
Zaujímavý rok (2015) s podnetnými jubileami 
 

Možno ste si ešte ani nevšimli, že v roku 2015 majú okrúhle výročia narodenia alebo úmrtia 

(deliteľné piatimi) mnohé význačné osobnosti kultúrneho života. Uveďme aspoň niektorých:  
 

Michelangelo Buonarroti (1475−1564), T. Morus (1478−1535), R. Descartes (1596−1650),  

J. A. Komenský (1592−1670), J. S. Bach (1685−1750), G. Hegel (1770−1831),   

H. Ch. Andersen (1805−1875), A. Rodin (1840−1917), T. G. Masaryk (1850−1937),  

A. Lincoln (1809−1865), M. R. Štefánik (1880−1919),  N. Bohr (1885−1962),  

F. Mauriac (1885−1970), K. Čapek (1890−1938), B. Pasternak (1890−1960),  

F. Werfel (18901945), L. Pasteur (1822−1895), A. de Saint-Exupéry (1900−1944),  

L. N. Tolstoj (1828−1910), Matka Terézia z Kalkaty (1910−1997), R. Schütz (19152005). 

Pripomínam tri významné osobnosti, ktoré zanechali podnetný odkaz aj pre 21. storočie. 
 

Fyzik a filozof Albert Einstein (14.3.1879−18.4.1955) ponúkal 

údiv zo zázraku ľudského premýšľania a poznávania. Vybadal 

relativitu času i priestoru, odhalil ekvivalenciu hmoty a energie. 

Pomocou fyziky narazil na filozofiu a vnímal ich symbiózu. 

Uvidel systém sveta ako intelektuálnu hru, v ktorej nás duch 

vedie k zdroju každého bytia. Odkázal: K najvyšším 

a najväčším zážitkom človeka patrí schopnosť uvažovať a aspoň 

čiastočne chápať harmonickú eleganciu prírody... Náboženstvo 

a veda sú dve veľké a príbuzné sily úzko medzi sebou spriahnuté. Viedli ľudstvo vpred 

a ešte vždy ho vedú... Hodnotenie človeka má vychádzať z toho, čo dáva, nie z toho, 

čo je schopný získať. 
 

Nadšený apoštol vedy a prirodzene zbožný katolícky kňaz, 

nádejný pútnik budúcnosti Pierre Teilhard de Chardin 

(1.5.1881−10.4.1955) ponúkal modernému človeku kozmický 

rozmer. Vybadal dôvernú blízkosť celého vesmíru s duchom 

človeka, jeho vedou i vierou. Naznačil, že stvorenie neprestalo, 

vyvíjajúci sa svet postupne zduchovnieva, poznanie a láska 

prenáša ľudský osud nad zúfalstvo i absurditu. Odkázal: Veda 

a zjavenie nemôžu ďalej plniť svoje funkcie inak, ako v pohybe, 

ktorý ich unáša k vzájomnému stretnutiu... Láska je jediná sila, ktorá veci zjednocuje 

bez toho, aby ich ničila... Cenu má len verná činnosť pre svet – v Bohu.  
 

Známy humanista s úžasnou úctou k životu Albert Schweitzer 
(14.1.1875−4.9.1965) prekonal duchovný úpadok svojej doby 

osobným rozhodnutím pre bezprostrednú a konkrétnu službu 

ľuďom. Stal sa príkladom činorodej ľudskosti svoje Lambaréne 

môže nájsť každý z nás kdekoľvek. Vieru v Boha zvýraznil ako 

bezbrehú vôľu lásky. Odkázal: Dobré je život zachovávať a životu 

napomáhať. Zlé je život hatiť a ničiť... Božie kráľovstvo nemôže 

byť na svete skôr, ako bude v našich srdciach... Len pravda, láska, 

zmierlivosť a dobrota sú tou silou, ktorá je mocnejšia ako všetko ostatné.  
 

Spomienky sú aj na to, aby nám ukazovali smer a pomáhali vykročiť vpred.       
(dmj) 
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