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Omnoho viac ako o šírenie užitočných právd sa musíme usilovať o to, aby sa 
cvičením u ľudí rozvinula schopnosť úsudku... musíme ich naučiť samostatne 

rozpoznávať nesprávne úsudky... Nič nemôže zabrániť tomu, aby sme 
neodvodili z najpravdivejších tvrdení, ak ich spojíme s nepravdivými 

predpokladmi   najzvrátenejšie a najhanebnejšie závery...  
Viera nás nezbavuje povinnosti používať vlastný rozum a naopak.    

Bernard BOLZANO (5. 10. 1781 – 18. 12. 1848) 

 

Boh je Pravda a kto hľadá pravdu – hľadá Boha, aj keby o tom 
nevedel... Láska je to najslobodnejšie zo všetkého, čo existuje.. 
Svet je plný kontrastov, ale nakoniec z nich nezostane nič.  
Zostane iba veľká láska.   
Edita STEINOVÁ (12. 10. 1891 –9. 8. 1942)  
 

Túžil som vždy objavovať prírodné tajomstvá  
a chcel som ich využívať na rozmnoženie ľudského šťastia. 
Tajomstvo úspechu v živote nie je robiť to, čo sa nám páči,  

ale nájsť zaľúbenie v tom, čo robíme. 
Najväčší rešpekt a najväčší obdiv mám pre všetkých inžinierov,  

zvlášť pre najväčšieho medzi nimi: pre Boha.  
Thomas Alva EDISON (11. 2. 1847 – 18. 10. 1931) 

 

Všetci vieme, že umenie nie je pravda. Umenie je lož, ktorá nás učí chápať 
pravdu, aspoň tú pravdu, ktorú ako ľudia môžeme pochopiť. Umelec musí 
vedieť, ako má ostatných presvedčiť o pravdivosti svojho klamu... 
Maľujem veci ako ich myslím, nie ako ich vidím... 
Nikto nie je schopný vysvetliť moje obrazy, ja sám ich neviem vysvetliť.  

Pablo PICASSO (25. 10. 1881  8. 4. 1973) 

 
Zlé chvíle sú na to, aby nás poučili o istých veciach,  

o ktorých nám tie dobré nič nevravia...  

Len jedno treba urobiť: prerobiť seba samého.  

Ale nie je to také jednoduché.  

Kto chce robiť veľké veci, musí sa hlboko zamýš1ať nad maličkosťami.  

Paul VALÉRY (30. 10. 1871 – 20. 7. 1945) 
 

 

 

Pravá demokracie však neleží v tom, abychom se rovnali vyšším,  

což lehké jest, nýbrž abychom se nevypínali nad nižší, než jsme sami; každý musí 

začít s demokracií sám u sebe a pak to půjde… 

Prospěšná bývá rada jen v jednom případě - když jde Pokora  

k Moudrosti pro radu.   

Karel HAVLÍČEK Borovský (31. 10. 1821 − 29. 7. 1856) 
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Info života a diela vybraných osobností  
je aj na  

http://www.era.topindex.sk/osobnosti-kultury-a-ich-myslienky-kalendar/ 
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