom a vedomosťami, dostalo sa do situácie, ktorá mu podáva hrozný 
dôkaz o jeho omyle. 

 Len pravda, láska, zmierlivosť, láskavosť a dobrota sú tou silou, ktorá je mocnejšia ako 
všetko ostatné... Najvyšším prejavom ducha je láska. Láska obsahuje moment večnosti 
dosiahnuteľný pre človeka už na tomto svete... Humanizmus a mravnosť musia vo svete 
triumfovať. 

 Spoľahlivá viera v pravdu, ktorá je myslením poznateľná, tvorí moju fundamentálnu 
skúsenosť. Človek je myslením vedený k etickému postoju aj ku zbožnosti. 

 Jediné, na čom záleží, je, aby sme zápasili o svetlo v nás.  
 Príklad nie je iba najlepším, ale priam jediným spôsobom, ako presvedčiť iných! 
 Človek nemusí cestovať až do Afriky, ak chce vykonať v živote čosi záslužné  

a užitočné. Každý z nás môže nájsť svoje Lambaréne kdekoľvek.                      
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Sofia Vasiljevna KOVALEVSKÁ 
 

   Vzťah k matematike a matematické schopnosti sa vykryštalizujú za rôznych okolností. Mladučkú 

Sofiu ovplyvnili „matematické“ besedy so strýkom: Pôsobili na moju fantáziu a vyvolávali vo mne 

zbožnú úctu k matematike ako k vede najvyššej a tajomnej, ktorá odhaľuje pred tými, ktorí sú  

jej zasvätení, svet nový a plný divov. Strýko vedel Sofii rozprávať nielen rozprávky, ale odhalil  

pred ňou záhady šachovej hry, pútavo hovoril o kvadratúre kruhu, priblížil nové sociálne projekty 

spoločnosti. Na rozhovory s ním Sofia nikdy nezabudla. 

 

     Sofia Vasiljevna Kovalevská pochádzala z rodiny cárskeho generála delostrelectva Vasila 

Vasiljeviča Korvin-Krjukovského. Narodila sa 15. januára 1850 v Moskve, 

podľa starého ruského kalendára to bol 3. január. Vzdelaná a hudobne 

založená matka ponechala výchovu detí (Sofia mala ešte staršiu sestru 

a mladšieho brata) vychovávateľke a domácim učiteľom. Od nich dostala 

Sofia na svoju dobu veľmi dobré vzdelanie. 

   Ako štrnásťročná začala čítať učebnicu elementárnej fyziky. Stretla sa tam 

s neznámym pojmom „sínus“. Úvahou a premýšľaním pochopila jeho 

význam i zmysel ostatných goniometrických funkcií. Neskôr postupne,  

ale samostatne, odhalila jednoduché základné vzťahy v trigonometrii. 

Získala tým nielen prezývku „nový Pascal“, ale aj prvé odporučenie 

na ďalšie štúdium vyššej matematiky. 

 

     Vo vtedajšom Rusku ženy nemohli študovať na univerzite, preto na jar 

1869 odišla Sofia na štúdiá do Heidelbergu a Berlína v Nemecku. Štyri roky 

súkromného matematického a fyzikálneho vzdelávania boli zavŕšené 

doktorátom na univerzite v Göttingene. Návrat do Petrohradu jej neumožnil 

rozvíjať nadobudnuté vedomosti. Nezískala vhodné „matematické“ miesto 

a tak musela ukázať aj svoje literárne a publicistické schopnosti. Písala 

vedecké črty i divadelné referáty. S manželom V. O. Kovalevským a dcérkou 

sa odsťahovali do Moskvy. Po tragickej smrti manžela začali pre ňu  

aj finančné ťažkosti. 

   V roku 1884 získala Kovalevská miesto riadnej vysokoškolskej profesorky. Na univerzite 

v Štokholme prednášala prvá profesorka matematiky v Európe rôzne matematické disciplíny. 

Pracovala vedecky i pedagogicky, dokazovala, že žena môže byť vedeckou pracovníčkou.  

Vyhrala matematickú súťaž parížskej Akadémie vied, stala sa dopisujúcou členkou Akadémie vied 

v Petrohrade. 

 

   Úspešnou vedeckou činnosťou potvrdila Sofia Kovalevská svoje slová: 

Medzi všetkými vedami, ktoré odkrývajú ľudstvu cestu k poznaniu zákonov 

prírody, najmohutnejšia a najvznešenejšia je matematika. Milovala 

matematickú prácu, žila vyučovaním matematiky. Rozumové dôvody mali 

v jej argumentácii vždy prednosť. Mala silnú vedeckú predstavivosť, 

schopnosť rýchlo sa zorientovať aj v novej, neznámej oblasti a pritom 

rozlíšiť podstatné od vedľajšieho. Zaujímala sa aj o spoločenské vedy 

a dejiny. Vedela plynulo rozprávať piatimi jazykmi. Nežila životom 

odtrhnutým od spoločenského diania. Viera v pokrokové vedecké 

i spoločenské ideály, usilovnosť a túžba po poznaní je pomohli získať 

právo na sebauplatnenie v oblastiach dovtedy pre ženy nedostupných. 

   Koncom roku 1890 cez zimné prázdniny cestovala na juh Francúzska. Pri návrate do Švédska 

prechladla a zápal pľúc neprežila. Zomrela 10. 2. 1891 v Štokholme. Napriek nepriazni osudu, 

s ktorou vždy bojovala s neobvyklou statočnosťou, jej posledné slová boli: Príliš veľa šťastia.                                    
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John RUSKIN  
(8.2.1819–20.1.1900) 

 

Anglický spisovateľ, básnik, vedec a umelecký kritik. 

Na univerzite v Oxforde už ako študent bol ocenený za 

básnictvo. V rokoch 18691884 bol profesorom umenia 

na univerzite v Oxforde. Tam založil aj múzeum a školu 

kreslenia. Knihami Modern Painters (1843, postupne 5 zväzkov),  

The Seven Lamps of Architecture (1848) a The Stones of Venice 

 (1851–1853) sa stal uznávaným kritikom 

umenia. Podstatne sa  zaslúžil  

aj o rozšírenie umeleckého vzdelania širokým 

vrstvám obyvateľstva, zasadzoval sa 

o bezplatný prístup do múzeí. 
 

Z myšlienok 
 

 Vyhľadajme, čo máme s ostatnými spoločné, nie čo nás od nich oddeľuje. 
 Moc nie je daná človeku, aby utláčal slabého,  

lež aby ho podporoval a pomáhal mu. 
 Ľudská duša je zrkadlo, v ktorom možno uvidieť obraz božského rozumu. 
 Každý človek využíva prácu iných ľudí. Ak nemá byť zlodejom, musí sa sám 

namáhať a dávať iným svoju prácu za to, čo berie od nich. 
 Čítanie je doslova rozhovor s ľuďmi omnoho múdrejšími a zaujímavejšími,  

ako sú tí, s ktorými sa môžeme zoznamovať okolo seba. 
 Múdrosť nie je v sebazapieraní, ale v tom, naučiť sa nachádzať radosť vo 

veciach dostupných. 
 Múdry má tri vlastnosti: sám koná to, čo radí konať druhým; nikdy nekoná proti 

spravodlivosti; trpezlivo znáša slabosti ľudí okolo seba. 
 Možno vieme, čo je správne, ale nevieme vždy, čo je možné. 
 Tak ako nemáš jesť len pre chuť, tak nesmieš čítať iba pre zábavu. 

 Je veľa náboženstiev, ale len jedna mravnosť. 
 Aký strašný by bol svet, keby sa nerodili deti, ktoré so sebou prinášajú nevinnosť 

a možnosť dokonalosti. 
 Až keď sme našli lásku, vieme, čo nám v živote chýbalo. 
 Ak nie sme dobrovoľne dobrí ku všetkým, budeme ku každému mimovoľne zlí. 
 Ak si zaslúži človek pochvalu, dbajte, aby ste mu ju neodopreli.  
 Dívať sa, ako rastie obilie, ako kvitnú kvety; hlboko sa nadýchnuť za pluhom  

či iným náradím; čítať, myslieť, milovať, dúfať, modliť sa –  
toto robí ľudí šťastnými.  

 Aby boli ľudia v práci šťastní, treba splniť tri predpoklady: 
musia stáť za vecou, ktorú robia; nesmú pre ňu robiť príliš 
veľa; musia mať pocit, že majú v práci úspech. 

 Najväčšou odmenou za námahu nie je to, čo za ňu dostaneme, 
ale to, ako nás to zmení.  

 Úlohou umenia je poúčať s láskou. Ak nepomáha ľuďom 
hľadať pravdu, nie je vznešené, ale hanebné.            

http://sk.wikipedia.org/wiki/8._febru%C3%A1r
http://sk.wikipedia.org/wiki/1819
http://sk.wikipedia.org/wiki/20._janu%C3%A1r
http://sk.wikipedia.org/wiki/20._janu%C3%A1r
http://sk.wikipedia.org/wiki/Anglicko
http://sk.wikipedia.org/wiki/Spisovate%C4%BE
http://sk.wikipedia.org/wiki/B%C3%A1snik
http://sk.wikipedia.org/wiki/Vedec
http://sk.wikipedia.org/w/index.php?title=Umeleck%C3%BD_kritik&action=edit&redlink=1
http://sk.wikiquote.org/wiki/Dobrovo%C4%BEnos%C5%A5
http://sk.wikiquote.org/wiki/Dobro
http://sk.wikiquote.org/wiki/Mimovo%C4%BEnos%C5%A5
http://sk.wikiquote.org/wiki/Zlo
http://sk.wikiquote.org/wiki/%C4%8Clovek
http://sk.wikiquote.org/wiki/Pochvala
http://sk.wikiquote.org/wiki/Pozera%C5%A5
http://sk.wikiquote.org/wiki/Rast
http://sk.wikiquote.org/wiki/Obilie
http://sk.wikiquote.org/wiki/Kvitn%C3%BA%C5%A5
http://sk.wikiquote.org/wiki/Kvet
http://sk.wikiquote.org/wiki/D%C3%BDchanie
http://sk.wikiquote.org/wiki/Pluh
http://sk.wikiquote.org/wiki/N%C3%A1radie
http://sk.wikiquote.org/wiki/%C4%8C%C3%ADtanie
http://sk.wikiquote.org/wiki/Myslie%C5%A5
http://sk.wikiquote.org/wiki/Milovanie
http://sk.wikiquote.org/wiki/D%C3%BAfanie
http://sk.wikiquote.org/wiki/Modlitba
http://sk.wikiquote.org/wiki/%C4%BDud
http://sk.wikiquote.org/wiki/%C5%A0%C5%A5astie
http://sk.wikiquote.org/wiki/Odmena
http://sk.wikiquote.org/wiki/N%C3%A1maha
http://sk.wikiquote.org/wiki/Zmena
http://sk.wikiquote.org/wiki/%C3%9Aloha
http://sk.wikiquote.org/wiki/Umenie
http://sk.wikiquote.org/wiki/Po%C4%8D%C3%BAvanie
http://sk.wikiquote.org/wiki/L%C3%A1ska
http://sk.wikiquote.org/wiki/%C4%BDudia
http://sk.wikiquote.org/wiki/Pravda
http://sk.wikiquote.org/wiki/Vzne%C5%A1enos%C5%A5
http://sk.wikiquote.org/wiki/Hanba
http://sk.wikiquote.org/wiki/S%C3%BAbor:Ruskin.jpg
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 Eric Arthur BLAIR  
George ORWELL                                            

(25.6.1903−21.1.1950) 
Britský novinár a spisovateľ 

je všeobecne považovaný za najlepšieho 

anglického esejistu vôbec. Zúčastnil sa 

vojny, kde bol ťažko ranený do krku  

a jeho hlas tak ostal doživotne 

poznamenaný, okúsil biedu špinavého 

života na ulici a pre svoje názory zažil  

aj prenasledovanie. Slávu získal dielom 

1984. Strata súkromia, vplyv 

manipulácie a moci, ovládanie masy ľudí 

a ich myslenia sú v dnešnej informačnej 

spoločnosti aktuálnymi témami. Muž,  

čo predvídal totalitné peklo. Spisovateľ, 

ktorého fascinoval jazyk a morálka, 

zápasil s myšlienkami nadčasovými i univerzálnymi. 

https://www.cbdb.cz/autor-61-george-orwell 

 

Z myšlienok 
 

Tajomstvo vládnutia spočíva totiž v tom,  
ako spojiť vieru vo vlastnú neomylnosť  
so schopnosťou učiť sa z minulých chýb. 
Kto ovláda prítomnosť, ovláda minulosť –  
kto ovláda minulosť, ovláda budúcnosť. 
Bohatstvo a privilégiá sa najlepšie obhajujú, 
keď sú spoločným vlastníctvom. 
 Nadšenie je schopnosť vidieť niečo aj v ničom. 
Každá generácia si myslí, že je inteligentnejšia 
než tá predošlá, a múdrejšia  
ako tá nasledujúca...  

Následky každého činu obsahuje už samotný čin...  
Minulosť je to, na čom sa dohodnú záznamy a pamäť.                 

 Koniec je obsiahnutý v začiatku. 
Lidé mohou být šťastní jedině tehdy, pokud nepředpokládají, že cílem života je být šťastný.                                       
Významným nepřítelem čistého jazyka je neupřímnost. 
Na světě je pár takových věcí, že jenom intelektuálové jsou tak šílení, aby jim uvěřili. 
Každá revoluce končí tehdy, když se nová prasata dostanou ke korytům. 
 
Možná že člověk ani tolik nepotřebuje, aby ho někdo miloval, ale aby mu rozuměl.  
Totalitní stát může dělat velké věci, ale jednu věc udělat nemůže: nemůže dát dělníkovi v továrně 
pušku a říct mu, aby si ji vzal domů a měl ji v ložnici. Puška visící na zdi dělníkova příbytku nebo 
farmářovy chýše je symbolem demokracie. A je naším úkolem dohlédnout, aby tam zůstala. 
U jakékoli důležité otázky vždy existují aspekty, o nichž nikdo nechce diskutovat. 
Existují okamžiky, kdy se vyplatí bojovat a být poražený, než nebojovat vůbec. 
 
Jestli cítíš, že zůstat lidský stojí za to, i když to nemůže mít vůbec žádný konkrétní výsledek,  
tak jsi je porazil.  
Ve hře, co hrajeme, nemůžeme vyhrát. Některé prohry jsou lepší než jiné, toť vše.  

https://www.cbdb.cz/autor-61-george-orwell
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André Marie AMPÉRE   
(22. 1. 1775 – 10. 6. 1836) 
 

Francúzsky matematik a fyzik objasnil pojem elektrického prúdu, 

definoval smer prúdu ako smer pohybu kladného elektrického náboja. 

Objavil, že dva rovnobežné vodiče so súhlasne orientovanými 

elektrickými prúdmi sa navzájom priťahujú. Ukázal, že cievka 

s prúdom je vo svojich účinkoch rovnocenná stálemu magnetu. 

Zaviedol pojmy solenoid, galvanometer, odlíšil pojmy prúd a napätie, 

ukázal možnosť prevedenia magnetických javov na javy elektrické. 

Za práce v teórii diferenciálnych rovníc bol menovaný za člena 

parížskej Akadémie (1814). Skoro dvadsať rokov trvalo pôsobil  

na Polytechnickej škole v Paríži, potom až do konca života bol 

profesorom experimentálnej fyziky na Collége de France. Okrem 

matematiky, fyziky, chémie a botaniky sa zaoberal jazykovedou, 

psychológiou, filozofiou prírody. Pokúsil sa o klasifikáciu vedy. 

Vynikal hĺbavosťou, všestrannou vzdelanosťou, 

pracovitosťou. Uznal aj tajomstvá kresťanskej viery. 

Na hrob si sám vybral slová: Tandem felix  Konečne šťastný. V Paríži 

na zasadnutí Medzinárodného elektrotechnického kongresu (1885) pomenovali  

na jeho počesť jednotku intenzity elektrického prúdu – ampér.  

 

Z myšlienok 

 My čo zbierame plody práce géniov, ale nedelíme sa s nimi o slávu, mali by sme 
sa podľa mojej mienky usilovať o to, aby sme zredukovali na minimum počet 
princípov vysvetľujúcich všetky fyzikálne javy.  

 

 Najprv pozorovať skutočnosť, meniť jej okolnosti ako je len možné, spojiť túto 
prácu s presným meraním, z toho odvodzovať všeobecné zákony založené  
na experimentoch, dedukovať z týchto zákonov, nezávisle na hypotézach 
o povahe síl vytvárajúcich skúmané javy, matematické hodnoty týchto síl.  

 

 Veda má slúžiť blahu a pokroku ľudstva. 
 

 Pred svetom som dosiahol slávu. Avšak Boh mi chcel ukázať,  
že všetko je márnosť – okrem milovať ho a slúžiť mu.  

 

 Pochybnosť je najväčšou trýzňou,  
ktorou človek na zemi trpí. 

 

 Študuj veci tohto sveta, je to povinnosť vyplývajúca z tvojho 
povolania. No pozeraj na ne iba jedným okom, druhé 
zameraj trvalo na večné svetlo! Počúvaj učencov, ale iba 
jedným uchom!... Píš len jednou rukou, druhou sa pridŕžaj 
Božieho rúcha, tak ako sa dieťa drží otcových šiat...  
Bez tohto poistenia sa by si narazil nepochybne 
hlavou do múru.                      

 

http://images.google.sk/imgres?imgurl=http://4.bp.blogspot.com/_2JpQELYQWmI/R57MUP2bAzI/AAAAAAAAArw/mPg9NjdS20Y/S240/ampere.bmp&imgrefurl=http://roman-rodrigues.blogspot.com/2008/02/what-factors-affect-resistance-of-wire_19.html&usg=__75scEpasTJTLBcDKnWMxX1qZLdQ=&h=210&w=211&sz=14&hl=sk&start=25&tbnid=0Ak5rmuzMVCyRM:&tbnh=105&tbnw=106&prev=/images?q=Andr%C3%A9+M.+Amp%C3%A9re&gbv=2&ndsp=18&hl=sk&sa=N&start=18
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Winston Spencer 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, Jalte a 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. 

 Demokracia je najhoršia forma vlády,  
okrem všetkých ostatných, ktoré boli vyskúšané. 

 Odvaha je vlastnosť, ktorá je zárukou všetkých ostatných. 
 Neznášam, keď ma niekto poučuje – ale rád sa učím. 

 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.  
 Nehovorte o chybách, tie budú  hovoriť samé za seba.  
 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.  
 Rečník má vyčerpať tému, nie poslucháčov.  
 Dobrý politik má mať schopnosť predvídať to, čo sa stane v budúcnosti, 

a vysvetliť, prečo sa tak nestalo.  
 Nevzdelaní ľudia radi čítajú zbierky citátov.  
 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.  
 Máte nepriateľov? To je v poriadku.  

Znamená to, že ste sa v živote za niečo postavili.                                             
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János BOLYAI  
(15.12.1802–27.1.1860) 

 
Po úspešnom štúdiu na gymnáziu nešiel pre nedostatok prostriedkov 

študovať na univerzitu. Absolvoval vojenskú inžiniersku akadémiu  

vo Viedni (1818–1823). Viac ako päť rokov spracúval výsledky 

svojich geometrických predstáv. Už pred rokom 1823 zanechal pokusy 

o dôkaz piatej Euklidovej axiómy, uvedomil si jej nezávislosť a začal 

budovať geometriu bez nej. V roku 1832 vyšla kniha jeho otca Farkaša 

s 23 –stránkovým Jánošovým dodatkom, vykladajúcim absolútne 

pravdivú vedu o priestore. Svet sa dozvedel o novom svete. Považujem 

tohto mladého matematika za génia prvého rádu (C. F. Gauss). 

Maďarský vojenský inžinier János Bolyai, v izolácii od vedeckého 

sveta, dokázal vybudovať netradičné matematické predstavy, v ktorých 

neplatilo tvrdenie o existencii práve jednej rovnobežky prechádzajúcej daným 

bodom k danej priamke. Neskôr si preštudoval práce ruského matematika 

Lobačevského a priznal prvenstvo jemu. Trpko znášal nepochopenie a stratu 

prvenstva v poznaní novej geometrie. Z matematiky už viac nič nepublikoval. 

Veril, že veda prehlbujúc poznanie prírody a spoločnosti, je prostriedkom pre 

dosiahnutie ľudského šťastia. János Bolyai zostal ku koncu života celkom 

osamelý.  

 

Z myšlienok 
 

 Z ničoho som stvoril nový, iný svet. Ako vám to mám vysvetliť, ako sa mám 
s vami podeliť s tým, čo len vo mne svieti?  

 
 Všetko so všetkým sa stretne vo víchrici a strachu v ohnutom priestore. 
 
 Ten, kto okolo seba nenašiel lásku, skôr či neskôr vyvolí si ľudstvo, svoj osud 

zviaže s hviezdami a po pravde a kráse bude vyznávať dobro.  
 
 Blaho pre jednotlivcov možno priniesť a udržať len vtedy, ak sa dostane  

pre všetkých a nikto nemôže byť dokonale šťastným, ak neuvidí zaistené blaho  
pre všetkých ostatných.  

 
 Vo vede práve tak ako v samotnom skutočnom živote, je dôležité, aby to,  

čo je nutné a všeobecne užitočné, i keď ešte nie je dosť jasné, bolo zodpovedne 
vysvetľované a aby chýbajúci alebo skôr driemkajúci zmysel pre pravdu a právo 
bol vyburcovaný, náležite utvrdzovaný a podporovaný.  

 
 Nie proti pravde rebelujem!  

Len proti jedinej ceste k nej.  
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Anton Pavlovič ČECHOV 
(29. 1. 1860 – 15. 7. 1904) 

 

Vyštudoval lekársku fakultu v Moskve (1884), ale medicínskej praxi  

sa venoval krátko. Dal sa na cestu profesionálneho literáta (1886).  

Opísal drsný život trestancov na Sachaline, vzdelával mužíkov v Melichove.  

Písal smutné humoresky i groteskné satirické poviedky. Vedel detailne 

charakterizovať postavy i prostredie, vhodne dramatizoval dej. V poviedkach 

analyzoval a skúmal medziľudské vzťahy, sledoval duševné stavy svojich 

hrdinov. Neskôr sa venoval divadelným hrám. Stal sa svetoznámym ruským 

prozaikom i dramatikom, úspešným poviedkárom. Nezabudnuteľné zostali 

jeho diela Ostrov Sachalin, Pestré poviedky, Nudná história, Súboj, Pavilón  

č. 6, Čajka, Tri sestry, Višňový sad. Čechov v nich sprístupnil prostredie ruskej provinčnej 

inteligencie a vystihol tragiku ľudského údelu. Dôsledne sledoval peripetie psychiky svojich postáv 

a tým aj kultivoval psychologické milostné novely. 
 

Z myšlienok 
 

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

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

ktoré ho ovládajú. 
 Láska je neobyčajne závažný dôvod, ktorý ospravedlní všetko...  
 Milovať a byť milovaný, to je nesmierne šťastie. 
 Zamilovanosť človekovi ukazuje, ako by to malo vyzerať stále.  
 Dokonca aj nemoc bude prijateľnejšia, ak vieš, že sú nablízku ľudia, 

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

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

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

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

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

 Človek je to, v čo verí.                                                        

http://sk.wikiquote.org/wiki/Medic%C3%ADna
http://sk.wikiquote.org/wiki/Z%C3%A1kon
http://sk.wikiquote.org/wiki/Man%C5%BEelka
http://sk.wikiquote.org/wiki/Literat%C3%BAra
http://sk.wikiquote.org/wiki/Milenka
http://sk.wikiquote.org/wiki/Noc
http://sk.wikiquote.org/wiki/L%C3%A1ska
http://sk.wikiquote.org/wiki/%C4%8Clovek
http://sk.wikiquote.org/wiki/Zlo
http://sk.wikiquote.org/wiki/%C5%BDivot
http://sk.wikiquote.org/wiki/Lenivos%C5%A5
http://sk.wikiquote.org/wiki/%C4%8Clovek
http://sk.wikiquote.org/wiki/Zvyk
http://sk.wikiquote.org/wiki/Milova%C5%A5
http://sk.wikiquote.org/wiki/Objav
http://sk.wikiquote.org/wiki/Bohatstvo
http://sk.wikiquote.org/wiki/Neha
http://sk.wikiquote.org/wiki/Cit
http://sk.wikiquote.org/wiki/L%C3%A1ska
http://sk.wikiquote.org/wiki/%C5%A0%C5%A5astie
http://sk.wikiquote.org/wiki/Neexistencia
http://sk.wikiquote.org/wiki/T%C3%BA%C5%BEba
http://sk.wikiquote.org/wiki/Stru%C4%8Dnos%C5%A5
http://sk.wikiquote.org/wiki/Sestra
http://sk.wikiquote.org/wiki/Talent
http://sk.wikiquote.org/wiki/Univerzita
http://sk.wikiquote.org/wiki/Rozv%C3%ADjanie
http://sk.wikiquote.org/wiki/Hl%C3%BApos%C5%A5
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Thomas MERTON 
(31.1.1915  10.12.1968) 

Syn Novozélanďana a Američanky narodený vo Francúzsku, zamilovaný  

do jej katedrál a romantických kláštorov. Hanblivý a plachý mladík vynikal v boxe 

a obhajoval socializmus. Šestnásťročný už nemal rodičov, domov ani Boha. Stal sa 

výtržníkom, inteligentným karikaturistom, bubeníkom i zvodcom žien. V USA (od 

1934) študoval moderné jazyky, právo, recenzoval knihy, tlmočil, vyrábal reklamu 

a predával brožúry, začal sa úprimne modliť. Náboženská skúsenosť začala pôsobiť 

ako droga. Protestantský anglikán konvertoval na katolíka (16.11.1938). 

Františkáni ho nechceli, trapisti (prísna benediktínska rehoľa zachovávajúca 

mlčanlivosť) ho prijali (1941). Kňazom sa stal 26.5.1949. Stretával sa budhistami, 

východnými mystikmi, tibetskými pustovníkmi, napísal viac než 50 kníh (napr. 

Vízie a ilúzie, Mystici a zenoví majstri, Sedemstupňová hora, Žiadny človek nie je ostrov), veľké množstvo 

rôznorodých esejí, politických a sociologických úvah i netradičných neformálnych modlitieb. Zápasil 

o jasnosť svetla rozumu pre duchovné oslobodenie človeka. Pustovník i poeta, zbožný šibal a dobrodružný 

mních spoznal, že trvalé ľudské šťastie môžeme prijať len od Boha, aby Kristus mohol žiť  

v nás. Uznal, že boli svätí v tej najúčinnejšej podobe – tým, že viedli obyčajný život 

nadprirodzeným spôsobom. Boli posvätení skrytosťou svojho života, obyčajnou zručnosťou, 

všednými prácami. Ale toto všetko spájali vo vzťahu k Bohu vo viere a láske. Kresťanstvo 

nie je len náučný systém, ale prítomnosť živého Boha medzi ľuďmi. 

 Z myšlienok 
 Ako môžeš byť pokorný, ak neustále uvažuješ len o sebe? ... Ak by si bol naozaj 

pokorný, potom by si sa o seba nestaral vôbec. Prečo by si mal? ... Pokorný človek bude robiť 
veľké veci nevšedne dokonale, a to preto, lebo sa vôbec nestará o vedľajšie veci, ako sú 
napríklad vlastné záujmy, alebo jeho osobná reputácia. Preto nebude potrebovať márniť 
množstvo energie na to, aby sa obhajoval. 

 Keď utrpenie položí otázku "kto si?", musíme byť schopní odpovedať zreteľne a uviesť svoje 
meno. Tým myslím, že sa musíme vysloviť z najhlbšieho vnútra toho, čo sme, čím túžime byť 
a čím sme sa stali.  

 Dokiaľ zostáva človek človekom, neprestáva mu práve jeho ľudskosť hovoriť, že život  
má zmysel. Je to vlastne jeden z dôvodov, prečo má človek sklon búriť sa proti sebe. 

 Jedinou skutočnou radosťou na zemi je uniknúť z väzenia svojho falošného ja a v láske vojsť  
do jednoty so Životom, ktorý prebýva a spieva v podstate každej bytosti a v jadre našich duší. 

 Svedomie je tvár duše. Jeho meniace sa prejavy vyjadrujú mravné jednanie duše presnejšie  
 než zmeny vo výraze ľudskej tváre prezrádzajú vnútorné pocity. I vonkajšia tvár človeka  

je len odrazom jeho svedomia. Je pravda, že len veľmi málo z toho, čo je v ľudskej duši, 
vyžaruje z tváre: ale i to málo stačí výrečne hovoriť o svedomí vnútri...  

 Mlčanie nie je cnosť ani hluk nie je hriech. Lenže hluk, zmätok  
a ustavičný zhon modernej spoločnosti sú prejavom v nej panujúceho 

ovzdušia a jej najväčších hriechov:  
ateizmu a beznádeje. 

 Keď sa títo muži vracali naspäť do Jeruzalema, jediný dôvod ich 
radosti bol ten, že uvideli Pána. A to je povolaním každého z nás. 
Zbadať Pána, vidieť ho. V situáciách života, v ľuďoch,  
v tom, čo sa práve deje. 

 Viem len, že každý, kto verí v Boha, ktorý je Pravdou, musí rozbiť 
statické škrupiny predurčených pozícií, ponúkajúce pohodlný únik 
pred slobodou – ten, kto miluje slobodu, musí podstúpiť bolestivú skúsenosť jej hľadania, 
možno dokonca neúspešnú.  

 Človek nemôže skutočne vedieť, čo je nádej, pokiaľ nespozná, ako veľmi sa podobá zúfalstvu. 
 Začiatok pokory je zároveň začiatkom požehnania a dovŕšenie pokory je dokonalosťou 

každej radosti.                                                                                       

http://sk.wikiquote.org/wiki/Ml%C4%8Danie
http://sk.wikiquote.org/wiki/Cnos%C5%A5
http://sk.wikiquote.org/wiki/Hluk
http://sk.wikiquote.org/wiki/Hriech
http://sk.wikiquote.org/wiki/Spolo%C4%8Dnos%C5%A5
http://sk.wikiquote.org/wiki/Ateizmus
http://sk.wikiquote.org/wiki/Za%C4%8Diatok
http://sk.wikiquote.org/wiki/Pokora
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