


„Spokojnosť z nášho domče-

ka neodchádzala, pretože ži-

vot sám nás učil nemať nija-

ké nesplniteľ né túžby.“ 

„Túžba za neznámym svetom 

je prekrásna choroba.“ 

„Keby to bolo možné, chodil 

by som do školy ako žiak. A že 

to nejde, chodím do školy ako 

učiteľ .“ 

„Len sloboda, vzájomná úcta a láska, vyko-

vaná v spoločnom boji a práci, zviaže ná-

rody v dokonalú jednotu.“  

PETER JILEMNICKÝ 

„Slzami sa nenatiahnu ani hodinky, 

nieto ľ udský život.“ 

„Nikto nie je zbytočný na svete, kto 

uľ ahčuje bremeno niekomu inému.“ 

„Všetko, čo stojí za to, aby sa vykonalo, 

stojí za to, aby sa vykonalo dobre.“ 

„Nie je dôležité to, čo môžeme urobiť, 

ale to, čo musíme urobiť.“ 

„V našej hrudi je hlboko zakorenená vášeň niečo nahá-

ňať.“ 

„Lichotením je spravidla vyjadrené podceňovanie.“ 

CHARLES DICKENS 

„Najväčšie dielo nie je to, ktoré by 

do mozgu ako telegraf na zvitok 

papiera vytlačilo množstvo úda-

jov, ale to, ktorého náraz ukazuje 

nové pohľ ady na život a tak za-

kladá oheň, čo sa živý rôznymi 

esenciami.“ 

„Utekám pred ľ uďmi, ale rád ces-

tujem, aby som ich videl.“ 

„Veriť človeku, nech je akýkoľ vek, 

je fetišizmus; stačí, keď ho máte radi.“ 

ROMAIN ROLLAND 

„Všetko zlo v živote pochádza z duševnej 

prázdnoty, nudy, lenivosti, a všetko toto 

je nevyhnutné, keď si človek zvykne žiť 

na úkor iných.“ 

„Univerzita rozvíja 

všetky vlohy vráta-

ne hlúposti.“ 

„Dúfam, že budem 

študentom až do 

konca života.“ 

„Ľahostajnosť je 

ochromenie duše, predčasná smrť.“ 

„Ak sa bojíte samoty, nežeňte sa!“ 

ANTON PAVLOVIČ ČECHOV 

„Naše staré mamy vari-

li bez receptov lepšie 

ako my s kuchárskymi 

knihami. Treba sa nad 
tým zamyslieť.“ 

„Zavše mávam pocit, že 

o čo viac je vedy 

v školách, o to menej jej 

je v hlave tých, čo školu 

opúšťajú.“ 

„Nik nemôže byť taký múdry, aby nemohol 

prijímať.“ 

„Už na strednej škole je učebnica matema-

tiky hrubá ako celoštátny cestovný poria-

dok, gramatika rovnako. A výsledok?“ 

JÁN SMREK 

„Pravdu možno zahasiť,    

liché skrz zákony umoriť i pochovať, 

na čas však len.“                                     
„Koľ ký to nemilý rozdiel zavše medzi 
tým, čo sme chceli a čo sme boli vsta-
ve urobiť.“ 

„Preč s osudom.“ 

PAVOL ORSZÁGH HVIEZDOSLAV 

„Nenávidím život na cudzí 

účet.“ 

„Zdá sa mi, že veľ ké pria-

teľ stvo je najkrajší vzťah 

a že môže človeku vyplniť 

život.“ 

„Človek môže iba raz žiť... 

iba raz. A nič sa nevráti.“ 

„Smrť znamená vždy po-

slednú bodku za slovom ‚Život‘.“ 

„Človek nie je zver, aby drhol len za to, čo 

mu dajú zožrať.“ 

MARGITA FIGULI 

„Svojich priateľ ov delím na 

tých, ktorých obdivujem, na 

tých, ktorých si ctím, a na 

tých, s ktorými mám súcit.“ 

„Ten malou vášňou planie, 

kto vysloviť ju môže.“ 

„Dva milostné listy píšeme 

ťažko: prvý a posledný.“ 

„Ak je na malom kúsku pôdy 

veľ a zasiate, rastliny sa 

tiesnia a nemôžu prospievať. Tak je to aj 

s človekom. V jeho preťaženom mozgu nemô-

že zakoreniť nijaká myšlienka, nemôže doz-

rieť nijaký plod.“  

FRANCESCO PETRARCA 

„Ani jeden otec a matka nepovažujú svoje 

deti za škaredé.“ 

„Neviem už kto, ale jeden múdry človek 

bol tej mienky, že na svete je len jedna do-

brá žena. A radil, aby si každý ženatý mys-

lel, že je to tá jeho.“  

„Bohatý sa od chudobného líši tým, že mu 

chýbajú väčšie čiastky.“ 

„Človek je dieťaťom svojho diela.“ 

„Hlad je najlepšia omáčka.“ 

„Je krásne niečomu veliť, aj keby to bolo len stádo dobytka.“ 

MIGUEL DE CERVANTES 

„Duša napo-

máha telu. Je 

to jediný vták, 

ktorý podopie-

ra klietku.“ 

„Tí ktorí žijú 

sú tí, ktorí bojujú.“ 

„Beda tomu, kto zostáva ne-

stranný pred krvácajúcimi ra-

nami slobody.“ 

VICTOR HUGO 

„Dobrá pamäť je základom priateľ stva 

a skazou lásky.“ 

„Bez lásky je človek iba mŕtvola na do-

volenke.“ 

„Čím menej človek vie, tým ľ ahšie sa 

mu žije.“ 

„Inteligencia je nudná. Človek ju ľ ahko 

spozná a predvída jej reakcie. Ale žiari-
vá hlúposť sa nedá pochopiť.“ 

ERICH MARIA REMARQUE 

„Dôkladnosť v práci má len vtedy svoju sku-

točnú cenu, keď aj práca má svoj pravý 

a jasný cieľ .“ 

„Čo nevzruší autora, nevzruší ani čitateľ a.“ 

„Ani sebakritika nemôže stavať na hlúpom 

sebaobviňovaní a sebatrýznení.“ 

„Bez viery v človeka nemožno plne žiť.“ 

FRANTIŠEK HEČKO 



 „Láska je veľ ký majster, to sa musí uznať – učí nás byť 

tým, čím sme nikdy neboli.“ 

 „Je to dozaista slabosť, ukazovať niekomu, že nás strata 

bolí.“ 

„Srdce ako vaše možno ľ ahko nahra-

diť iným.“ 

„Zastáva vždy opačnú mienku a myslí 

si, že by sa zdal obyčajným človekom, 

keby ukázal, že s  niekým súhlasí.“ 

„Najfantastickejšie na svete sú fakty.“ 

 „Smrť je liek, ktorý nájdeme, kedy 

chceme, ale máme ho užívať čo naj-

neskôr.“  

„Odporovať je preňho také lákavé, že 

často dvíha zbrane sám proti sebe a  bojuje proti svojim 

vlastným názorom, keď ich počuje z úst iného.“ 

„Odpúšťame vám. Ale draho to zaplatíte.“ 

„Smrť sa neriadi našimi plánmi.“ 

MOLIÉRE 

„Priateľ stvo je trvácne, ak sa obidvaja domnie-

vajú, že majú nad tým druhým prevahu.“ 

„Šťastie tvorí poetický pô-

vab ženy.“ 

„Možno milovať a nebyť 

pritom šťastný, možno byť 

šťastný a nemilovať, ale 

milovať a byť súčasne 

šťastný, to by bol zázrak.“ 

„Nenávisť má lepšiu pa-

mäť, ako láska.“ 

„Účinok úderu závisí nie 

tak od toho, ako často a ako mocne udierame – 

treba dať facku, ktorá sadne.“ 

„Statočnosť sa nedá deliť na kúsky. Alebo je, ale-

bo nie je.“ 

„Génius je ako ktokoľ vek na svete, ale nijaký iný 

človek sa mu nepodobá.“ 

HONORÉ DE BALZAC 

„Nie je to len 

krásne perie, čo 

robí vtáka krás-

nym.“  

„Daj pozor, aby 

ti neunikla pod-

stata, keď pevne 

uchopíš tieň.“ 

„Bohovia pomá-

hajú tým, ktorí 

si pomôžu sami.“ 

„Nepočítaj kurčatá, kým sa nevy-

liahli.“ 

EZOP 

„Bez dobrého funda-

mentu dom dlho ne-

stojí.“ 

„Kto v sprostosti zo-

trváva, menuje sa 

hlúpy.“ 

„Ústa svoje neotváraj na dlhú muzi-

ku.“ 

„Hnev rozumom hamuj – zdravie svo-
je šanuj.“ 

HUGOLÍN GAVLOVIČ 

„Nikto nemiluje život tak, ako starý člo-

vek.“ 

„Jediné slovo niekedy 

stačí na to, aby vybu-

dovalo alebo zničilo 

šťastie.“ 

„Mlčanie hovorí pre to-

ho, kto má slovo.“ 

„Dobrý údel nie je spojencom nečin-
ných.“ 

SOFOKLES 

„Nemám rád ľ udí, ktorí čakajú, 

až im niekto upraví cestu.“ 

„Zabudni sám na seba, potom si 

ťa svet zapamätá.“ 

„Choď do boja veselo, lebo mŕt-

vi, ktorí sa neusmievajú, sú ška-

redí.“ 

„Optimizmus je teplo.“ 

JACK LONDON 

„Nemá zásluhy ten, kto nemá šťastia.“ 

„Básnik má cítiť a vidieť, čo majú cítiť a vidieť za 

ním iní.“ 

„Na toho sa najväčšmi hneváme, kto nás tlčie po-

sledný.“ 

„Najprv pomôž, potom vyhľ adá-

vaj príčiny nehody.“ 

„Múdry, svetlom rozumu svojho 

vedený, pozná všetkých hlúpych 

jediný. Všetci hlúpi jedného – ne-

poznajú múdreho.“ 

„Musel som sa smiať sám, keď 

ma vysmiali tí, za ktorých som 

plakal.“ 

„Kto iným odníma voľ nosť, sám 

je jatý.“ 

„Vtipkujúc sám so sebou, nemám času myslieť na 

stratený život a zmárnené obete.“ 

„Radi sa na cudziu biedu pýtame, k  pomoci sa však 

neponáhľ ame.“ 

JONÁŠ ZÁBORSKÝ 

„Zo všetkých živo-

číchov sa vie 

smiať iba človek, 

hoci má na to naj-

menej dôvodov.“ 

„Veľ ké ideály ne-

potrebujú len 

krídla, ale i terén, 

odkiaľ  by mohli 

vzlietnuť.“  

„Ak si miloval niekedy ženu alebo 

krajinu, prežil si výnimočné šťastie, 

a ak potom zomrieš, to už nie je dô-

ležité.“ 

„Najľ ahší spôsob ako stratiť dôveru 

a úctu mladých, je dávať im neko-

nečné rady.“ 

„Človek nie je v starobe múdrejší, 

len opatrnejší.“ 

„Staroba nie je priveľ kým nešťas-

tím, ak uvážime aj druhú možnosť.“ 

„Človeka možno zničiť, ale nikdy nie 

poraziť.“ 

„Morálne je to, čo aj s  odstupom ča-

su považujeme za dobré, nemorál-

ne, čo považujeme za zlé.“ 

„Všetko je ľ ahšie, keď sme zlí.“ 

„Veselosť je druhom odvahy.“ 

ERNEST HEMINGWAY 

„Ženy, ktoré nie sú pyšné na svoje šaty, bývajú pyšné na 

to, že nie sú pyšné na svoje šaty.“ 

„Zaumieň si, že každý deň vykonáš niečo, 

na čo nemáš veľ kú chuť. A čoskoro ti ne-

bude povinnosť na ťarchu.“ 

„Vzdelanie umožňuje človeku zlostiť sa 

nad vecami zo všetkých kútov sveta.“ 

„Pravda je to najcennejšie, čo máme. 

Hľ aďme ju teda poriadne speňažiť.“ 

„Prestať fajčiť je tá najľ ahšia vec na sve-

te: viem to dobre, lebo som to urobil už tisíckrát.“ 

„Keď máš pochybnosti, hovor pravdu.“ 

„Existujú tri druhy klamstiev: lži, prekliate lži 

a štatistiky.“ 

„Dobrá výchova spočíva v tom, že nedávame najavo, čo 

všetko si myslíme o sebe a akú nízku mienku máme 

o iných.“ 

„Bankár je chlapík, ktorý vám požičia dáždnik keď svieti 

slnko, ale chce ho naspäť minútu potom, ako začne pr-

šať.“  

MARK TWAIN 

„Och, aká nezábavná spoločnosť dnes 

večer! Ako strašne by som sa nudil, keby 
som tu náhodou nebol ja.“ 

ALEXANDRE DUMAS SR. 

„Tulák: človek, ktorého by nazývali turistom, 

keby mal peniaze.“ 

„Nič sa nestalo, ale vždy sme to predvídali.“ 

„Špecialista: znalec, ktorý vie 

všetko o niečom a nič o hocičom 

inom.“ 

„Povedať niekomu: idiot – to nie 

je urážka, ale diagnóza.“ 

„Nikto učený z neba nespadol, 

ale hlupákov ako keby zhadzo-

vali.“ 

„Para: nadšená voda.“ 

„Svet patrí nadšencom, ktorí si dokážu udr-

žať chladnú hlavu.“ 

„Svedomie, to je ten tichý hlások, ktorý nám 

šepce, že sa niekto díva.“ 

„Taktnosť je nevyslovená časť našich myšlie-

nok.“ 

JULIAN TUWIM 



„Kto nemá peniaze, tomu zaľ ahne polárna 

noc, a to bez polárnej žiary.“ 

„Vidieť – vidíme veľ a; načo a prečo, to málo 

vieme.“ 

„Ohromnou, ozaj telegrafickou rýchlosťou 

beží človečenstvo do budúcnosti, nesúc pred 

sebou lúč vedy.“ 

GUSTÁV KAZIMÍR ZECHENTER-LASKOMERSKÝ 

„Výška kultúry závisí skoro vždy od lás-

ky k práci.“ 

„Všetky hodnoty ako všetko na tomto 

svete, je potrebné preskúšať – rovnako 

ako nedostatky.“ 

„Šťastné sú iba deti, ale ani tie nie dl-

ho.“ 

„Keď človek necíti v sebe nič dobrého, 

pumpuje zo seba mrzkosti.“ 

„Márnivý človek nikdy nevytvorí nič, čo 

potrebuje život a čo je cenné pre ľ udí.“ 

„Všetci ľ udia sa snažia nielen znížiť vy-

nikajúceho človeka na 

úroveň vlastného chá-

pania, ale dokonca sa 

pokúšajú zraziť si ho 

pod nohy do toho lep-

kavého blata, ktoré 

sami narobili 

a potom nazvali 

‚všedným životom ‘.“ 

„Každý život má svoju 

veľ kosť.“ 

„Koľ ko rozumu a energie vynakladá sa 

na to, aby sa ľ uďom ukázalo, akí sú zlí! 

A predstavte si, že by sa všetka tá ener-

gia využila na to, aby sa ľ uďom ukáza-

lo, čo je v nich dobré.“ 

„Všetci trpíme hladom lásky k človeku, 

a keď je hlad, chutí aj zle upečený 

chlieb.“ 

MAXIM GORKIJ 

„Odpustí sa ti, ak nemôžeš, 

ale nie ak nechceš.“ 

„Keď ide človek do boja za 

slobodu a pravdu, nikdy si 

nemá brať svoje najlepšie 

nohavice.“ 

„Zraniteľ ná päta ešte nerobí 
Achilla.“ 

HENRIK IBSEN 

„Život je príliš krátky a čas, ktorý strávime zívaním, nám nikto nevráti.“ 

„Človek má také veľ ké povinnosti, aký veľ ký je jeho duch.“ 

„Neobyčajne krásne ženy udivujú na druhý deň menej.“ 

„Od tej chvíle, čo miluje, ani najmúdrejší nevidí nijakú vec tak, ako v  skutočnosti 

vyzerá.“ 

„Aby sa láska zrodila, stačí len malá nádej. Nádej potom môže po dvoch alebo 

troch dňoch pominúť, no láska je už na svete.“ 

„Medzi ľ uďmi je toľ ko spôsobov cítenia ako spôsobov videnia.“ 

„Láske možno zabrániť len v jej začiatkoch.“ 

STENDHAL 

„Len tradícia nás navykla ponímať 

mladosť ako najintenzívnejšiu časť 

života.“ 

„Talent či dokonca génius môže byť 

i zločinecký, a my sa ešte nemusíme 
skláňať pred ním v povinnej úcte.“ 

FRAŇO KRÁĽ 

„Keď človek vie, prečo miluje, ne-

miluje.“ 

 „Za najkrajším kvetom i ten naj-

špatnejší chrobák lipne.“ 

„Lásky, lásky, moja milá, sú ako tie 

krásne dúhy, slnko vždycky svieti 

jedno, ale dážď je zavše druhý.“ 

„Keby bola práca jednoduchá, ne-

boli by sme vôbec potrební.“ 

„Rád voniam hnoj v maštaliach, ale v knihách 

ho nemôžem vystáť.“ 

„Pokrútený paragraf viaže ľ udí, ale úradník je 

na to, aby ho rozplietol na srdce a  nie na bič, 

aby ním láskal, a nie práskal.“ 

JANKO JESENSKÝ 

 „Niektorí ľ udia nerobia chyby, 

pretože sa vôbec nepokúsili ro-

biť niečo, čo stojí za to.“ 

„Čím je človek v malých ve-

ciach, tým je vo veľ kých.“ 

 „Každý sa naučí len to, čo sa 

dokáže naučiť.“ 

„Kto chce vyslovovať pochyb-

nosti, nech neučí, kto chce učiť, 

nech podáva niečo hotové.“ 

 „Aj keď svet ide vpred, mládež musí stále začí-

nať od začiatku.“ 

„Mladosť nie je obdobie života, ale duševný 

stav.“ 

„Zostarnúť nie je umenie. Umenie je vyrovnať sa 

s tým.“ 

„Každý človek je do tej miery obmedzený, že chce 

druhého vychovávať na svoj obraz.“ 

„Konverzácia vyžaduje znalosti, mlčanie kultú-

ru.“ 

„Oduševnenie je smiešne pre toho, kto ho nie je 

schopný.“ 

JOHNANN WOLFGANG GOETHE 

„Azda nijaké slová nemajú taký 

strašný význam, ako zvrat 

‚zabíjať čas ‘. Je to veľ ký poetický 

obraz kozmickej otcovraždy.“  

„Nenávidím súboj, pretože to nie 

je argument.“ 

„Zívanie je tichý výkrik.“ 

„Neverte nikdy v Boha, ktorého 

nemôžete zdokonaliť.“ 

„Blázon nie je človek, ktorý stratil rozum. 

Blázon je človek, ktorý stratil všetko okrem ro-

zumu.“ 

„Originalita je dôležitá len pre ľ udí, ktorí nija-

kú nemajú.“ 

„Sociálny pokrok bez mravného pokroku je bar-

barstvo, mravný pokrok bez sociálneho pokro-

ku je lož.“ 

GILBERT KEITH CHESTERTON 

„Odpočinok, ako 

všetko, končí sa 

únavou.“ 

„Predsudky sú 

ako klince, čím 

väčšmi sa po 

nich bije, tým 

väčšmi držia.“ 

„Každé zovšeobecnenie je nebez-

pečné – dokonca aj toto na za-

čiatku tejto vety.“ 

„Otec, to je veľ ké dieťa, ktoré 

som mal, keď som bol malé die-

ťa.“ 

„Business? To je celkom jednodu-
ché: sú to peniaze iných ľ udí.“ 

ALEXANDRE DUMAS JR. 

„Lásku si treba zaslúžiť. Niekedy ju nedosiahne-

me, ale aspoň sme upevnili svoje sebavedomie, že 

sme urobili pre ňu všetko a že sme toho schopní.“ 

„V dostupnosti lásky bedár sa cíti človekom.“ 

„Najistejšie miesto, kde ná-

jdete pomocnú ruku, je na 

konci vášho pleca.“ 

„Premrhať celý život pre-

mýšľ aním o tom, či mám 

hovoriť pravdu alebo ne-
mám, je otupujúce, nepoho-

dlné a vysiľ ujúce.“ 

DOMINIK TATARKA 

„Šťastný vek, kým stojí nad nami bytosť, 

držiaca v jednej ruke korbáč a v druhej 

koláč.“  

„Počúval iba preto, aby mohol zakričať, 

že sa mýlim.“ 

MARTIN KUKUČÍN 

„Všetko, čo si niekto dokáže predstaviť, 

môže niekto iný uskutočniť.“ 

„Všetko, čo si vymyslím, všetko, čo si pred-

stavujem, zostane vždy pravdou, lebo prí-

de chvíľ a, keď výtvory vedy prekonajú vý-

tvory imaginácie.“ 

„Zem nepotrebuje nové kontinenty, ale 

nových ľ udí.“ 

JULES VERNE 



„Nerob si zo sveta nič. Či tak, či tak, 

on inakší nebude.“ 

 „Podnecovať nás má práve to, čo 

je nám neznáme, a má nás pobá-

dať, aby sme to zvládli.“ 

„Škola si dala prácu, aby v žiakoch 

a skrze žiakov pripravila 

a napomáhala budúcnosti ľ udskej 

spoločnosti.“ 

„Oduševnenie v mladom veku robí divy.“ 

„Nechaj vodu  bežať a kamene ležať.“ 

„Mnoho je podivuhodného, no niet nič podivuhod-

nejšieho ako človek.“ 

 „Špecifický znak ľ udského ducha je kontinuita.“ 

JÁN KALINČIAK 

„Život neberie ohľ ad na vro-

denú povahu, žiada len plne-

nie povinností.“ 

„Ja, v svojom veku, som každú 

chvíľ u na smrť pripravená, 

lenže ja na tú smrť nečakám 

nečinne, ale kým som tu, usi-

lujem sa urobiť ešte to i ono, 

a to usilovanie ma udržuje pri 

živote a chráni ma od nechuti k životu.“ 

„Máloktoré deti sa dajú bez pomoci trestu vycho-

vať.“ 

ELENA MARÓTHY-ŠOLTÉSOVÁ 

„Každý klame, kto niečo predáva.“ 

„Každý žije predávaním niečoho.“ 

„Manželstvo je konverzácia prerušo-

vaná hádkami.“ 

„Mladosť túži po experimente.“ 

„Cestujem, nie na to, aby som niekam 

šiel, ale preto, aby som šiel; kvôli du-

chu cestovania.“  

ROBERT LOUIS STEVENSON 

 „Jediný spôsob, ako sa 

správať k ženám: ak je 

krásna, útoč na ňu, ak 

je škaredá, vezmi úto-

kom inú.“ 

 „Mladým ľ uďom sa 

zdá, že peniaze sú to 

najdôležitejšie v živote. 

Keď zostarnú vedia to 

už naisto.“ 

 „Čo nám v živote naj-

viac chýba je niekto, kto 

by za nás urobil to, čo môžeme urobiť sami.“ 

„Málo rodičov dnes dbá na pokyny svojich de-

tí, staromódny rešpekt pred mladosťou už 

takmer vymiera.“ 

 „Umieram ako som žil – nad svoje pomery.“ 

„Dávať rady je vždy chybou, ale ak dáš radu 

dobrú, nikdy ti to neodpustia.“ 

 „Vždy odpúšťajme svojim nepriateľ om – nič 

ich nedokáže väčšmi rozzúriť.“ 

„Hroznejšou pohromou než nespravodlivosť 

je bezmocná spravodlivosť. Právo bez opory 

– je to najhroznejšie.“ 

 „Gentleman je človek, ktorý nikdy neraní city 

druhého neúmyselne.“ 

„Byť zamilovaný sám do seba – to je románik 

na celý život.“ 

„Ľudia dnes poznajú cenu všetkého 

a hodnotu ničoho.“  

„Prepáčte madam, že vás nepoznávam, ja 

som sa totiž veľ mi zmenil.“ 

„Sebaobetovanie by malo byť policajne zaká-

zané. Demoralizuje tých, pre ktorých sa obe-

tujeme.“ 

OSCAR WILDE 

„Vari najvyšším prejavom ľ udskej dôstoj-

nosti je priznať, že som hlúpejší, keď iný je 

naozaj rozumnejší a vtipnejší.“ 

 „Pýtam sa na všetko krok za krokom.“ 

„Pravda sa nestratí, ale ži-

vot sa dá zahrdúsiť; prí-

kladov je dosť.“ 

„Peniaze sú razená slobo-

da.“ 

„Zločin je jediným útočis-

kom nečinnej, netrpezlivej 

a žiadostivej bezvýznam-

nosti.“ 

„Keby Boh neexistoval, bo-

lo by všetko dovolené.“ 

 „Miera civilizácie v spoločnosti sa dá posú-

diť tým, že vstúpite do jej žalárov.“ 

„Najvýhodnejšou výhodou človeka je, že 

môže konať nevýhodne.“ 

„Najväčšie šťastie je, keď človek vie, prečo 

je nešťastný.“ 

FIODOR MICHAJLOVIČ DOSTOJEVSKIJ 

„Múdry otec je ten, ktorý pozná vlastné 

dieťa.“ 

„Vonkajšia krása je o to cennejšia, o čo viac 

vnútornej krásy skrýva.“ 

„Muž, ktorý má jazyk, nie je mužom, keď 

nevie dobyť srdce ženy.“ 

„Chcem každú hodinu mať denne správu, 

pretože v minúte je 

mnoho dní.“ 

„Skôr roznietiš oheň 

snehom, než uhasíš pla-

meň lásky slovami.“ 

„Daj do okna novú otra-

vu, a prudký jed starej 

sa zničí.“ 

„Keby sme sa po celý rok 

hrali ako cez sviatky, bol by šport rovnako 

nudný ako práca.“ 

 „Myšlienky sú bez cla.“ 

 „Ľudia, ktorí žijú v závisti a krivej zlobe, 

odvážia sa zahryznúť aj do toho najlepšie-

ho.“ 

„Anonym nikdy za nič nestojí, veď sám svo-

je meno za nič nemá.“ 

„Keby každý dostal, čo si zaslúži, kto by si 

bol istý pred výpraskom?“ 

„Vieme, čo sme, ale nevieme, čo z nás môže 
byť.“ 

WILLIAM SHAKESPEARE 

 „Človek poznáva sám seba, keď zápasí 

s prekážkami. Na to potrebuje nástroj. 

Potrebuje hoblík alebo pluh... alebo lie-

tadlo.“ 

„Žiť znamená pozvoľ na sa rodiť. Bolo by 

to príliš pohodlné, keby sme dostali úplne 

hotovú dušu.“ 

 „Márnivosť mi vždy pripadala skôr ako 

choroba než ako neresť.“ 

„Civilizácia je založená na tom, čo sa od ľ udí požaduje, 

nie na tom, čo sa im poskytuje.“ 

ANTOINE DE SAINT-EXUPÉRY 

„Kto samostatne nemyslí, je obyčajne pod 

sugesciou druhého, ktorý myslí za neho. 

Nechať si kýmkoľ vek brať svoje myšlienky 

je otroctvo oveľ a ponižujúcejšie, ako nie-

komu odovzdávať svoje telo.“ 

„Najhoršie je tváriť sa, že chápeme, čo ne-

chápeme.“ 

„Čím bližšie sú ľ udia 

k pravde, tým sú zná-

šanlivejší voči cudzím 

omylom.“ 

„Deti môžu len žiť, do-

spelí musia zápasiť.“ 

„Zo všetkých najviac ho-

vorí ten, kto nemá čo po-

vedať.“ 

 „Láska sa začína tým že 

sa človek cíti byť sám a končí tým, že člo-

vek túži byť sám.“ 

„Dôležité je, aby každý človek mohol byť 

hrdý na prácu, ktorú vykonáva.“ 

 „Nič tak nenabáda k záhaľ ke ako prázdne 

reči. Keby ľ udia mlčali a nehovorili hlú-

posti, ktorými zaháňajú nudu zo zaháľ a-

nia, nezniesli by ju.“ 

„Hádky pomáhajú skôr zatemňovať, než 

objasňovať pravdu.“ 

„Natoľ ko sme si zvykli na náboženské 

klamstvá, ktoré nás obklopujú že si už ani 

nevšímame ohavnosť, hlúposť a  krutosť, 

ktorými je učenie cirkvi presiaknuté.“ 

„Každý človek má v sebe zárodky všetkých 

ľ udských vlastností.“ 

LEV NIKOLAJEVIČ TOLSTOJ 

„Čítanie je najlepšie uče-

nie.“ 

„Hlupák sa nemení, preto-

že kým čas ho obmýva, 

skúsenosť sa mu vyhýba.“ 

„Je potrebné spísať súčas-

né udalosti, aby sa na nás 

mohli potomkovia odvolá-

vať.“ 

„Je potrebné mať na svojej strane väčšinu – preto 

neurážajme hlupákov.“ 

„Čím je kto chladnejší, vypočítavejší a  opatrnejší, 

tým väčšmi sa vystavuje posmechu.“  

ALEXANDER SERGEJEVIČ PUŠKIN 


