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• 11

Nie je to škoda, že väčšina ľudí najprv musela ochorieť, aby si uvedomili, aké krásne je žiť?

• 20

Dobrým filozofom sa môže stať len ten, kto má schopnosť čudovať sa.

• 67

Najmúdrejší je ten, kto vie, že nič nevie.

• 73

(…) Skutočné poznanie musí vychádzať zvnútra jednotlivca. Nemôžu ti ho natlačiť iní. Iba poznanie, ktoré
vychádza zvnútra, je skutočným „úsudkom“.

• 76

Tí, ktorí sa pýtajú, sú vždy najnebezpečnejší. Odpovedať už nie je také nebezpečné. Jedna jediná otázka
môže mať v sebe viac pušného prachu ako tisíc odpovedí.

• 76

Ľudstvo je postavené predmnoho dôležitých otázok, na ktoré i naďalej nemôže nájsť uspokojivé odpovede.
A vtedy sa otvárajú dve možnosti: Buď môžeme oklamať sami seba a zvyšok sveta a tváriť sa, že vieme to,
čo je hodné vedieť. Alebo môžeme pred tými veľkými otázkami zatvoriť oči a navždy sa vzdať cesty ďalej.
Takým spôsobom sa ľudia rozdelia na dve časti. Poväčšine sú to ľudia buď skaiopevne istí, alebo ľahostajní.

• 111

Nečinnosť je začiatok všetkého zla.

• 158

Príbuzné jazyky sú často nasledované príbuznými myšlienkami.

• 202

Nežijeme len v našom vlastnom čase. Nesieme so sebou aj našu históriu.

• 240

Descartes tvrdil ako prvý, že nemôžeme uznať niečo za pravdivé, ak sa to ako také jasne a zreteľne ne-
javí nášmu duchu ako pravdivé. Aby sme to dosiahli, je potrebné rozdeliť každú ťažkú otázku na toľko
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jednotlivých otázok, aby sa dali čo najlepšie riešiť.

• 334

Keby bol ľudský rozum taký jednoduchý, aby sme ho mohli pochopiť, potom by sme boli takí hlúpi, že by
sme ho aj tak nechápali.

• 336

Kant

• Vždy konaj tak, aby sa zásada tvojho konania mohla stať všeobecným zákonom.

• 338

Kant

• Dve veci napĺňajú myseľ vždy novým a vzrastajúcim obdivom a hlbokou úctou, čím častejšie a vytr-
valejšie sa nimi myslenie zaoberá: hviezdnaté nebo nado mnou a mravný zákon vo mne. To sú pre mňa
dôkazy toho, že jestvuje Boh nado mnou a Boh vo mne.

• 369

Bohr

• Existujú dva typy právd, jednak povrchné, ktorých protiklad je vždy nesprávny, ale aj hlboké, ktorých
protiklad je presne taký pravdivý ako ony samy.

• 400

Marx & Engels: Komunistický manifest

• Komunisti pokladajú za nedôstojné tajiť svoje názory a úmysly. Otvorene vyhlasujú, že ich ciele sa dajú
dosiahnuť len násilným zvrhnutím doterajšieho platného spoločenského zriadenia. Nech sa trasú vlád-
nuce triedy pred komunistickou revolúciou. Proletári v nej nemajú čo stratiť, len svoje okovy. Dobyť
môžu celý svet. Proletári všetkých krajín, spojte sa!

Stano Krajči, 1. 4.–28. 6. 2017 h p://ics.upjs.sk/˜krajci/sk10/vypisky/knihy/Gaarder-SofiinSvet.pdfStano Krajči, 1. 4.–28. 6. 2017 h p://ics.upjs.sk/˜krajci/sk10/vypisky/knihy/Gaarder-SofiinSvet.pdfStano Krajči, 1. 4.–28. 6. 2017 h p://ics.upjs.sk/˜krajci/sk10/vypisky/knihy/Gaarder-SofiinSvet.pdf


