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Henri BERGSON  
(18.10.18594.1.1941)  

 

Francúzsky filozof váhal medzi filozofiou  

a matematikou. Vyštudoval École normale 

supérieure, stal sa stredoškolským, potom neskôr  

aj vysokoškolským profesorom filozofie. Mnohé 

jeho prednášky boli spoločenskou udalosťou  

a podnetným zážitkom. Svojím dielom (napr. 

Krátke úvahy o bezprostredných danostiach vedomia, Hmota a pamäť, 

Tvorivý vývoj, Dva pramene morálky a náboženstva, Duchovná energia, 

Trvanie a súčasnosť, Myšlienka a pohyb) podstatne ovplyvnil kultúrne 

dianie vo svojej vlasti i v cudzine. Za bohatstvo životodarných myšlienok a za umeleckú formu ich 

vyjadrenia získal Nobelovu cenu za literatúru (1927). Narušil relativizmus vedcov i skepticizmus 

filozofov. Zameral pozornosť na človeka, na jeho vnútorný život ako sled kvalít, ktoré sú 

neopakovateľné. Odhalil, že ľudská vôľa je výrazom energie celkom osobitej a dosiaľ nepoznanej. 

Bergson uznal, že človek je schopný oslobodiť sa od hmoty, aby spoznal slobodu a význam ducha. 

Pomedzie ducha a hmoty, zotrvačnosti a tvorenia, intelektu a intuície preklenul 

stotožnením tvorivej energie života s Bohom. Život ducha nie je len účinkom tela, 

skôr duch akoby používal telo. Stvorenie vesmíru je Božie podujatie, v ktorom 

človek spoznáva Lásku a stáva sa účastníkom na Božskej prirodzenosti. 
 

Z myšlienok 
 

 Filozofi, ktorí špekulovali o význame života a osude človeka, sotva si všimli,  

že príroda sa unúvala poučiť nás o tom sama. Oznámi nám presným znamením,  

že náš údel sa naplnil. Týmto znamením je radosť. Čím bohatšie tvorenie, tým 

hlbšia radosť... Intelekt sa niekedy dotýka absolútna. 

 Vedomie znamená výber... Živá bytosť vyberá alebo smeruje k výberu. Jej úlohou 

je vytvárať... Hmota je nevyhnutnosť, vedomie je sloboda. I keď stoja príkro proti 

sebe, život nájde spôsob, ako ich zmieriť. Život je totiž sloboda, ktorá sa vkladá 

do nevyhnutnosti a využije ju vo vlastný prospech. 

 Ak chceme preniknúť hĺbku hlbín, musíme zavše cieliť na vrcholce. Oheň, ktorý  

je vo vnútri zeme, javí sa len na vrcholoch sopiek. 

 Spoločenská vybavenosť nemá automaticky za následok morálnejšie zdokonalenie 

ľudí žijúcich v spoločnosti. Rast hmotných prostriedkov, ktorými ľudstvo 

disponuje, nesie so sebou aj isté nebezpečenstvo, ak ho nesprevádza primerané 

úsilie duchovné.  

 Pravdu povediac, keby sme si boli istí, že po smrti budeme žiť, 

nemohli by sme na nič iné ani myslieť.  

 Ľudstvo stene takmer rozdrvené váhou vlastného pokroku. 

Neuvedomuje si dostatočne, že jeho budúcnosť závisí od neho 

samého. Ono musí nahliadnuť, či chce žiť aj ďalej. Potom si 

samo musí položiť otázku, či chce iba žiť alebo či chce vynaložiť 

potrebnú námahu, aby sa aj na našej odbojnej planéte naplnila 

hlavná funkcia vesmíru, ktorý je strojom na výrobu bohov...  

 Vidím len jeden spôsob, ako sa dozvedieť, pokiaľ až možno 

ísť: vydať sa na cestu a ísť.                                                              (dmj) 
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Erwin SCHRÖDINGER – všetko je zároveň časticou i vlnovým poľom 
 

   V Alpbachu, malej tirolskej dedinke, na nenápadnom hrobe je nápis: R.I.P. 

Erwin Schrödinger 12.8.1887– 4.1.1961. Tam je pochovaný známy 

rakúsky fyzik, všestranný vzdelanec, ktorý pozorne vnímal prírodu i poéziu. 

   Vo Viedni vyštudoval akademické gymnázium, v rokoch 1906–1910 

navštevoval univerzitu, spromoval a stal sa asistentom na experimentálnej 

fyzike. Po celé štúdium mal v obľube všetky predmety – matematiku, fyziku 

i logiku gramatík klasických jazykov. Skoro nikdy som sa nenudil... 

Chromozómy a škola však nie sú všetko, ale k tomu patrí aj domáce 

prostredie, aby pripravilo pôdu pre sejbu, ktorú má škola zasievať. V roku 1914 bol povolaný do 

armády, slúžil ako dôstojník v delostreleckom útvare, neskôr pracoval v meteorologickej službe. 

Nikdy nepoužil zbraň proti človeku ani zvieraťu, vojnu považoval za zločin a nezmysel. Oženil sa a 

odišiel pracovať do Jeny (1920), čoskoro na to do Stuttgartu a potom do Wroclavi a neskôr do 

Zürichu (1921). V roku 1927 prijal miesto profesora teoretickej fyziky na univerzite v Berlíne a stal 

sa členom Pruskej akadémie vied. Tam sa spriatelil s Planckom a Einsteinom. V roku 1933 získal 

Erwin Schrödinger spolu s P. Diracom Nobelovu cenu za fyziku. Odišiel do Oxfordu (1933), aby 

sa vrátil do Grazu (1936). Po zabratí Rakúska Nemcami odišiel do Gentu v Belgicku (1938) a 

potom do Dublinu, kde pôsobil 17 rokov. Do Viedne sa vrátil v roku 1956. 

   Najvýznamnejšie práce vytvoril v oblasti vlnovej mechaniky. Rozviedol 

Broglieho ideu a formuloval základnú rovnicu (1925–26). Skúmal dôsledky 

fyzikálnej predstavy elektrónu ako vlny. Našiel rovnicu, ktorá svojím riešením 

umožňovala diskrétne hodnoty energie viazaných elektrónov. Od bezčasovej 

rovnice prešiel k časovej, ktorá popisuje vývoj kvantovomechanických systémov v 

čase. Vlnovými rovnicami vytvoril formálne spojenie medzi vlnovou a kvantovou 

mechanikou. Vyriešil kvantovo-mechanický problém atómu vodíka a prispel k hlbšiemu poznaniu 

štruktúry hmoty. Vybudoval teóriu tak, aby kvantovanie energie elektrónov vyplývalo z teórie. 

Spoznal aj rovnocennosť svojej vlnovej mechaniky s maticovou mechanikou. 

Skúmal a zavrhol som mnohé vlastné a cudzie pokusy vytvoriť si 

najradikálnejšími zmenami opäť jasno. Broglieho myšlienka elektrónových vĺn, 

ktorú som rozvinul vo vlnovej mechanike viedla k istému zlepšeniu situácie. 

   Schrödinger uznával iba predstavu elektrónu ako druhu nábojovej vlny okolo atómového jadra, 

častice boli iba "vlnové balíky". Nechcel uznať štatistický výklad kvantovej teórie. Vytrvale 

obhajoval, spolu s Einsteinom, Laueom, bezpodmienečnú prírodnú príčinnosť a názorný opis 

mikročastíc v priestore a čase. Predstava, že v mikrosvete platia zákony pravdepodobnosti a princíp 

neurčitosti ho neuspokojovala. 

   Zásluhy Erwina Schrödingera pri objasnení matematického spôsobu a fyzikálnej 

podstaty vlnovej mechaniky sú obrovské. Zaslúžil sa o charakteristiku elektrónu 

popísaním funkcie  , ktorá určovala stav elektrónu tak, že 
2

  možno chápať ako 

pravdepodobnosť jeho experimentálneho zistenia v mieste a čase. Kvantová 

http://sk.wikipedia.org/wiki/S%C3%BAbor:Erwin_Schr%C3%B6dinger.jpg
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mechanika opisuje čo sa deje na úrovni atómov. Jej úspechom sa stalo objasnenie všetkých detailov 

v spektrách niektorých jednoduchých atómov a pochopenie periodických vlastnosti chemických 

prvkov. Schrödingerova rovnica nám otvorila cestu k pochopeniu základnej štruktúry at6mov, 

objasnila atómové spektrá, fyzikálnu podstatu látky i ce1ú chémiu. Ľudstvo začalo ovládať prírodu 

na veľmi jemnej úrovni. 

   Významný fyzik napriek tomu, že bol známy uzavretou samotárskou 

povahou, mal vrúcny vzťah k prírode, bol vášnivý turista a horolezec. 

Nedbal na nijaké konvencie, s obnoseným plecniakom chodil aj na 

vedecké kongresy. Človek skromný a prívetivý, s poetickou dušou. 

Politicky sa neangažoval, ale citlivo vnímal spoločenské dianie svojej 

doby. Duchovne spracoval to najlepšie a najušľachtilejšie 

z toho, čo vytvorilo ľudské myslenie. Pracoval v 

mnohých odboroch, v matematike, štatistickej fyzike, 

kvantovej mechanike, relativite, unitárnej teórii polí, kozmológii, umení i filozofii. 

Zaujímali ho otázky genetiky a charakteristických prejavov života. Ovládal 

gréčtinu, latinčinu aj ďalšie moderné jazyky. Prekladal aj písal pôvodnú poéziu a 

vydal zbierku svojich básní. Díval sa na svet očami vedy, filozofie i poézie. Vedec 

má byť predovšetkým zvedavý. Má mať schopnosť žasnúť, ale súčasne i chuť 

odhaliť príčiny svojho údivu. 

   Schrödinger mal schweitzerovskú úctu k životu. Citlivo vnímal duchovnú 

mohutnosť sveta, v ktorom žijeme. Všetko, čo vďaka nášmu duchu vytvárame, 

nemôže mať, podľa mojej mienky, totálnu moc nad naším duchom, inými 

slovami, nemá moc duchu život darovať, ale ani mu ho zničiť. 

   Záverečným postrehom o Schrödingerovi nech je nasledujúca spomienka: 

Richard Feynman, ktorý vedel prakticky všetko, trebárs otvoriť sejf so 

supertajnými spismi v Los Alamos: "Odkiaľ máme tú rovnicu? Odnikiaľ. 

Nie je možné odvodiť ju z ničoho, čo poznáte. Zrodila sa v Schrödingerovej mysli."  

(Dušan JEDINÁK) 

 

 

 

 

 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Erwin_Schrodinger_at_U_Vienna.JPG
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Konrad ADENAUER 
(5.1.1876 – 19.4.1967) 

 

Významný nemecký konzervatívny politik, prvý 

povojnový kancelár  (1949–1963) Spolkovej 

republiky Nemecko, prvý predseda (1950–1966) 

Kresťanskodemokratickej únie ako 

nadkonfesijného spojenectva rôznych sociálnych 

a ideových skupín, podstatne prispel k obrovskému ekonomickému, 

sociálnemu i politickému vzostupu západného Nemecka a priviedol ho 

späť do Spoločenstva národov a presadil myšlienku, že trvalý mier 

možno dosiahnuť zjednotením Európy. Dojednal prepustenie 

nemeckých vojnových zajatcov zo SSSR (1955) a vstup SRN  

do NATO (1955). Prispel k vytvoreniu EHS (1957) a zmiereniu 

Nemecka s Francúzskom (1963).  

   Po absolvovaní katolíckeho gymnázia vyštudoval právo i národné hospodárstvo. Pracoval 

v advokácii a štátnych službách. Bol zástupcom starostu v Kolíne nad Rýnom (1908–1917)  

a v rokoch 1917–1933 aj starostom Kolína a predsedom Pruskej štátnej rady. Adenauer odmietol 

privítať Hitlera v Kolíne a zakázal vyvesiť zástavy s hákovými krížmi. V roku 1933 bol zbavený 

všetkých úradov a v roku 1944 sa dostal aj do väzenia.  

   S prvou manželkou, ktorá zomrela na chorobu ľadvín, mal tri deti, s druhou 

ženou, s ktorou žil skoro 30 rokov, mal päť detí. Prežil svoju ťažkú automobilovú 

nehodu (1917), získal aj dva patenty a prispel k rozvoju starostlivosti o ruže.  
 

Z myšlienok 

 

 Osobná sloboda je a zostane najvyššou hodnotou človeka...  

Mier bez slobody nie je žiadnym mierom. 

 V každom človeku uctievame jednotlivca, ktorého stvoril Boh. Ľudská dôstojnosť  

a sloboda sú  základom pre každú činnosť v štátnom aparáte, v oblasti 

hospodárstva i kultúry. V prvom rade je človek a potom štát. V prvom rade človek 

a potom hospodárstvo.  

 Najprv musíte byť neobľúbenými, až potom vás budú brať vážne... Musíme brať 

ľudí takých, akí sú – iných nemáme.  

 Dodržiavanie kresťanských zásad môže zachrániť ľudstvo pred 

úpadkom do barbarstva alebo lepšie povedané, dokonca pred 

sebazničením.  

 Čím viac priateľov vo svete máme, tím lepšie pre nás i pre celý svet.  

 Moc, dámy a páni, vyžaduje múdrosť, striedmosť a vnútorný pocit zodpovednosti. 

Moc, ktorá sa zneužíva, je zničujúca. Ale moc, ktorá je sprevádzaná 

zodpovednosťou, je darom Boha.  

 Základom dobrého kresťanského života nie je  ani chudoba ani 

bohatstvo, ale primerané vlastníctvo materiálnych prostriedkov.  

 Nacionalizmus zvádza ľudstvo k zabúdaniu na to, že všetky 

národy majú právo na existenciu a že harmonické vzťahy a 

súžitie medzi všetkými ľuďmi, slúži najlepšie i vlastnému národu. 

Nikto z nás nevlastní absolútnu pravdu. Iba cez argumenty, protiargumenty  

a skrz výmeny názorov možno dúfať, že sa k pravde viac či menej priblížime.                     
(dmj) 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Muenze_2dm_adenauer.jpg
http://de.wikipedia.org/wiki/Bild:Konrad_Adenauer_1968.jpeg


5 

 

Anton SRHOLEC  
(12. 6.1929 – 7.1.2016) 

Obľúbený kňaz, spisovateľ a charitatívny pracovník. 

Vstúpil (1946) do saleziánskej spoločnosti s cieľom 

venovať sa výchove chudobnej mládeže. Za 

nelegálny prechod štátnej hranice ho odsúdili (1951) 

na dvanásť rokov väzenia v jáchymovských 

uránových baniach. Po amnestii (1960) pracoval  

ako robotník v Skalici, Ostrave a Bratislave. Dostal 

sa (1969) na štúdiá na Pápežskej univerzite v Turíne, neskôr do Ríma,  

kde ho pápež Pavol VI. vysvätil (17. 5. 1970) za rímskokatolíckeho kňaza.  

Za  organizáciu národnej púte na Velehrad (1985) mu odňali štátny súhlas.  

Po novembri 1989 zostal mimo pastorácie, v dôchodku. Založil resocializačné 

zariadenie pre bezdomovcov. Je autorom kníh Svetlo z hlbín jáchymovských 

lágrov, Oceľové srdcia, súboru úvah Experiment lásky, Nová rodina v novom 

svete, Každodenné zamyslenia a Ako čerstvý chlieb. Anton Srholec sa vždy 
solidarizoval s tými, ktorí boli prenasledovaní (František Mikloško). 
 

Z myšlienok 
 

 Budúcnosť kresťanstva je v jeho pravdivosti... Kresťanstvo sa 

nediskutuje, kresťanstvo sa žije...  Poznanie zmyslu je zdrojom sily. 

 Dávaš len to, čo máš, čím si sa stal a nie to, čo si sa naučil a čo hráš.  

 Naše svedectvo a príklad kresťana znamená viac ako naše kázne. 

 Môžeš rozprávať čo chceš a akokoľvek sväto a pekne. Ak za tým nestoja skutky, sú to len 

prázdne reči. Dnes jedno gesto znamená viac ako celé litánie.  

 K životu patrí aj prehra, smola, alebo takzvané nešťastie. Keď sa však k nemu človek postaví 

poctivo a prijme ho, tak sa preňho môže stať šťastným obratom a východiskom. 

 Choroba je dobrá vec. Je to príležitosť zamyslieť sa, pouvažovať  

o tajomstve smrti a uvedomiť si, že svet pôjde aj bez nás.  

 Čím viac však staviame na materiálne hodnoty, tým viac nás 

zotročujú. Keď sme nútení rezignovať na ne, rozväzujú sa nám putá. 

 Pravá radosť je tam, kde človek môže všetko čakať od Boha a všetko 

mu môže ponúknuť. 

 Aj pravdu ľahšie unesie človek otvorený pre absolútnu pravdu. 

 Musíš sa obetovať, aby si aspoň niektorých zachránil. Tých, ktorým 

mráz ešte nespálil krídla. 

 Najväčšie, ľudsky povedané "úspechy" sa dosahujú až za hranicami 

toho, čo je našou povinnosťou. 

 Neľakaj sa nepriateľov. Tí malí sa boja a veľkí ťa môžu len zabiť 

alebo znásobiť. V každom prípade ti poslúžia. 

 Nikoho nekritizuj a nesúď. Každý si bude zodpovedať za svoje skutky. Mlč a pracuj na sebe. 

Cirkev vždy držali svätci a nie reformátori. 
 

S námahou, ľútosťou, bolesťou a pokorou musíš v sebe hromadiť a chrániť svetlo. 

To je zmysel celej tvojej činnosti. Tento svet iné ani nečaká. Ak nie si svetlom, 

nedávaš nič.  

Človek musí dať životu zmysel, aby ho napĺňal každý deň, tvorbou, zmyslom, 

zápasom o spravodlivejší svet, 

Poznám zákon, že príliš veľa hmoty, ľudí rozdeľuje a skromnosť, obmedzenia  

a disciplína ich zjednocujú. 
 

 Viera sa v dnešnom svete stáva vedou, dokonca jedinou vedou o skutočnom živote.              
 (dmj) 
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Giovanni PAPINI 
(9.1.1881 – 8.7.1956)  

 

Potajomky pokrsteného chlapca sa postupne dotkla ruka zarytého 

neverca i svätice lásky. Aj keď bol búrlivák a voľnomyšlienkár, začal 

čítať evanjelia. Taliansky intelektuálny spisovateľ, literárny kritik, 

esejista, prešiel nepokojom svojho ducha nielen stanoviskami 

pragmatizmu, orientálneho mysticizmu, ateizmu, ale aj bojovného 

katolicizmu. Písal knihy (napr. Ohraničený človek, Posledný súd, 

Diabol), aby znovuobjavoval nielen pravdu, dobro a krásu, ale aj 

obnovoval tvorivosť ľudského ducha. Svojim literárnym dielom Život 

Krista (1921) chcel priblížiť svojej dobe najodvážnejšieho revolucionára, 

ktorý stále žije v evanjeliovom odkaze, v apoštolskej tradícii a v rozvíjajúcej 

sa Cirkvi. Formou epizód i ortodoxných výkladov, vlastných úvah 

a konfrontácií i osobnými meditáciami pripravil nielen sebe pocit večne 

žijúcej lásky premeniacej z Kristovej božskej i ľudskej osobnosti. Stal sa 

bláznom pre Ježiša Krista –  neobyčajného človeka smerujúceho k večným 

hodnotám lásky, bláznom medzi múdrymi sveta, ktorí nevytušili hodnotu 

kresťanského posolstva celej Zemi. Svet dnes hľadá skôr pokoj ako slobodu 

a niet bezpečnejšieho mieru ako pod jarmom Kristovým. 
 

Z myšlienok 
 Aby človek mohol vzlietnuť, musí najprv pokľaknúť. 

 Ľudia sa nemôžu zaobísť bez troch vecí – bez chleba, zdravia a nádeje na lepší 

život. Bez ostatných vecí sa udržia. 

 Bez inteligencie by hlúposť nemala zmysel. 

 Inteligencia sama nestačí. Treba premeniť dušu, aby sme dosiahli šťastie. Šťastie 

nie je nezmyselným snom, ale je to sen večne uskutočniteľný a nám všetkým na 

dosah ruky. Inteligencia nám má pomáhať pri jeho dosiahnutí.  

 Budovať ducha značí stavať kameňmi pravdy. 

 Každá doba musí napísať svoje evanjelium.  

 Spása sveta je v rukách kňaza. Kresťanstvo je jediný liek, ktorý môže uzdraviť  

     ľudstvo a kňaz je jediný lekár, ktorý ho môže rozdávať. 

 Z večného zápasu medzi nenávisťou a láskou má zostať aspoň rovnováha – 

spravodlivosť. 

  Moderné vražedné hodnoty, ktoré nám zakrvavili ruky a otrávili srdce,  

     musíme nahradiť hodnotami večnými.  

 Jediná voľba, ktorú má človek, je Boh alebo Ničota.  

 Nie všetci svätci začali dobre, ale všetci dobre skončili.  

 Kristus je začiatok a koniec, je priepasťou božského tajomstva uprostred zlomu 

ľudských dejín. 

 Umelec povznášajúci život na vyšší stupeň,  

má byť dokonalý spolupracovník Boha. 
 Potrebujeme len teba, Ježišu Kriste, jedine Teba a nikoho iného. 

Jedine Ty, ktorý nás miluješ, môžeš nám dať tú spásu a to dobro, ktoré 

ľudí zachraňuje. Všetci Ťa potrebujú, aj tí, ktorí o tom nevedia, ba tí 

ešte väčšmi ako tí, ktorí o tom vedia. Veľká skúška sa chýli ku koncu. 

Ľudia sa vzdialili od evanjelia a našli zúfalstvo a smrť. Teraz my zúfalí 

nemáme nič iné iba nádej na Tvoj návrat.                                     (dmj) 

http://sk.wikiquote.org/wiki/Inteligencia
http://sk.wikiquote.org/wiki/Du%C5%A1a
http://sk.wikiquote.org/wiki/%C5%A0%C5%A5astie
http://sk.wikiquote.org/wiki/Nezmysel
http://sk.wikiquote.org/wiki/Sen
http://sk.wikiquote.org/wiki/Dosah
http://sk.wikiquote.org/wiki/Ruka
http://sk.wikiquote.org/wiki/Pomoc
http://images.google.sk/imgres?imgurl=http://biografieonline.it/img/bio/g/Giovanni_Papini.jpg&imgrefurl=http://biografieonline.it/biografia.htm?BioID=1950&biografia=Giovanni+Papini&usg=__wWGv3sLPJ9oHSfdSn7_NmsYw0Xc=&h=248&w=226&sz=22&hl=sk&start=107&tbnid=_4LBTjU5GJ4SaM:&tbnh=111&tbnw=101&prev=/images?q=Giovanni+PAPINI&gbv=2&ndsp=18&hl=sk&sa=N&start=90
http://images.google.sk/imgres?imgurl=http://www.gentiuno.com/articulos/articulo7547/imagenes/yanohu9.jpg&imgrefurl=http://plomoparejorcr.blogspot.com/2009/04/ya-no-hiede-azufre-lo-asegura-macky.html&usg=__g6SJ4-Qbji34RZ4anzM91n5VPZI=&h=234&w=217&sz=11&hl=sk&start=142&tbnid=haaPCrwPgFU39M:&tbnh=109&tbnw=101&prev=/images?q=Giovanni+PAPINI&gbv=2&ndsp=18&hl=sk&sa=N&start=126
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Jaroslav SEIFERT 
(23.9.1901–10.1.1986) 

 

Bol básnikom citu, porozumenia a fantázie. Jemnou poéziou vychválil 

život v jeho prekvapujúcich formách. Všestrannou improvizáciou  vnášal 

do básní pokoj a slobodu. Mal silný vzťah k domovine, uplatňoval 

rozvinuté sociálne cítenie. Vyjadril nehu i vášne, túžby a rozmary, dojatie 

aj iróniu. Za poéziu, ktorá sviežou zmyslovosťou a mimoriadnou 

vynaliezavosťou dáva obohacujúci obraz ľudskej neprekonateľnosti 

a mnohotvárnosti získal (1984) Nobelovu cenu za literatúru. 
Seifertova poézia v zbierkach básní ponúka rôznorodé zdroje impulzov 

i premenlivé vyjadrenia zážitkov a predstáv: nostalgické spomienky na 

detstvo a mladosť (Jablko z klína 1933; Jaro, sbohem 1937), kultúrne 

hodnoty rodnej zeme (Světlem oděná 1940; 

Kamenný most 1944; Píseň o Viktorce 1950; 

Maminka 1954), melancholické motívy životných bilancií (Koncert na ostrovĕ 

1965; Odlévání zvonů 1967), odrazy politických udalostí (Morový sloup 

1972), obrazy citu a porozumenia (Všechny krásy svĕta 1982; Býti básnikem 

1983). Mnoho jeho básní vyšlo samizdatom v zahraničí a bolo preložených do 

cudzích jazykov. Celoživotné básnické dielo Jaroslava Seiferta je dôkazom, 

že počúval svoj vnútorný hlas ako prejav humánneho princípu, ktorý ako 

poézia je s nami skoro vždy a všade. 
 

Z myšlienok  
 

 Život už mě dávno naučil, že hudba a poezie 

jsou na světe to nejkrásnější, co nám život 

může dát. Kromě lásky ovšem. 
 

 Poezie je s námi od počátků. Jako milování, 

jako hlad, jako mor, jako válka. 
 

 Kdyby se mě někdo zeptal, co je báseň, na 

pár vteřin byl bych v rozpacích. A tak dobře 

to vím! 
 

 Necítím se svobodný, když píší, ale píši, abych se cítil svobodný… Když píši, 

snažím se nelhat. 

 Musíme žít v souladu se skutečností, kterou poznáme, se skutečností, kterou jsme 

objevili vlastním srdcem, zkrátka nežít ve lži. 

 Každý má žít a konat s plnou zodpovědností vůči sobě 

samému, vůči svým dětem a vůči společnosti. Každý má 

vidět svůj život v určitém historickém kontextu a nést za 

něj odpovědnost. 
 

 Věřím, že hledat krásna slova je lepší než zabíjet a vraždit.  

 Překvapivá metafora je víc než zlatý prsten na ruce. 

 Víc než být  –  je milovat.                                   

(dmj)                                                                    

 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Signature_of_Jaroslav_Seifert.jpg
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Johann Heinrich PESTALOZZI  
(12. 1. 1746 – 17. 2. 1827)  
 

Na jeho pomníku je nápis: ... Požičaný pre výchovu ľudí. Človek, kresťan, 

občan; všetko pre iných, nič pre seba. Požehnanie jeho menu.  

Významný švajčiarsky pedagóg a výchovný reformátor, bol aj filozofom, 

filantropom i politikom. Zaujímavým spôsobom spojil slobodu 

a povinnosť vo výchovnom pôsobené. Pripravil metodiku začiatočného  

vyučovania, zaviedol zvlášť vyučovacie a zvlášť voľné školské hodiny. 

Svoje výchovné predstavy vložil do knižiek Ako učí Gertrúda svoje deti 

a Abeceda pozorovania. Odhalil základné 

prvky poznania: číslo – tvar – slovo. 

Základom cesty k systematickému rozvoju 

ľudských schopností a tvorivého myslenia 

všestranne rozvinutej ľudskej osobnosti je 

povinnosť vychovávať láskou a úctou. Povinnosť a poslušnosť sa musí 

nerozlučne spájať, viesť k radosti. Nezanedbateľným podnetom je aj, že 

učiteľ má byť statočný, povzbudený radosťou svojich žiakov. 
 

Z myšlienok 

 

 Náš vplyv siaha len potiaľ, pokiaľ siaha naša láska… Láska je božskou silou 

vtedy, keď je úprimná a nebráni… Musíte ľudí milovať, ak ich chcete zmeniť. 

 Každý by si mal určiť nedosiahnuteľný cieľ. Iba tak môžeme bojovať a snažiť sa ... 

 Človek stráca rovnováhu svojich síl, silu múdrosti, ak je jeho duch príliš 

jednostranne a násilne usmerňovaný k jednému predmetu. 

 Ľudské vzťahy v rodine sú prvé a najvýznamnejšie prirodzené vzťahy.  

 Základ dobrej školy je ten istý ako základ každého ľudského šťastia; a nie je ničím 

iným než pravou múdrosťou života. 

 Všade, kde si ľudia preukazujú lásku, je nablízku Boh. 

 Kto trestá nevinného, stráca jeho srdce. 

 Ja ukladám všetku výchovu ľudského pokolenia do rúk matkiných. 

 Každý čin, ktorý nie je založený na láske, nesie v sebe zárodok smrti. 

 Keď pomôžeš chudobnému, aby mohol žiť ako človek, ukážeš mu Boha.  

Keď vychováš sirotu ako otec, naučíš ju tým poznať Otca na nebesiach.  

Potom aj slovo o viere, nádeji a láske dostane skutočnú podobu v tvojej duši. 

 Kto sa môže tešiť dnes, ten nemá čakať do zajtra! 

 S nešťastím treba bojovať rukami a nohami, nie ústami. 

Spánok je prírodný balzam pre telo i pre dušu. 

 Šťastný je ten, kto dokáže nájsť rovnováhu medzi svojimi túžbami a možnosťami. 

 Viera je láska. A tam, kde je láska, Boh si stavia svoj príbytok. 

 Zdrojom každého poznania je pozorovanie.  

 Človek prichádza na svet s telom, dušou a srdcom.  

 Ak s má vývoj osobnosti dieťaťa podariť, tak mu musia rodičia 

poskytnúť čas a darovať nehu.  

 Vzdelávanie hlavou, rukou a srdcom.  
         (dmj) 

http://cs.wikipedia.org/wiki/12._leden
http://cs.wikipedia.org/wiki/1746
http://cs.wikipedia.org/wiki/17._%C3%BAnor
http://cs.wikipedia.org/wiki/1827
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Clov%C4%9Bk
http://cs.wikipedia.org/wiki/K%C5%99es%C5%A5an
http://cs.wikipedia.org/wiki/Ob%C4%8Dan
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Johann_Heinrich_Pestalozzi.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/16/Pestalozzi_Anker.jpg
http://www.zitate-online.de/autor/pestalozzi-johann-heinrich/


9 

 

Ľudovít ŠTÚR 
(28.10.1815–12.1.1856)  

 

Slovenský politik, filozof, historik, jazykovedec, 

spisovateľ, básnik, publicista, redaktor a pedagóg. 

Oboznámil (1843) svojich blízkych priateľov  

s myšlienkou spojiť katolícky aj evanjelický prúd 

Slovákov na báze jednotného spisovného jazyka 

(stredoslovenské nárečie). Zjednotenie Slovákov 

chcel uskutočniť prostredníctvom všeslovenského nadkonfesionálneho 

spolku Tatrín. Štúr, Hurban a Hodža sa stretli (11. júla 1843) na fare  

v Hlbokom, kde sa dohodli na postupe pri zavedení slovenčiny do praxe. 

Navštívili (17. júla) na Dobrej Vode predstaviteľa bernolákovčiny Jána 

Hollého, a oboznámili ho o svojím zámerom. Štúr (od roku 1845) vydával v Bratislave Slovenskje 

národnje novini. Vydal (1846) Nárečja Slovenskuo alebo potreba písaňja v tomto 

nárečí, aj jazykovedné dielo Nauka reči Slovenskej, obsahujúce základy novej 

gramatiky. Na zhromaždení Tatrína (august 1847) v Čachticiach sa zástupcovia 

katolíkov a evanjelikov definitívne dohodli na spoločnom používaní nového 

spisovného jazyka. (http://www.stur.sk/) 

 
Z myšlienok 
 

Podľa schopnosti obetovať sa posudzujeme človeka aj národ, a keďže má obeť 

v živote taký hlboký význam, musí mať svoju obeť aj najvyššia oblasť života, 

náboženstvo, musí ju zobrazovať a neustále k nej nabádať ducha. 
 

Národy, ktoré odvrhli Kráľovstvo Božie, spravodlivosť, opravdivé ľudské konanie, 

zabudli na Boha a zaujímali sa len o to „ostatné“, teda len o svetské veci, rad za 

radom upadli, a tento výrok sa aj v budúcnosti ukáže ako pravdivý. 
 

V kmeni našom musíme byť Slovania, v národe našom ľudia: to je slávne, požehnané, 

to je vysoké určenie naše slovanské! 
 

Celé dejiny sú v službách ducha, alebo inými slovami, pôsobia 

a vplývajú na ne duchovné záujmy, ako napríklad náboženstvo 

a štát, umenie a veda. Prostredníctvom tohto všetkého sa má 

ľudský rod stále viac a viac zušľachťovať, oslobodzovať  

a dospievať k vedomiu samého seba, má sa čoraz viac 

približovať k ideálu ľudského života. 
 

Kto žije duchom, v tom žije celý svet a on v celom svete. 
 

Čím národ nižšie stojí, čím hlbšie v živote telesnom je ponorený, tým menej vážnosti 

má sám k sebe a tým ľahšie si dá so sebou zahrávať a svoje si odnímať, ako 

i jednotlivý človek v bahne telesného života zaviaznutý je bez vážnosti k sebe samému 

a ľahko sa ... za úžitok telesný nielen s telom, ale aj s dušou zapredá. 
 
(dmj) 

 

 

http://sk.wikipedia.org/wiki/Politik
http://sk.wikipedia.org/wiki/Filozof
http://sk.wikipedia.org/wiki/Historik
http://sk.wikipedia.org/wiki/Jazykovedec
http://sk.wikipedia.org/wiki/Spisovate%C4%BE
http://sk.wikipedia.org/wiki/B%C3%A1snik
http://sk.wikipedia.org/wiki/Publicista
http://sk.wikipedia.org/w/index.php?title=Redaktor&action=edit&redlink=1
http://sk.wikipedia.org/wiki/Pedag%C3%B3g
http://sk.wikipedia.org/wiki/Slov%C3%A1ci
http://sk.wikipedia.org/wiki/Slov%C3%A1ci
http://sk.wikipedia.org/wiki/Tatr%C3%ADn
http://sk.wikipedia.org/wiki/Jozef_Miloslav_Hurban
http://sk.wikipedia.org/wiki/Michal_Miloslav_Hod%C5%BEa
http://sk.wikipedia.org/wiki/Hlbok%C3%A9
http://sk.wikipedia.org/wiki/Sloven%C4%8Dina
http://sk.wikipedia.org/wiki/Dobr%C3%A1_Voda
http://sk.wikipedia.org/wiki/J%C3%A1n_Holl%C3%BD_%28spisovate%C4%BE%29
http://sk.wikipedia.org/wiki/J%C3%A1n_Holl%C3%BD_%28spisovate%C4%BE%29
http://sk.wikipedia.org/wiki/1846
http://sk.wikipedia.org/w/index.php?title=N%C3%A1re%C4%8Dja_Slovenskuo_alebo_potreba_p%C3%ADsa%C5%88ja_v_tomto_n%C3%A1re%C4%8D%C3%AD&action=edit&redlink=1
http://sk.wikipedia.org/w/index.php?title=N%C3%A1re%C4%8Dja_Slovenskuo_alebo_potreba_p%C3%ADsa%C5%88ja_v_tomto_n%C3%A1re%C4%8D%C3%AD&action=edit&redlink=1
http://sk.wikipedia.org/wiki/Nauka_re%C4%8Di_Slovenskej
http://sk.wikipedia.org/wiki/Gramatika
http://sk.wikipedia.org/wiki/Tatr%C3%ADn
http://sk.wikipedia.org/wiki/1847
http://sk.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cachtice
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František DRTIKOL 
(3.3.1883−13.1.1861)    

Známy český portrétny fotograf, maliar a grafik.  
Preslávil sa hlavne portrétmi a aktmi v štýle 

neskorej secesie, neskôr ovplyvnenej kubisticko-

futuristickými prvkami. Duchovne sa orientoval 

na prax východných učení, hlavne budhizmu. 

Vydal (1911) album 50 olejotlačí Z dvorků a 

dvorečků staré Prahy, kde zachytil krásu 

pražských zákutí. Jmenuji se Drtikol. Drtil jsem 

kola, která mě svírala… Fotografoval jsem 

světlem. Píši do duší lidem světlem poznání...  

Má-li portrét být dobrým, nesmí mi model být 

lhostejný... Každý čin, ať dobrý, nebo zlý, každá 

myšlenka, slovo, vyzáří do prostoru, opíše kruh a vrací se zpátky do 

bodu, odkud vyšel. Toť karma.  
 

Z diela 
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Franz GRILLPARZER  
(15. 1. 1791 − 21. 1. 1872 ) 

 

Rakúsky spisovateľ a dramatik zásadným 

spôsobom formoval divadelnú kultúru 

Rakúsko-Uhorska. Bol ovplyvnený 

napoleonským obdobím aj dozvukmi 

osvieteneckej jozefínskej epochy. Vo svojom 

dramatickom diele spočiatku čerpal námety z 

antiky a neskôr i zo spoločnej stredoeurópskej 

histórie. Obsahujú charakteristické idey 

nemeckého osvietenstva, obdiv ku klasike aj 

pre romantické videnie sveta. Skladal aj básne 

a epigramy. Niektoré jeho diela sú poznačené 

nešťastím osobného života, depresiami, 

milostným sklamaním aj pocitom osamelosti. 

Franz Grillparzer je považovaný za 

najväčšieho rakúskeho dramatika 19. storočia. 

 

 
Z myšlienok 
 

 Čo človek skúma a vie, to je veda. Čo človek cíti, to je poézia. 
 Rozum, a schopnosť používať ho, sú dve rozdielne nadania. 
 Mesiace a roky uplynú a odídu navždy, ale jedna krásna chvíľa ožaruje celý život. 
 Umelec, ktorý má vzdelanie, môže byť šťastný, až na to, že akonáhle začne tvoriť, musí na 

svoje vzdelanie zabudnúť. 

 Boh neodoberá bremeno, ale podopiera plecia. 
 Byť spravodlivým k sebe i iným je to najťažšie na svete. 
 Celý život som múdro premýšľal a hlúpo konal. 
 Človek je iba potulný zbojník a uličník, keď prekročil tridsiaty rok a neoženil sa. 
 Človek nie je nikdy žiarlivejší, ako keď sám začína v láske ochabovať. Potom už neverí tomu 

druhému, pretože cíti, ako málo sa dá veriť jemu samému. 
 Ešte nikto si nevšimol príbuznosť pomstychtivosti s láskou ku spravodlivosti. 
 Každý omyl má tri stupne. Na prvom sa privolá k životu, na druhom si ho nechceme priznať, 

na treťom už ho nič nemôže zakryť. 
 Luk ukáže svoju silu až vtedy, keď je ohnutý. 
 Nevzdelaný vidí všade iba niečo jednotlivé, polovzdelaný pravidlo, vzdelaný výnimku. 
 Nie sme nikdy takí žiarliví ako vtedy, keď začneme chladnúť v láske. Potom už nedôverujeme 

milovanej osobe, pretože pochmúrne cítime, ako málo možno dôverovať nám samým. 
 Ak si niekto myslí, že stromy sú preto, aby podopierali nebesá, tak sa mu všetky musia zdať 

veľmi krátke. 
 Nikde nepoznáš lepšie osobnosť človeka ako na nemocničnej posteli. 
 V mladosti je láska krásna v predstavách, v starobe len v spomienkach. 
 V štáte je to rovnako, ako na svete - kto nevie plávať, ten sa utopí.  
 Zákon trestá zločiny, príroda nešikovnosť. 
 Aký veľký pokrok dosiahlo ľudstvo, ak sa naň pozeráme z bodu, z ktorého 

vyšlo, a aký malý, ak sa naň pozeráme z bodu, ku ktorému dospelo! 

 Voči nijakým chybám nie sme takí neznášanliví ako voči tým, ktoré sú 
karikatúrou našich vlastných chýb. 

(dmj) 

https://cs.wikipedia.org/wiki/15._leden
https://cs.wikipedia.org/wiki/15._leden
https://cs.wikipedia.org/wiki/21._leden
https://cs.wikipedia.org/wiki/21._leden
http://citaty.nakazdyden.eu/citat/16343
http://citaty.nakazdyden.eu/citat/16330
http://citaty.nakazdyden.eu/citat/16345
http://citaty.nakazdyden.eu/citat/16345
http://citaty.nakazdyden.eu/citat/16318
http://citaty.nakazdyden.eu/citat/16319
http://citaty.nakazdyden.eu/citat/16320
http://citaty.nakazdyden.eu/citat/16321
http://citaty.nakazdyden.eu/citat/16322
http://citaty.nakazdyden.eu/citat/16322
http://citaty.nakazdyden.eu/citat/16325
http://citaty.nakazdyden.eu/citat/16326
http://citaty.nakazdyden.eu/citat/16326
http://citaty.nakazdyden.eu/citat/16329
http://citaty.nakazdyden.eu/citat/16329
http://citaty.nakazdyden.eu/citat/16339
http://citaty.nakazdyden.eu/citat/16339
http://citaty.nakazdyden.eu/citat/16316
http://citaty.nakazdyden.eu/citat/16316
http://citaty.nakazdyden.eu/citat/16340
http://citaty.nakazdyden.eu/citat/16347
http://citaty.nakazdyden.eu/citat/16348
http://citaty.nakazdyden.eu/citat/16349
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Benjamin FRANKLIN 
(17. 1. 1706 – 17. 4. 1790)  
 

Stál pri kolíske americkej demokratickej ústavy. Prírodovedec, ekonóm  

a štátnik bol v popredí boja za oslobodenie anglických kolónií, aj v zápase  

o zrušenie otroctva. Urobil kariéru v podnikaní, vo vede, v literatúre 

i v politike. Desaťročný začal zarábať vlastnou prácou. Najprv v tlačiarni 

svojho brata, neskôr v rôznych zamestnaniach v New Yorku, Filadelfii  

aj v Londýne. Vydával noviny, publikoval ako úspešný novinár s talentom 

pre bystré postrehy. Jeho vlastný životopis je ešte stále slávny a čítaný.  

   Túžil po fyzikálnom poznaní. Začal skúmať elektrické javy sám. 

Usporiadal si prvé poznatky a vyslovil tzv. unitárnu teóriu elektrických 

javov. Zaviedol pojem elektrického kladného a záporného náboja. Vložením 

skla medzi dve olovené platne vynašiel prvý doskový kondenzátor 

(Franklinova doska). Urobil a opísal rôzne pokusy s elektrinou, napr. 

elektrický vietor, sršanie elektriny z hrotu a pod. Výsledky zverejnil v spise Experimenty 

a pozorovania z elektriny vykonané vo Filadelfii (1751). Študoval aj javy pri vyžarovaní a vedení 

tepla (navrhol úsporné a výhrevnejšie kachle), zaoberal sa meteorológiou (objasnil vznik severo-

východných búrok na pobreží Novej Anglie) a hydrodynamikou (práce na mape Golfského prúdu). 

Vedecké zásluhy si získal experimentálnym dôkazom elektrickej podstaty blesku, objavením  

a zostrojením bleskozvodu (1748–1752). Vedecké poznatky majú patriť celému ľudstvu a preto  

si nedal svoj objav patentovať. 

   Založil spolok pre vzdelávanie remeselníkov a obchodníkov, akadémiu pre vzdelávanie mládeže, 

vytvoril prvú verejnú knižnicu v Amerike Patril k zakladateľom prvej nemocnice, mestskej polície  

a hasičských zborov. Bol aj generálnym poštmajstrom všetkých anglických kolónií v Amerike.  

Po vyhlásení Deklarácie nezávislosti 4.7.1776, ktorej bol redaktorom, sa zúčastnil na vypracovaní 

ústavy USA (1787). Bol prvým veľvyslancom Spojených štátov amerických v Paríži. 

Francúzsky encyklopedista D'Alembert (1717–1783) ocenil stručne a výstižne dielo 

Benjamína Franklina slovami: „Vytrhol nebesiam blesk a tyranom žezlo.“ 
 

Z myšlienok 
 Máš rád život? Potom nemrhaj časom, pretože to je látka, z ktorej sa skladá život.  

 Kto je múdry? Ten, kto sa dokáže od každého niečomu priučiť. – Kto je mocný? 

Kto sa vždy ovládne. – Kto je bohatý? Ten, kto je spokojný. 

 Ak by niektorá vláda nútila ľudí, aby desatinu svojho času pre nich pracovali, 

každý by kričal, ale lenivosť nám odoberá omnoho viac času.  

 Cesta k bohatstvu je jednoduchá ako cesta na trh. Najdôležitejšie sú dve veci – 

usilovnosť a šetrivosť. 

 Povedz mi a ja zabudnem. Uč ma a ja si zapamätám. Zaujmi ma 

a ja sa naučím... Dobre urobené je vždy lepšie ako dobre 

povedané. 

 Bolo by pekné, keby bolo možné naučiť žiakov všetko, čo je 

užitočné, aj všetko, čo ozdobuje človeka; ale umenie je dlhé a čas 

krátky. Preto je potrebné, aby žiaci študovali to, čo je 

pravdepodobne najužitočnejšie a najozdobnejšie.  

 Tí, ktorí sú ochotní vzdať sa slobody, aby si zabezpečili bezpečnosť si nezaslúžia 

ani slobodu, ani bezpečnosť. 

 Polovičná pravda je často veľká lož.  

 Nenaháňajte dvoch zajacov jedným psom.                           (dmj)  
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Joseph Rudyard KIPLING  
(30. 12. 1865  18. 1. 1936) 

 

Anglický spisovateľ a básnik sa narodil v Bombaji, 

podnikol cesty do Číny, Japonska i USA. Zamýšľal sa 

nad osudom civilizácie, uprednostňoval ľudskosť 

a miernosť. Vo svojich románoch, poviedkach 

i básničkách (Napr. Kim, Knihy džunglí, Balady 

z kasární)  ponúkal oslavu mužnosti, obetavosti, vytrvalosti, odvahy aj 

skromnosti. V básni Ak (1895), určenej  pre svojho syna, až baladicky a 

 hymnicky vyjadril ideál statočnosti pravého muža. Za pozorovaciu 

schopnosť, tvorivú predstavivosť a umelecké zobrazenie v literárnej 

tvorbe získal (1907) Nobelovu cenu. 

 

Z myšlienok 
 Podľa  zákona džungle trest uzaviera účet. V džungli nemá miesto 

posudzovanie či spochybňovanie trestu.  

 Čo môžu vedieť o Anglicku ľudia, ktorí poznajú iba Anglicko? 

 Počítaj so životnými skúsenosťami, ale vždy buď pripravený aj na výnimky. 

 Chceš realizovať svoje sny? Prebuď sa!  

 Ak máte v sebe prostú krásu a nič iné, máte asi to najlepšie, čo Boh stvoril.  

 Ak žena niečo tuší, býva omnoho bližšie pravde, ako keď muž niečo 

s určitosťou vie.  

 Slová sú najsilnejšou drogou ľudstva.  
 

Ak jasnú myseľ nestratíš, 

keď všetci navôkol blázniac obvinia ťa v zlosti, 

v nevere iných ak sám dokážeš si veriť, 

no zvážiť aj iných pochybnosti, 

ak vládzeš čakať, neznaviac sa pritom, 

lžou neodpovieš, ak ťa oklamali, 

nenávisť druhých nesplatíš tým citom, 

no nebudeš sa tváriť dokonalý, 

ak dokážeš sniť, nedať však snom vládu, 

myslieť, no dumy neurobiť cieľom, 

do očí pozrieť víťazstvu i pádu, 

a rovnaký byť k tým dvom nepriateľom, 

ak zvládzeš počuť nožmi pokrivené, 

v nástrahu bláznom priame svoje slová, 

ak z ruín vecí, čo žil si len pre ne, 

zodratou dlaňou tvoriť začneš znova, 

ak dokážeš dať výhry na hromádku 

a staviť všetko na jeden ťah kariet, 

prehrať a začať znova od začiatku 

a slova o tej strate neprevravieť, 

ak dokážeš dať povel srdcu, svalom, 

nech slúžia ďalej, aj keď odumreli, 

kráčať, keď nič už v tebe nezostalo, 

len vôľa, ktorá vydržať im velí, 

ak udržíš si hrdosť vraviac k davu, 

prostotu zasa, kráľmi obklopený, 

ak nezohne ti hnev, či priazeň hlavu, 

ak napriek úcte nik ťa neprecení, 

ak vtesnáš pritom do minúty prísnej, 

šesťdesiat sekúnd behu z celej sily, 

tvojou sa stane Zem i poklady z nej 

a bude z teba človek, syn môj milý!                                                                   (dmj) 

http://sk.wikiquote.org/wiki/Slovo
http://sk.wikiquote.org/wiki/Droga
http://sk.wikiquote.org/wiki/%C4%BDudia
http://extempore.sk/if.htm
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Jan TWARDOWSKI  
(1.6.1915−18.1.2006) 
 

Poľský katolícky kňaz (1948), ktorý písal básne, bol veľmi svojráznou 

osobnosťou. Ako študent sa cez vojnu zúčastnil Varšavského povstania 

a bol svedkom tragických úmrtí svojich spolužiakov a priateľov. Stal sa 

poetom náboženskej lyriky, jeho tvorba bola utváraná poznaním Biblie, 

hlbokou vierou v Ježiša Krista, ktorý dáva zmysel ľudskému životu, láske 

aj smrti. Svojou literárnou tvorbou vyjadril potrebu návratu k prostému 

životu v súlade s prírodou, v kresťanskej službe 

i pokore. Je autorom mnohých aforizmov, anekdot 

aj knižiek pre deti. Vydal viac než 20 zbierok poézie 

(napr. Znamenie dôvery; Modré okuliare; Nezvyčajný 

denník; Nebo v dobrej nálade; Nádej učí čakať). 

Skromne konštatoval: Básne sú mojou slabosťou, vždy som ich chcel písať, ale nikdy 

som to nevedel. Je to veľké milosrdenstvo Pána Boha, že ich ľudia čítajú.  

 

Z myšlienok 

  

 
Věřící nevěřící / všechny nás spojí / nezasloužená bolest / ktera přibližuje k pravdě. 

Pán Bůh se usmívá a má velký smysl pro humor.  

Pospěšme si milovat lidi, tak rychle odcházejí, 

zůstanou po nich jen střevíce a hluchý telefon...  

Čas se neměří, čas se váží ... 

Boh je taký veľký že je a zároveň ho niet 

taký všemohúci že vie nebyť 

teda pritrafí sa aj jeho neprítomnosť 

preto občas je temno a srdce búši 

dokonca skučí ako nepokojný pes 
 

ani veriaci neveria potichu 

a prostredníctvom žartu chcú uniknúť pred vzrušením 

i keď len nedávno verili naspamäť 

že po celý život sa chvíľu čaká 
 

no Boh je taký veľký že občas ho niet 

mozog sa nakláňa ako unavený tulipán 

a myšlienky bežia po spoločnej prázdnej ceste 

tak ako lienky čo sa spolu schádzajú 

aby sa na zimu skryli pred zúfalstvom 

len mlčanie trvá a hviezdy vo výškach 

aj mesiac je spravodlivý veď je celkom nahý 

a vážky sú také pominuteľné že už všetko vedia 

a posledný list bzučí rovno z topoľov 

že je Neprítomný 

lebo väčšmi bolí  
 

Hledám malou církev, spíš hrstku věřících, malé stádce. U nás se náboženství stalo součástí 

národní identity. Celé devatenácté století bylo stoletím dělení Polska, církev v té době sehrála 

ohromně důležitou roli, to ji ale také hodně poznamenalo. Snad se teď osvobodí od té mnohaleté 

vlastenecko politické zátěže. Byl bych rád, kdyby se tak stalo, protože vášnivé zaujetí politikou 

nepřeje hlubšímu životu z víry... 
(dmj) 
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Francis BACON   
(22.1.15619.4.1626) 
 

Žil a pôsobil v "zlatom veku" Anglicka. Vyštudoval právo v Cambridgi, stal sa 

advokátom. Neskôr bol osobným radcom vtedajšieho kráľa Jakuba I., lordom 

strážcom pečate i lordom kancelárom. Ako obratný politik lavíroval medzi korunou 

a parlamentom, ale bol označený aj za politického karieristu a intrigána. Jeho 

nevšedná osobnosť humanistu ho viedla k intelektuálnemu poznávaniu prírody  

aj spoločnosti. Vybadal, že poznanie je moc. Za základ pravdivého vedeckého 

poznania považoval skúsenosť, pozorovanie a experiment. Navrhoval rozumovo 

spracúvať všetky údaje zo skúsenosti. Hľadal príčiny a zmeny skrytých prírodných 

síl. Poznal dôležitosť praktického podmanenia prírody ľudskej vôli. V práci Novum 

Organum (1620) popísal postup induktívnej metódy, založenej na prísnom 

pozorovaní a experimente. Uznal silu mysle, ale aj závažnosť poznatkov získaných  

z popisu prírody a z pokusov v nej konaných. Už v tej dobe chcel vedomosti 

 z experimentov systematicky spracúvať a dotvárať rozumom. V dejinách vedeckého poznávania zostane  

zapísaný ako predstaviteľ optimistickej viery v ľudský rozum. 

 

Z myšlienok 
 Pretože som sa cítil zrodený pre službu ľudstvu a považoval som starostlivosť o verejné 

záležitosti za jednu zo svojich úloh, pýtal som sa, čo by bolo pre ľudstvo najviac užitočné a pre 

ktoré úlohy ma príroda stvorila. Keď som ale pátral, nenašiel som žiadne záslužnejšie dielo než 

objavy, rozvoj umenia a vynálezov, ktoré smerujú k civilizovaniu ľudského života.  

 Prírodu môžeme ovládnuť iba tým, že sa podrobíme jej zákonom... Pravá metóda skúsenosti 

najprv zapáli svetlo a pomocou neho potom ukazuje cestu: vychádza nie zo skúsenosti nejasnej 

a zmätenej, ale zo skúsenosti usporiadanej a zažitej, z nej odvodzuje axiómy a z uznaných axióm 

postupuje k novým experimentom.  

 Každý pravdivejší výklad prírody sa robí na základe jednotlivých prípadov a vhodných pokusov, 

kde zmysly rozhodujú iba o pokuse, pokus o prírode a o samom predmete.  

 Ľudské myslenie je už svojou povahou náchylné predpokladať vo svete viac systému 

a pravidelnosti, než tam nachádza. Aj keď existuje mnoho úplne jedinečných a k ničomu 

neporovnateľných vecí,  ľudské myslenie sa  usiluje  nájsť k nim paralely,  

ktoré  však  neexistujú. 

 Chromý na správnej ceste predbieha zdravých, ktorí blúdia. 

 Písanie učí ľudí presnosti... Mladosť je nielen v rokoch, ale aj v myšlienkach. 

 Cnosť je ako drahokam, najlepšie vynikne, ak je jednoducho zasadená. 

 Pravda vychádza rýchlejšie najavo z omylu než zo zmätku. 

 Nie je možné správne zavŕšiť preteky, ak nie je správne určený ich cieľ. 

 Štyri piliere vlády sú náboženstvo, spravodlivosť, poradný zbor, pokladnica. 

 Žiadna zlá vlastnosť nehanobí človeka viac, ako keď sa ukáže, že je falošný a podlý. 

 Aktom pomsty sa človek postaví na úroveň svojho nepriateľa. Ak sa však nepomstí,  

stojí vyššie ako on. 

 Schopnosť pomáhať a konať dobro je skutočným a spravodlivým cieľom každého snaženia. 

 Nič tak nepoškodzuje štát, ako keď sa v ňom chytráci zdajú byť múdrymi. 

 Vnútorná harmónia posilňuje a oživuje v tele každú prirodzenú činnosť, zmieruje a zoslabuje 

rany zvonku. 

 Nehľadaj veľké bohatstvo, ale také, aké môžeš nadobudnúť spravodlivo, využiť striedmo, 

rozdať veselo a opustiť spokojne.  

 Prvé, čo Boh stvoril vo svojom diele za šesť dní, bolo svetlo vnímania a posledné, čo stvoril, 

bolo svetlo rozumu.  

 Mojou krajinou je ľudské poznanie... Márne sa očakáva veľký pokrok vo vedách, ak sa staré 

odieva novým a nové štepí do starého. Treba úplne všetko obrodiť, ak sa nechceme ustavične 

točiť v kruhu a uspokojiť sa s úbohým a takmer bezvýznamným pokrokom.                          (dmj) 
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Anton NEUWIRTH 
(22.1.1921 − 21.9.2004) 
 

Po absolvovaní židovskej základnej školy  

v Slovenských Kapušanoch a Reálneho 

gymnázia v Žiline a Prievidzi, absolvoval (1946) 

Lekársku fakultu UK v Bratislave. Za činnosť  

v spoločenstve Rodina bol (1953) zatknutý  

a vo vykonštruovanom procese odsúdený na dvanásť rokov väzenia 

za „velezradu a špionáž“. Čas väzenia strávil v Ilave a Leopoldove. 

Po amnestii (1960) pôsobil ako odborný lekár v Žiline a primár 

Oddelenia klinickej biochémie v Čadci a vo Fakultnej nemocnici  

v Martine. Angažoval sa za konštituovanie kresťanskej  

a demokratickej politiky na Slovensku. Stal sa poslancom Národnej 

rady SR a čestným predsedom KDH. Pôsobil ako publicista, 

prednášal na témy z oblasti etiky, medicíny, politiky i duchovnej 

kultúry. V rokoch 1994 – 1998 bol veľvyslancom SR pri Svätej 

Stolici v Ríme. Stal sa osobnosťou európskeho významu. 

 
Z myšlienok 
 

 Komunizmus sa vtedy v mnohých končinách sveta vnímal ako 

krutovláda militantného ateizmu. Tak ho vnímali aj mnohí z nás, 

pretože pokiaľ z Nemecka prichádzali nejaké správy  

o antisemitských opatreniach, chápali sa tak, že nie sú proti 

Židom vôbec, ale proti tým Židom, ktorí boli komunisti, ľavičiari 

a teda pôsobili proti nemeckému národu a všetkému národnému... 
 

 ... môj svetonázor vychádza z personalistickej koncepcie. 

Ústredné postavenie v nej zaujíma človek ako celistvá nedeliteľná 

ľudská osoba... K nedeliteľnej ľudskej podstate patrí okrem 

hmotného aj duchovný princíp, ktorý je nositeľom dvoch 

základných vlastností osoby, a to sú rozum a slobodná vôľa. 

Práve tieto vlastnosti podmieňujú dva jedinečné fenomény ľudskej bytosti, a to je vedomie 

nevedomosti a vedomie viny. Tým, že si človek uvedomuje, že nevie, usiluje sa zámerne a cielene 

poznávať. Práve tejto túžbe po dokonalej a úplnej pravde vďačíme za celý náš vedecký pokrok. 

Podkladom a podmienkou pravdivého poznania je slobodný prístup k realite, ktorý umožňuje 

potom zámerné, uvážené konanie a rozhodovanie... Zo spravodlivosti potom vyplýva blaho 

všetkých, ktorému má slúžiť národ, ktorému má slúžiť štát, ktorému má slúžiť prezident, aj každý 

občan.                                                                              (A.N., nominačný prejav; parlament SR) 

  

 Všetko dobro, ktorého som bol po celý život účastný a ktoré som 

vykonal, nie je mojou zásluhou, ono nie je prejavom mojej osobnej 

dokonalosti. To všetko je ovocím milosti, ktorých sa mi dostalo, 

človekovi hriešnemu, veľmi hriešnemu. Človekovi, ktorý je odkázaný 

na veľkú dávku milosrdenstva, človekovi, ktorému bolo veľa 

odpustené., a preto je pohotový odpúšťať. Moje slová nechcú byť 

vystatovaním sa obdarovaného, ale chválou Darcovi. Len Darcovi 

vďačím za životný optimizmus, kresťanský optimizmus, ktorý Ján 

Pavol II. nazval ako reálnu nádej a o ktorý by som sa radšej podelil 

so všetkými.      
(dmj) 
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Joseph Louis LAGRANGE – dôsledný analytik 
 

Vzácne hlavy 
 Do víru spoločenských revolúcií sa niekedy dostanú i vedci, ktorí často zostávajú bokom  

od politického života. Za francúzskej revolúcie odsúdil v Paríži revolučný tribunál na smrť 

významného chemika a fyzika A. L. Lavoisiera. Jeho popravu (8.5.1794) smutne komentoval 

uznávaný matematik J. L. Lagrange slovami: Stačil moment, aby odsekli hlavu, ale možno 

nepostačí ani sto rokov, pokiaľ sa objaví podobná. 

 

Zo služobných pomerov 
V životopisoch sa často uvádza, že Joseph Louis Lagrange mal francúzsko–taliansky pôvod. 

Narodil sa v Turíne 25. januára 1736 ako najstarší z jedenástich detí. Jeho pradedko prišiel 

z Francúzska a bol v službách savojského kráľa Karola Emanuela II. Lagrangeov starý otec slúžil 

ako vojak v Taliansku, otec bol vojenským pokladníkom, ale jeho rodina bola chudobná. Neskôr, 

keď bol Lagrange už známym matematikom povedal: Keby som bol bohatý, nedosiahol by som 

pravdepodobne svoje postavenie v matematike. 
 

   Lagrange, v mladosti sa v Taliansku menoval Lodovici Lagrangia,  

tak horlivo študoval na delostreleckom učilišti v Turíne, že sa už ako  

19 ročný stal učiteľom matematiky na tejto škole, i keď bol mladší ako 

väčšina jeho prvých študentov – budúcich oficierov. Hneď na začiatku svojej 

vedeckej činnosti Lagrange vytvoril skupinu mladých matematikov 

a fyzikov, ktorí uverejňovali svoje práce vo vlastných zborníkoch. Dušou 

turínskeho krúžku bol sám Lagrange. Najprv študoval vlastnosti zvuku (spis 

O podstate a šírení zvuku, 1759). Zistil nové metódy integrácie a hľadania 

extrémov funkcií. Tieto výsledky oznámil Eulerovi, ktorý ich ocenil návrhom, aby sa ešte len 20 

ročný Lagrange stal členom Berlínskej akadémie. V roku 1764 vyhral cenu Parížskej akadémie za 

teoretické práce o pohybe Mesiaca. Celkove získal 5 prémií tejto akadémie vied. 

 

Krátko v Paríži, dlho v Berlíne 
Veľmi podnetným a šťastným obdobím jeho života bol polrok strávený 

roku 1766 v Paríži. Vtedy sa osobne  zoznámil s d´Alembertom, 

Clairautom, Condorcetom. Samotársky a skromný Lagrange spoznal 

účinnosť priamych kontaktov medzi vedcami. V novembri roku 1766 

prišiel na pozvanie pruského kráľa Fridricha II. do Berlína, aby nastúpil na 

miesto Eulera za riaditeľa matematickej sekcie Akadémie vied. V pozvaní 

sa hovorilo že „... je potrebné, aby najväčší matematik Európy žil 

v blízkosti najväčšieho kráľa.“ Tridsaťročný Lagrange bol už vyzretým 

matematikom. V Berlíne prežil skoro 21 rokov. Boli najproduktívnejším 

obdobím jeho života. Nehýril dvorným životom, ale svoj čas obetoval vede: 

Zaoberám sa štúdiom matematiky v kľude a tichosti. Pretože ma nič a nikto nenaháňa, pracujem 

viac pre svoje potešenie ako z povinnosti, staviam, búram, prestavujem až dovtedy kým dostanem 

niečo, s čím som aspoň trochu spokojný. 

 

Rozvážne užitočné premýšľanie 
Matematika bola jeho vášňou. Zaplnila mu celý život, priniesla mnoho radostných chvíľ.  

Lagrange založil (1797) pojem derivácie na mocninových radoch, po ňom je pomenovaná známa 

veta základov matematickej analýzy o existencii bodu, kde má spojitá funkcia deriváciu určitej 

vlastnosti. S Lagrangeovým menom je spojený aj istý interpolačný polynóm. Vyriešil zaujímavé 

problémy analytického variačného počtu, vytvoril metódy pre separáciu reálnych koreňov 

algebraickej rovnice a ich aproximáciu reťazovými zlomkami. Študoval racionálne funkcie koreňov 

rovníc a ich správanie pri permutáciách koreňov. Dosiahol upevnenie základov diferenciálneho 
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a integrálneho počtu, prispel k rozvoju teórie determinantov a matíc, teórie pravdepodobnosti, 

aritmetiky i algebry. V teórii čísiel dokázal, že každé prirodzené číslo možno napísať v tvare súčtu 

najviac štyroch štvorcov, t. j. druhých mocnín iných čísiel. Naznačil veľa nových matematických 

pojmov, napr. pojem grupy, invariantu, trojný integrál, primitívna funkcia a podobne. Skúmal zákon 

skladania síl pôsobiacich v rovnakom bode. Formuloval zásady klasickej mechaniky, výsledky 

svojich prác aplikoval na problémy dynamiky.  

 

Zmierený aj s ocenením 
V roku 1787 odišiel Lagrange do Paríža, kde bol (1772) prijatý  

za akademika a vysoko uznávaný vo vedeckých kruhoch. Od panovníka 

Ľudovíta XVI. dostal penziu a byt v Louvri. Uverejňoval výsledky 

predchádzajúcich matematických a fyzikálnych štúdií, napr. Analytická 

mechanika (1788), písal učebnice. Zaoberal sa filozofiou, chémiou, históriou 

i medicínou. Ani revolučné roky  vo Francúzsku (1789–1794) neotriasli jeho 

pozíciou. Bol „Cheopsovou pyramídou vedy.“ Stal sa profesorom na École 

Normale (1795) i École Polytechnique (1797). Lagrangeove zobraté spisy 

z matematiky, astronómie a mechaniky obsahujú 14 zväzkov. Prispel  

aj k reforme mier a váh. Za Napoleonovej vlády dostal veľa vyznamenaní i rád Čestnej légie,  

bol senátorom, dostal grófsky titul. Časté žlčníkové záchvaty však zhoršovali jeho zdravotný stav. 

Po nešťastnom úraze ochorel. Svoju poslednú hodinku očakával s obdivuhodným zmierením: N 

a nikoho som sa nehneval, nikomu som nič zlého neurobil, chcem svoju cestu skončiť... Zomrel 10. 

apríla 1813 v Paríži. Pochovaný je v Pantheone – francúzskom národnom pamätníku. 

 

Skromný vedec, láskavý filozof 
Lagrange sa vždy snažil pochopiť podstatu veci a javov, objaviť všeobecné 

princípy, ktoré vytvárajú vlastnú základňu vedy. Objavoval nové východiská, 

spresňoval potrebné  pojmy a technické prostriedky, vypracoval elegantné 

a dokonale jasné formy postupov pre riešenie úloh, vytvoril smelé abstraktné 

teórie. Vytušil, že skrytá harmónia je mocnejšia ako zjavná. „Lagrange bol 

rovnako filozofom ako matematikom. Dokázal to celým svojim životom, 

striedmosťou nárokov na pozemské dary, hlbokou oddanosťou všeobecným 

záujmom ľudstva, šľachetnou prostotou svojich zvykov, vznešenosťou svojej duše a hlbokou 

spravodlivosťou pri oceňovaní svojich súčasníkov“ (Fourier). Všetko podriaďoval vedeckej práci. 

Veľké ciele poznania pravdy nespájal s osobnými zásluhami, nesúťažil, vždy vedel oceniť úspechy 

iných. Nemal rád spory, bol neobyčajne duševne vyrovnaný. Celá jeho bytosť ako keby bola 

naplnená tichou iróniou. Prekážky prekonával usilovnou prácou.  
(Dušan Jedinák) 
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Otto Franjo BABLER 
 (26. 1. 1901– 24. 2. 1984) 

 
Na Moravu prišiel (1915) ako mladík s rodičmi (otec pochádzal 

z nemecko-slovinskej rodiny a matka bola Češka) z Bosny. Rozumel už 

srbochorvátčine, nemčine aj češtine. Po štúdiu na olomouckej nemeckej 

reálke sa doučil aj francúzsky, anglicky, poľsky a taliansky. Zmaturoval 

(1919),oženil sa (1928) a býval v Samotiškách aj na sv. Kopečku. 

V rokoch 1935-1948 bol knihovníkom Obchodnej komory, potom  

(1948-1956) knihovníkom  Univerzitnej knižnice v Olomouci.  

Od roku 1956 sa živil ako nezávislý spisovateľ. 

Stal sa jedným z najplodnejších českých 

prekladateľov do češtiny (asi 4000 prekladov). 

Do nemčiny prekladal a v cudzine publikoval 

poéziu českých básnikov. Centrom jeho 

prekladov bola duchovná, nábožensko-

meditatívna literatúra, ale aj apokryfy i folkloristická tvorba (preložil aj Božskú 

komédiu od Danteho). Knižne vyšlo okolo 200 titulov poézie i prózy.  
 

Z myšlienok 
 

 Krása je podoba, kterou láska bere na sebe ve chvíli, když se jí dostane nejvyšší 

milosti. 

 Ani lidé hloupí nenatropili na světě tolik zmatků, kolik lidé chytří, kteří si byli 

příliš vědomi své chytrosti a spoléhali jen na ni. 

 Tím větší budou tvé zásluhy, čím více lásky a nadšení vkládáš do každé práce. 

 Tělu slouží štěstí a spokojenost, ale síly ducha probouzí, povznáší a rozvíjí jen 

neklid, žal a bolest. 

 Umění je strom, který má kořen v minulosti, kmen v přítomnosti a korunu  

v budoucnosti… Melodie je úsměv hudby. 

 Ve světě morálních hodnot nezvítězí ten, kdo dravě útočí, ale ten, kdo trpělivě 

čeká… Jediná zbraň, která nerezaví: láska. 

 Kdo si vyhlédl cíl, najde k němu i cestu, byť vedla oklikou. 

 Čím je člověk moudřejší, tím pokornějším se stává. 

 Svět se stává čím dál horším. Nemůžeš proti tomu dělat nic jiného, než že se 

ty sám budeš stávat stále lepším a lepším. 

 Poselství, které ti nesla housenka, odevzdá ti motýl. 

 Umělec musí nutit čtenáře, diváky a posluchače, aby se z každodenní reality 

vytrhli, viděli ji nově a přetvářeli ji podle nových, vyšších zákonitostí. 

 Mlčení je řeč všech řečí: nepotřebuje slova. 

 Láska není láskou, není-li zároveň věrností, přátelství není přátelstvím, není-li 

zároveň důvěrou. 

 Věnuj se těm, kteří tě potřebují, a nevnucuj se těm, kteří tě mohou postrádat. 

 Nerozhlížej se stále! Mnohem důležitější než to, co vidíš kolem sebe, je to, co máš 

v sobě… Nejvíce dáš tomu, komu dáš naději. 

 Malíř nechť nemaluje jen to, co vidí před sebou, ale hlavně to, co vidí v sobě.  

Kdo v sobě nic nevidí, ať vůbec nemaluje. 
        (dmj) 
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Wolfgang Amadeus MOZART 
(27. 1. 1756 − 5. 12. 1791) 

 

Komponoval diela vo všetkých 

hudobných žánroch. Zložil 626 

skladieb; napr. opery Únos zo serailu, 

Figarova svatba, Don Giovanni,  

Cosi fan tutte (Všetky sú také), 

Čarovná flauta; 18 omší,  

17 chrámových sonát, 35 sonát  

pre husle a klavír, 41 symfónií, 

 27 klavírnych koncertov, serenády 

(napr. Malá nočná hudba), pochody 

i tance. Jeho  dielo najlepšie vystihuje 

povahu hudobného klasicizmu. 

Vyznačuje sa celkovou 

priezračnosťou, melodickým bohatstvom, vyváženou inštrumentáciou  

a formovou brilantnosťou. Mozart obľuboval rýchle tempá a durové 

tóniny. Jeho hudba je živá, radostná, hravá, v pomalých vetách 

príjemne meditatívna, ale vždy zrozumiteľná. 
 

Z myšlienok a diela 

 

Hudba nemá nikdy ani v tej najhrôzostrašnejšej podobe 

uraziť ucho, ale má potešiť a pritom vždy zostať hudbou.  

Koncerty nejsou ani příliš těžké, ani lehké - jsou velmi 

brilantní - příjemně se poslouchají - a přece neupadají do 

prázdnoty - tu i tam si i znalci přijdou na své, - ovšem tak, 

aby i neznalci s tím mohli být spokojeni, třeba by nevěděli 

proč. 

Jsem blízek smrti. Konec nastává dříve, než mi bylo 

dopřáno radovat se ze svého nadání. Život byl přece jen 

tak krásný. Mým začátkům svítila tak šťastná hvězda, ale 

kdo změní svůj osud? … Končím, neboť můj pohřební zpěv 

nesmí zůstat nedokončen.  

 
https://www.youtube.com/watch?v=DEFrIvvhBsg 

https://www.youtube.com/watch?v=aRwhkBAeheM 

https://www.youtube.com/watch?v=2TUIQjZT_8Y 

 

https://youtu.be/df-eLzao63I 

 

https://www.youtube.com/watch?v=8zPkWVqdJXI 

https://www.youtube.com/watch?v=Rb0UmrCXxVA 

https://www.youtube.com/watch?v=Zi8vJ_lMxQI 

 
(dmj) 

https://www.google.sk/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0CCwQFjACahUKEwjCx_btqIvJAhVJBiwKHTRdDtk&url=http%3A%2F%2Fwww.austria.info%2Fsk%2Faktivity%2Fmesto-a-kultura%2Fpo-stopach-znamych-osobnosti%2Fwolfgang-amadeus-mozart&usg=AFQjCNGv1TIHc2QaKc6FRONA-zDKOv9SMQ
https://www.youtube.com/watch?v=DEFrIvvhBsg
https://www.youtube.com/watch?v=aRwhkBAeheM
https://www.youtube.com/watch?v=2TUIQjZT_8Y
https://youtu.be/df-eLzao63I
https://www.youtube.com/watch?v=8zPkWVqdJXI
https://www.youtube.com/watch?v=Rb0UmrCXxVA
https://www.youtube.com/watch?v=Zi8vJ_lMxQI
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Giuseppe VERDI  
(10.10.1813 – 27.1.1901) 
 

Ako chlapec pomáhal otcovi v živnosti, v kostole bol 

očarený tónmi varhán. Ako dospelý prilákal do divadiel 

a koncertných sál milióny poslucháčov, hudobnými 

kompozíciami vyjadroval svoj postoj k závažným 

otázkam ľudskej existencie. Stelesňoval počestnú vieru 

v oživujúci charakter hudby. Vo svojich dielach využíval 

mohutnosť speváckeho zboru i bohatosť orchestru. 

Preslávil sa operami (Nabucco, Macbeth, Rigoletto, 

Trubadúr, Traviata, Don Carlos, Aida, Othelo, Falstaff), 

ktoré vynikajú príťažlivosťou melodickou a zmyslom  

pre dramatiku. Svoj monumentálny odkaz zanechal 

zhudobnením omše za zosnulých – Rekviem (1874). 

Svojím celoživotným majstrovským hudobným 

vyjadrením ponúkal úžasný zážitok duchovného 

posolstva. Stal sa symbolom pre zjednotenie slobodného 

Talianska. 

 

Z myšlienok  
 

https://www.youtube.com/watch?v=-makbMak7co 

https://www.youtube.com/watch?v=cPjDH7jecjQ 

https://www.youtube.com/watch?v=wX93BytFfkk 
 

 Vyhlasujem, že chcem byť nadšeným stúpencom hudobníkov budúcnosti, 

ak ich hudba nebude nijakým systémom a teorémou, ale hudbou. 

 

 A príde deň, keď sa už nebude hovoriť o melódii, o harmónii,... a potom 

sa možno môže začať vláda hudby. 

 

 Mojím veľkým šťastím bolo žiť osamote s plodom mojej práce, ale teraz 

to dielo už nie je moje. 

 

 Napodobniť pravdu je možno dobre, ale vynájsť 

pravdu, je lepšie, oveľa lepšie. 

 

 V hudbe, ako v láske, treba byť predovšetkým 

úprimný. 

 

 Verím v inšpiráciu...  

Chcem prebúdzať nadšenie...                                                    
(dmj) 
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Josif Alexandrovič BRODSKIJ 
(24. 5. 1940 – 28. 1. 1996) 

Leningradský rodák, neskôr ruský básnik a anglický esejista, chcel 

byť námorníkom, učil za frézara, asistoval na patológii, pracoval 

v kotolni aj na majáku a zúčastnil sa piatich geologických 

expedícií. Hlboko sa zaujímal o klasickú filozofiu, náboženstvo, 

mytológiu, až sa napokon rozhodol písať básne. Za to, že 

nevykonával žiadnu spoločensky uznávanú prácu, bol (1964) 

odsúdený za príživníctvo. Po poldruha roku bol prepustený. Do 

USA odišiel(1972) a získal (1977) americké štátne občianstvo. 

Dokázal sa zžiť aj s anglickým jazykom, v ktorom písal rovnako 

majstrovsky ako po rusky. Svojich amerických študentov na 

Michiganskej univerzite učil, že človek je vytvorený z toho, čo 

prečítal. Brodskij využíval paradoxu, dvojzmyslu a protikladu. Bol 

človekom v neustálom sokratovskom dialógu so sebou samým, neustále sa spytujúcim. Vydal: Verš 

a poémy, Stanica v púšti, Koniec krásnej epochy, Rímske elégie. Nobelovu cenu za 

literatúru dostal (1987) za široko poňaté literárne dielo s črtami myšlienkovej 

ostrosti a poetickej intenzity. Jeho náhrobný kameň je v blízkosti G. Mahlera a I. 

Stravinského na slávnom cintoríne v Benátkach na ostrove San Michele. 

 

Z myšlienok 
 

V krajine, kde zomrela úprimná viera v Boha a mŕtva je i autorita 

vládcov, zostal už iba básnik ako posledná vyvýšenina  mravnosti  

a viery. Rusko je šťastný národ, pretože má toľko básnikov, koľko 

má svätých. Naša sloboda tkvie v tom, vybrať si medzi nimi toho, 

kto je blízky našej duši.  

Môj národ nepotrebuje moje telo, ale moja duša sa mu ešte zíde... 

Je to ruská literatúra, ktorá tú cenu získala a je to americký občan, 

ktorý ju získal. 

 Za ľahostajnosť  ku kultúre platí spoločnosť predovšetkým občianskymi 

slobodami. Zúženie kultúrneho obzoru ide vždy ruka v ruke so zúžením obzoru 

politického. Nič nedláždi cestu tyranii tak, ako kultúrna seba kastrácia. 

 Je ťažké zvládnuť rovnako dobre život aj prácu. Ak si nútený jedno z toho 

predstierať, nech je to radšej život.   

 Väzenie je nedostatok priestoru vynahradený prebytkom času. 

 Mať istotu o svojich ponožkách, to už nie je málo. 

Co bych řekl o životě? Dlouhý že mi zůstal. 

Solidární blízkost cítím jenom k žalu. 

Ale dokud hlína nezacpe mi ústa, 

ze sebe už budu vypouštět jen chválu. 

Ať mě obklopí jakákoliv krajina, 

i kdybych se měl bůhvíproč omlouvat, 

do jiných bot nezačnu se obouvat. 

Zachrániť svet sa (umeniu) pravdepodobne nepodarí,  

ale pre jednotlivého človeka vždy existuje nádej… 

Iba more sa vie pozrieť do tváre neba...                             (dmj) 
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Julius ZEYER 
(26.4.1841–29.1.1901)  

 

Český prozaik, básnik a dramatik, s rodným nemeckým 

jazykom. Mal predkov medzi francúzskou šľachtou 

i v nemecko-židovskej rodine. Nedokončil štúdia na 

technike v Prahe, veľa cestoval po Európe a študoval jazyky 

a literatúru. Svojou podstatou bol romantik. Písal veršovanú,  

ale aj prozaickú epiku. Jeho literárny jazyk bol farebný, s dôrazom  

na vybavenie si krajiny, emócií a pocitov. Vysnil si vlastný svet 

(ušľachtilý, krásny a dobrý), námety čerpal z dávnej histórie, 

mytológie, bájí a povestí. Jeho zobrané spisy obsahujú 34 zväzkov. 

Z diela: Jan Maria Plojhar, Tři legendy  

o krucifixu, Vyšehrad, Čechův příchod,  

Radúz a Mahulena, Dům U Tonoucí hvězdy.  

 

Z myšlienok 
 

 Národ, který si netroufá snít o své samostatnosti, není hoden, aby žil. 

 Býti dobrým člověkem znamená více, než býti velikým umělcem, ač jedno druhé 

nevylučuje.  

 Láska je bezedná propast, kteráž snad v pekle ústí; proto zachvívá se, kdo na jejím 

pokraji se octnul - a přec vrháme se s do ní šílenou radostí! 
 

Co je všem skryté, to láska uhádne. 

Dům bez knih je jako tělo bez duše. 

Je někdy slovo jako mocný klíč, jenž otevírá 

zámky silné tak jako osud sám. 

Lidé pominou, idea, princip trvá. 

Nenávist je lásce blíž než mrazivá lhostejnost. 

Um jest otec, slovo tvůrčí syn a spojení jejich jest štěstí. 

Pouhým stínem je celá věda, láska je věčným světlem.  

Toužit po lásce ještě neznamená milovat. 
 

 Je někdy slovo jako mocný klíč, jenž otevírá zámky silné tak jako osud sám. 

 Láska moje roste tím, že se stále dává, roste - ale tráví mě, jak plamen  

tráví olej v lampě. 

 Pokud nebude dítě, od kolébky začínaje, vedeno k lásce k Bohu, 

bližnímu a nebude vychováváno nábožensky, nebude ve světě  

míru a štěstí. 

 I já klidně vítám blížící se smrt. Mám hluboké přesvědčení,  

že je začátkem, ne koncem, nebo lépe řečeno přechodem...  

 Okamžik, kdy člověk pánem svého osudu jest, nevyskýtá se  

nikdy dvakráte!  

 Obávame sa smrti nie preto, že sme príliš milovali život, ale preto, že sme príliš 

málo milovali ľudí. 

 Žiť s prírodou tvárou v tvár je najušľachtilejší spôsob života.   
        (dmj) 

https://cs.wikiquote.org/wiki/Um%C4%9Blec
https://cs.wikiquote.org/wiki/L%C3%A1ska
https://cs.wikiquote.org/wiki/D%C5%AFm
https://cs.wikiquote.org/wiki/Kniha
https://cs.wikiquote.org/wiki/T%C4%9Blo
https://cs.wikiquote.org/wiki/Du%C5%A1e
https://cs.wikiquote.org/wiki/Slovo
https://cs.wikiquote.org/w/index.php?title=Kl%C3%AD%C4%8D&action=edit&redlink=1
https://cs.wikiquote.org/w/index.php?title=Z%C3%A1mek&action=edit&redlink=1
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Romain ROLLAND 
(29.1.1866 – 30.12.1944)  

 

Francúzsky prozaik, dramatik, esejista, hudobný historik a literárny kritik  

bol profesorom hudby na parížskej Sorbone. Vybadal nevyhnutnosť rozšírenia 

ľudskej múdrosti a mravnej ušľachtilosti širším a hlbším uplatnením 

mohutnosti láskavých skutkov. Vnímal a oslavoval výnimočné ľudské 

osobnosti (Beethoven, Michelangelo, Tolstoj, Gándhí, Händel), brojil proti 

nezmyselnosti a bezduchosti. Vo svojich esejistických prejavoch o politike, 

filozofii, divadle aj o hudbe, v románoch i životopisoch, sprostredkúval 

hlboké mravné ideály. Za svoje literárne dielo (predovšetkým za románový 

cyklus s autobiografickými črtami Ján Krištof), ktorým šíril sympatie a lásku 

k pravde získal (1915) Nobelovu cenu. Vo svete je známy aj divadelnou hrou 

Tragédia viery (1899), románom Dobrý človek ešte žije – Colas Breugnon (1919), 

milostnou novelou Peter a Lucia (1920), drámou Hra o láske a smrti (1924), 

psychologickou románovou sondou Očarená duša (1933). Po celý svoj život si 

dopisoval s významnými politikmi, umelcami, spisovateľmi. 
 

Z myšlienok 

 

 V láske tak ako v umení sa nesmie čítať to, čo o tom povedali 

druhí. Každý musí sám vyjadriť, čo cíti. 

 Dobrodením lásky nie je len to, že nám dáva vieru v druhého, ale aj to, že nám 

vracia vieru v seba samého... Všetko, čoho sa dotkne láska, stáva sa nesmrteľným.  

 Nikdy nie je láska silnejšia, ako keď cíti, že sa púšťa do niečoho, čo jej prinesie 

utrpenie... Láska žije v tom, kto miluje, nie v tom, kto je milovaný. 

 Človek je omylný, ale milovať niekoho, nie je omylom nikdy. 

 Ženská duša stále potrebuje milovať a byť milovaná. 

 Všetko pominie – spomienka na slová, na bozky, na milostné objatia, ale súzvuk 

duší je nezmazateľný. 

 Buďte silní, bez teórií a násilností, a všetky slabé duše sa k vám budú obracať  

ako rastliny k svetlu. 

 Pravdu treba milovať viacej ako seba samého, svojho blížneho však viacej 

ako pravdu. 

 Prvý zákon umenia: Ak nemáš čo povedať, mlč. Ak máš čo povedať, povedz,  

ale neklam... Na svete nie je nič krajšie ako čestný človek. 

 Cieľom umenia nie je sen, ale život... Nie je ťažké robiť veci nové, ale dobré. 

 V láske a umení sa nedá opisovať, každý sa musí vyjadriť sám za seba...  

Kto nikdy netrpel, nepozná dobre svoje vnútro.  

 Hudba – ako dážď, kvapka za kvapkou preniká do srdca a oživuje ho. 

 Vidieť svet taký aký je a predsa ho milovať – to je najväčšie umenie. 

 Úprimnosť je dar práve tak vzácny ako inteligencia a krása. 

 Nech je pochválená radosť aj bolesť. Obe sú sestry a obe sú posvätné. 

Vytvárajú svet a podnecujú duchovnú veľkosť. Sú silou, sú životom. 

 Myšlienková inteligencia je ničím bez inteligencie srdca. 

 Aby si osvetľoval svetlom iných, musíš nosiť slnko v sebe. 

 Najhoršou chorobou, ktorou svet trpí, nie je sila zlých, ale slabosť dobrých.  
(dmj)  
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