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František HRUBÍN 
(17.9.1910 − 1.3.1971) 

 

Debutoval básnickou zbierkou Zpíváno z dálky (1933). 

Druhá zbierka, Krásná po chudobe (1935), obsahuje 

predovšetkým prírodnú lyriku a je ovplyvnená Máchom, 

Tomanom aj Verlainom. V knihe Země o polednách (1937), dosahuje 

veľkú hudobnosť verša a bohatú metaforickosť. Cez vojnu vydal štyri 

básnické zbierky (Včelí plást, 1940; Země sudička, 1942; Cikády, 1942; 

Mávnutí křídel, 1944). Zosilnel tu jeho vzťah k národnej kultúre. 

Zároveň začal písať aj verše pre deti (Říkejte si se mnou), ktoré 

ilustroval J. Trnka. Můj zpěv (1956), sú básne prírodnej reflexie 

a meditácie. Kompozícia Romance pro křídlovku (1962), je lyricko-

epická a sfilmoval ju (1966) Otakar Vávra. Hrubínova tvorba sa 

vyznačuje snahou o harmonizáciu protikladov (život – smrť, láska – 

zmar a pod.), výrazovou jasnosťou, melodickosťou a bohatou 

metaforickosťou. Básnik prekladal z nemčiny, francúzštiny a ruštiny. Založil časopis Mateřídouška 

a kritický Zlatý máj. Okrem Romance pro křídlovku, Srpnová neděle alebo Zlatá reneta napísal tri 

desiatky básnických kníh a veršovaných adaptácií rozprávok pre deti. Spolu s Jaroslavom Seifertom 

odvážne kritizoval spojenie literatúry a politiky, zastali sa nielen 

perzekvovaných, ale aj žalárovaných spisovateľov. 

http://www.slovnikceskeliteratury.cz/showContent.jsp?docId=337 

 

 

 
Z myšlienok a diela 

 

 Nemusel jsem se nikdy nutit, abych se vžil do dětského světa. Většina veršů vznikla 

přímo mezi dětmi, u nás doma. 

 Každá žena má moc učinit krásným a milým toho, koho miluje. 

 Kdo v srdci žije, neumírá. 

 Život byl vždy nad mé síly, kdykoliv jsem byl sám. 

 Opilce se každý štítí, ten má smutné živobytí. Ať jsi pivař nebo vinař, pomůže ti 

Apolinář.  
 

Vše jednou opustím, smutku, opojný blude,  
kraj všecek zpívá však, vždy že sladko žít bude,  
dále si budou dva lunu se sluncem plést,  
navzájem snímat si z očí něžný třpyt hvězd,  
dál budou chocholem olší potřásat břehy,  
běžící za řekou, kde jsem sníval pln něhy,  
dál moře Mléčných drah budou kypět a z pěn  
snílkové budou tkát nový kosmický sen  
a oči hvězdáren hloub se, ještě hloub vnoří  
do noci bezedné, mágům zrcadla zboří,  
dál poutník po kopcích půjde hvězdám svým vstříc,  
dál měsíc bude jak žena v spanilé mdlobě  
z té dálky strašlivě vábit člověka k sobě.  
(dmj) 

http://www.slovnikceskeliteratury.cz/showContent.jsp?docId=337
https://cs.wikiquote.org/wiki/%C5%BDena
https://cs.wikiquote.org/wiki/Moc
https://cs.wikiquote.org/wiki/Srdce
https://cs.wikiquote.org/wiki/%C5%BDivot
https://cs.wikiquote.org/w/index.php?title=S%C3%ADla&action=edit&redlink=1
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Eugenio PACELLI – PIUS XII. 
(2. 3. 1876  9. 10. 1958) 

Pochádzal z aristokratickej talianskej rodiny. Vyrastal v centre Ríma. 

Vyštudoval filozofiu, teológiu, občianske i cirkevné právo. Bol vysvätený 

za kňaza (2.4.1899). V roku 1920 sa stal apoštolským nunciom 

v Nemecku. Aj po podpísaní konkordátu (1932), ktorý napomáhal 

právnemu postaveniu cirkvi v Nemecku, Pacelli často protestoval proti 

jeho porušovaniu. Od 2. marca 1939 sa stal 260. pápežom 

rímskokatolíckej cirkvi pod menom Pius XII. Chcel napĺňať 

presvedčenie, že Pokoj je dielom spravodlivosti. Vydal 40 encyklík  

(napr. Mystici corporis (Mystické telo, 1943); Humani generis (Ľudské 

pokolenie, 1950); Fidei Donum (Dar viery, 1957). Vyhlásil (1950) 

nanebovzatie Panny Márie. Počas 2. svetovej vojny zachovával ako predstaviteľ Vatikánu prísnu 

neutralitu. V rokoch nemeckej nadvlády sa nesnažil verejnou kritikou rozhnevať pomstivých 

nacistov a vystupňovať tak ich krutosti proti bezbranným, ale keď bolo treba (1943, razie 

v rímskom gete) otvoril aj konventy a kláštory (zrušil klauzúru), urobil výnimky v kanonickom 

práve a tým pomohol ochrániť mnohých prenasledovaných. Navonok pôsobil neutrálne, ale 

súkromne bol aktívny. Nerozprával, ale konal. Pri skúmaní zdokumentovaných 

dôkazov objavujeme, že tento pápež tajne zachránil viac židov ako všetci ostatní 

náboženskí a politickí vodcovia jeho doby spolu. Robil to nepoznane, takže nikto 

nevedel, že to bol práve Pius XII., ktorý tajne konal, aby ich zachránil. V zmysle 

židovskej tradície je to najvyššia forma lásky k blížnemu (uviedol Gary L. Krupp, 

židovský prezident nadácie Pave the Way – Prerážať cestu).   
 

Z myšlienok 
 Tam kde sa pápežovi žiada hlasno a silno kričať, musí žiaľ,  

      vyčkávať a mlčať a tam, kde sa mu žiada konať, musí byť   

      trpezlivý a konať. 

 Budova mieru by spočívala na krehkom a hrozivom základe,  

     ak by sa neprestalo s takým totalitarizmom, ktorý robí  

     z človeka postrkovaného sedliaka na politickej šachovnici  

     a jednoduché číslo v hospodárskych kalkuláciách. 

 Budúcnosť patrí tým, ktorí milujú, a nie tým, ktorí nenávidia. 

 Mierom sa nič nestráca, všetko sa môže stratiť vojnou.  

 Záujem o univerzálne potreby Cirkvi naozaj živým  

     a pravdivým spôsobom predstavuje katolíckosť Cirkvi.    

     Misijný a katolícky duch sú to isté... Nič nie je tak cudzie   

     Cirkvi a Pánu Ježišovi Kristovi ako rozdelenie; nič nie  

     je škodlivejšie jej životu ako izolácia, uzavretosť do seba  

     a všetky formy kolektívneho egoizmu, ktoré vedú jednotlivé    

     kresťanské spoločenstvo, nech je akékoľvek, k uzavretiu do seba. 

 Čím bude dokonalejší hierarchický poriadok medzi rozličnými spoločenskými 

združeniami a spoločenstvami a bude sa prihliadať na princíp subsidiárnej činnosti 

(vzájomnej podpory), o to účinnejšie sa bude dariť spoločenskej autorite a prosperite 

 a o to šťastnejšia bude situácia štátu.  

 Matematika a náboženstvo sú pre mňa prejavom tej istej božskej presnosti.       (dmj) 

http://sk.wikiquote.org/wiki/Budova
http://sk.wikiquote.org/wiki/Mier
http://sk.wikiquote.org/wiki/Krehkos%C5%A5
http://sk.wikiquote.org/wiki/Z%C3%A1klad
http://sk.wikiquote.org/wiki/Totalita
http://sk.wikiquote.org/wiki/%C4%8Clovek
http://sk.wikiquote.org/wiki/Sedliak
http://sk.wikiquote.org/wiki/%C5%A0achovnica
http://sk.wikiquote.org/wiki/%C4%8C%C3%ADslo
http://sk.wikiquote.org/wiki/Kalkul%C3%A1cia
http://sk.wikiquote.org/wiki/Bud%C3%BAcnos%C5%A5
http://sk.wikiquote.org/wiki/Milovanie
http://sk.wikiquote.org/wiki/Nen%C3%A1vis%C5%A5
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=sk&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/File:Pacelliordenado.jpg&prev=/search?q=Eugenio+PACELLI&hl=sk&sa=X&prmd=i&rurl=translate.google.sk&usg=ALkJrhh8yi_B0PYl63SrwozWN27FTiX25w
http://sk.wikipedia.org/wiki/S%C3%BAbor:Pacelli12.jpg
http://sk.wikiquote.org/wiki/S%C3%BAbor:Pius_12_coa.svg
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Václav BROŽÍK 
(5/6.3.1851−15.4.1901) 

Český malíř; profesor na Akademii 

výtvarných umění v Praze. Studoval  

na Akademii v Drážďanech, Mnichově  

a v Praze. Rytíř Čestné legie, člen 

Akademie umění v Paříži a České 

akademie věd a umění. Patřil k malířské 

generaci Národního divadla v Praze (pro 

královskou lóži vytvořil Tři doby země 

české), byl představitelem akademického 

realismu (Mistr Jan Hus před koncilem 

kostnickým, Zvolení krále Jiřího z 

Poděbrad; portréty P. Brožíkové, M. 

Riegerové-Palacké, J. V. Myslbeka), 

maloval i zátiší.  
 

http://www.artmuseum.cz/umelec.php?art_id=187 

https://www.youtube.com/watch?v=_d4mcdozZoo 
 

Z výtvarného diela 

 

http://www.artmuseum.cz/umelec.php?art_id=187
https://www.youtube.com/watch?v=_d4mcdozZoo
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Juraj FÁNDLY 
(21.10.17507.3.1811) 
 

Predstaviteľ prvej generácie bernolákovcov, osvietenský 

spisovateľ (Piľní domajší a poľní hospodár, Zeľinkár, O úhoroch 

a i včelách rozmlúváňí), člen Slovenského učeného tovarišstva 

(vzniklo roku 1792 v Trnave), katolícky kňaz (1776; v Naháči 

1778−1807)) a propagátor poľnohospodárskych novôt. Bol 

mužom učeným (študoval v Budíne a v Trnave) aj všestranne 

vzdelaným. Okrem materčiny ovládal latinčinu, maďarčinu  

i nemčinu. Jeho dielo Dúverná zmlúva medzi mňíchom a diáblom 

o prvních počátkoch, o starodávních, aj včúlajších premenách 

reholňíckích sa stalo prvým veľkým dielom napísaným  

v bernolákovskej slovenčine. Vydavateľsky upravil Stručné 

dejiny slovenského národa (Compendiata Historia Gentis Slavae) a vydal v roku 1793. 

Jeho celoživotné dielo odzrkadľuje jozefínske idey, národno-obrodzovacie snahy aj 

hlbšie sociálne cítenie. 
 

Z myšlienok 
 

Bratove, zmislite si, že blatnatí vek, pošmúrne 

stoleto žili pred nami naši Slováci; včil nám svitli 

osvícené časy; usilujeme sa s rečú, s písmámi,  

s vidaníma knihami, náš národ, naše meno, našich 

potomkoch, keď ne k zlatému, aspoň ponajprv  

k stríbernému veku povíšif. 
 

Miľí Slowáci! chceťeľi mať, w budúcich Stoľetách našého 

Národu chwáľitebné, a pamatliwé Méno, pre toto, a pre Sláwu 

geho, eščš wás gednúc láskawe, srdečne napomínám: podľa 

možného Spúsobu dopomahagťe k Tlačeňú našínskích Kňích; 

gako gá wám s túto mogú Prácú, a Radú dobre pragem, tak 

wi z wašého Srdca mogému zdrawí... 
 

O volakterí rok uvidí učení svet, že slovenskí jazik a jeho 

pisébné pero vždicki sa môže, inším rečám a vtipom v Európe 

vichválením, z velkú chválu pripodobniť jak duchovníma, tak 

svetskíma knihami. 

http://zlatyfond.sme.sk/autor/84/Juraj-Fandly 
 

Bár to, čo je dobré, samo sa chváli,/predca spívám múdrých Slovákov chvály./Tehoto spevu sú 
tým víc hodnejší,/čím medzi nami sú víc učenejší./Aj slovenské hlavy to zaslúžili,/aby sa 
bobkovým vencom slávili. 
 
 

 Z práce ľudu žije kráľ, šľachta, armáda, kňazi, a predsa ho všetci  utláčajú a ponižujú. 

 Nie silou ani mocou, ale mojím duchom...                                                                               (dmj) 

http://zlatyfond.sme.sk/autor/84/Juraj-Fandly
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Jožo NIŽNÁNSKY  
(30.8.1903 −7.3.1976)  

 

Patrí medzi najčítanejších slovenských spisovateľov a román Čachtická 

pani (1932) je možné vnímať ako najväčší slovenský bestseller.  

Jeho novinárske, redaktorské a publicistické aktivity ho radia medzi 

najvýznamnejšie osobnosti slovenskej žurnalistiky 20. storočia. 

Napísal Dobrodružstvá Mórica Beňovského (1933); Cholera (1934); 

Spišské tajomstvo (1934); Krásna Hedviga (1935); Studňa lásky (1935); 

Právo prvej noci (1937); Žena dvoch mužov (1937); Bojnické kamenné 

dukáty (1960); Lásky Žofie Bosniakovej (1971). Mladým ľuďom 

vyhovovali romantické príbehy a napínavé dobrodružstvá. V takzvanom 

ľudovom čítaní spájal v románoch rozprávačský talent s pohotovosťou 

žurnalistu. Vo svojich románoch spájal témy skôr v epizodických ako  

v určujúcich faktoch slovenských dejín16. až 19. stor., pritom sa podriaďoval fantazijným rozlohám 

rozprávačskej invencie a historických faktov sa pridržiaval iba rámcovo. Štylistickú rutinu 

a obratnosť, ktorými sa Nižnánskeho romány vyznačujú, autor nadobudol v novinárskom povolaní 

(od roku 1923 bol novinárom z povolania). Vydal aj vyše dvoch desiatok prekladov z rôznych 

námetových oblastí nemeckej, maďarskej, francúzskej a ruskej literatúry. Svojimi novinárskymi, 

redaktorskými a publicistickými aktivitami výrazne zasiahol do národného povedomia Slovákov. 

Nižnánskeho romány, spadajúce hlboko do čias predtelevíznej epickej kultúry, stali sa obľúbenou, 

takmer spontánne obligátnou lektúrou niekoľkých po sebe nasledujúcich čitateľských generácií  

na Slovensku (Stanislav Šmatlák). 

http://www.litcentrum.sk/slovenski-spisovatelia/jozo-niznansky 
 

Z myšlienok 
 

K peru patrí aj pevná vlastná línia, neohybná chrbtová kosť. 

Pevná línia a chrbtová kosť nemôžu sa ohýbať ako trstina 

podľa menlivých vetrov. 
 

Verím, že moje romány ma hodne a hodne prežijú a že ich 

budú čítať a tlačiť ešte o sto rokov, keď po väčšine  

tzv. umeleckých diel posledných desaťročí nebude  

ani chýru ani slychu. 
 

Som človek náladový, preto si rôznymi okolnosťami dávam 

podlamovať nohy. 
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Dominik SKUTECKÝ 
(14. 2. 1849 − 13. 3. 1921) 

Narodil na Záhorí v obci Gajary a zapísal  

sa nezmazateľne do histórie Slovenska.  

Ako autor žánrovej maľby, krajinomalieb  

a portrétov je považovaný za jedného našich 

najvýznamnejších maliarov poslednej tretiny 

19. a začiatku 20. storočia. Výtvarné štúdiá 

absolvoval (1865-1869) v Odbornej škole 
historického maliarstva na Akademie der Bildenden Künste vo Viedni a Škole 
historickej maľby na Reale Accademia di Belle Arti v Benátkach. Po 

prechodnom pôsobení vo Viedni (1871-1875), kde sa venoval najmä 

portrétnej maľbe na objednávku, sa vrátil do Benátok (1876-1889) a 

neskôr sa rozhodol usadiť (1889) v pokojnejšom prostredí Banskej 

Bystrice. Tu sa nachádza (od roku 1994) v maliarovej rodinnej vile aj stála expozícia jeho diel. 

Skutecký svojim spoločenským a umeleckým odkazom sa pričinil o nástup moderného umenia na 

Slovensku.                (http://www.ssgbb.sk/vystavy/29-stala-expozicia-dominika-skuteckeho) 

 
Z diela  

 
 

http://www.ssgbb.sk/vystavy/29-stala-expozicia-dominika-skuteckeho


7 

 

 

 

 

 

 

Václav TALICH 
(28.5.1883−16. 3.1961) 

Byl jedním z velikánů československého 

hudebního života a dirigentskou veličinou, 

kterou znala celá Evropa. Českou 

filharmonii řídil poprvé v rámci 

abonentního cyklu 12. prosince 1917. 

Počátkem sezóny 1919–20 byl již 

samostatným šéfem ČF, kde setrval  

až do roku 1941. Měl výjimečnou hudební 

fantazii – objevování nových výrazových 

možností u studovaných skladeb ho 

vzrušovalo a energizovalo. Byl pověřen správcovstvím Opery Národního 

divadla (1935). Uvedl Dvořákovu Rusalku (v červnu 1936). Obě funkce 

vykonával souběžně po dobu šesti let, zároveň vyučoval na Pražské 

konzervatoři jako profesor dirigování. Řádným členem České akademie 

věd a umění se stal dne 24. listopadu 1936. Od roku1948 pomáhal založit 

Slovenskou filharmonii v Bratislavě, kterou až do roku 1952 řídil, dále 

pak v letech 1949–1952 vyučoval jako externí profesor na Vysoké škole 

múzických umění v Bratislavě. V letech 1948–1954 nesměl veřejně 

vystupovat. V roce 1957 byl jmenován národním umělcem.                                       

                                                     http://zivotopis.osobnosti.cz/vaclav-talich.php 
 

Z myšlienok a diela 
 

https://www.youtube.com/watch?v=PEHlj2qwF3I 
 

https://www.youtube.com/watch?v=2n8BAtnubOs 
 

https://www.youtube.com/watch?v=B3DIXsuxPdQ 

 

 

My dirigenti jsme taková 

zvláštní kombinace 

sebevědomí a pokory. 

Sebevědomí potřebujeme 

před orchestrem, pokoru 

pak před skladatelem, jehož dílo studujeme…  

Co jiného může narovnat naši páteř a naplnit nás 

pocitem důstojné svébytnosti, jestli tak neučiní 

nezlomný optimismus Smetanův, prostá víra Dvořákova 

a evangelium lásky, kterým zakončil své životní dílo 

Josef Suk? Dnes více než kdy jindy máme povinnost 

dokázat sobě i jiným, že nechceme o své kulturní 

vyspělosti prázdně deklamovat, nýbrž že jsme ochotni 

přinést každou oběť naší vzdělanostní pospolitosti, a o 

tu pospolitost právě jde. 

https://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cesk%C3%A1_filharmonie
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cesk%C3%A1_filharmonie
https://cs.wikipedia.org/wiki/1917
https://cs.wikipedia.org/wiki/1919
https://cs.wikipedia.org/wiki/1920
https://cs.wikipedia.org/wiki/1941
https://cs.wikipedia.org/wiki/Opera_N%C3%A1rodn%C3%ADho_divadla
https://cs.wikipedia.org/wiki/N%C3%A1rodn%C3%AD_divadlo
https://cs.wikipedia.org/wiki/N%C3%A1rodn%C3%AD_divadlo
https://cs.wikipedia.org/wiki/1935
https://cs.wikipedia.org/wiki/Anton%C3%ADn_Dvo%C5%99%C3%A1k
https://cs.wikipedia.org/wiki/Rusalka_%28Dvo%C5%99%C3%A1k%29
https://cs.wikipedia.org/wiki/1936
https://cs.wikipedia.org/wiki/Pra%C5%BEsk%C3%A1_konzervato%C5%99
https://cs.wikipedia.org/wiki/Pra%C5%BEsk%C3%A1_konzervato%C5%99
https://cs.wikipedia.org/wiki/U%C4%8Ditel
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cesk%C3%A1_akademie_v%C4%9Bd_a_um%C4%9Bn%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cesk%C3%A1_akademie_v%C4%9Bd_a_um%C4%9Bn%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/24._listopad
https://cs.wikipedia.org/wiki/Slovensk%C3%A1_filharmonie
https://cs.wikipedia.org/wiki/Vysok%C3%A1_%C5%A1kola_m%C3%BAzick%C3%BDch_um%C4%9Bn%C3%AD_v_Bratislav%C4%9B
https://cs.wikipedia.org/wiki/Vysok%C3%A1_%C5%A1kola_m%C3%BAzick%C3%BDch_um%C4%9Bn%C3%AD_v_Bratislav%C4%9B
http://zivotopis.osobnosti.cz/vaclav-talich.php
https://cs.wikiquote.org/wiki/Dirigent
https://cs.wikiquote.org/w/index.php?title=Sebev%C4%9Bdom%C3%AD&action=edit&redlink=1
https://cs.wikiquote.org/wiki/Pokora
https://cs.wikiquote.org/w/index.php?title=Skladatel&action=edit&redlink=1
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Nikolaj Jegorovič ŽUKOVSKIJ 
 

     Uveríte tomu, že človek, ktorého v jeho domovine označili za otca ruského letectva, nikdy 

neletel v lietadle? Je to tak! Významný ruský vedec N. J. Žukovskij (1847–1921) celý život 

pracoval na rozvoji leteckej techniky, prepočítal najvhodnejšie tvary vrtuľových listov, odvodil 

fyzikálny vzťah pre vztlak na krídlo. Vychoval celý rad úspešných leteckých konštruktérov a prvý 

v Európe založil v roku 1904 aerodynamický inštitút. 
 

     Žukovskij sa narodil 17. januára 1847, podľa starého ruského kalendára  

to bolo 5. januára, v dedinke Orechovo, dnes Vladimírska oblasť. V škole  

sa neučil zle, ale štúdium mu nešlo ľahko. Matematika, fyzika a astronómia  

ho už vtedy veľmi zaujali, pretože pochopil ich logiku a význam. Raz sa 

o matematike vyjadril takto: Matematika má vlastnú krásu ako maliarstvo 

a poézia. Táto krása sa prejavuje občas vo výrazných, presne formulovaných 

ideách, kde je premyslený každý detail, inokedy nás prekvapuje širokými 

zámermi, skrývajúcimi v sebe niečo nevypovedané ale mnohosľubné. 
 

     Nikolaj Jegorovič chcel byť inžinierom Vyštudoval však fyzikálne-

matematickú fakultu univerzity v Moskve, špecializáciu aplikovaná matematika. 

Stal sa učiteľom matematiky v Moskovskom technickom učilišti. Dôkladne 

pochopil zákony mechaniky. Analyzoval dynamiku letu vtákov a postavil prvé 

modely lietajúcich strojov. V roku 1902 postavil jeden z prvých aerodynamických 

tunelov na experimentálne skúšky. Položil a rozvinul teoretické základy rozvoja 

letectva v Rusku. 
 

     Výsledky Žukovského prác nezostali iba pri teórii mechanizmov. Zaujímal sa o pohyb tuhého 

telesa okolo pevného bodu, uplatnil metódy teórie funkcií komplexne premennej v hydrodynamike, 

vytvoril teóriu kometárnych chvostov. Dosiahol doktorát z aplikovanej matematiky, bol členom 

korešpondentom Petrohradskej akadémie vied a členom, neskôr aj prezidentom, Moskovskej 

matematickej spoločnosti. 
 

     V odbornej práci bol Žukovskij veľmi dôsledný a zodpovedný. Vraveli o ňom, že nepracoval  

iba vtedy, keď spal. Osobný život nemal ľahký. Nespôsobili ho len ťažké roky revolúcie, ale aj 

neradostný rodinný život. Bol príliš závislý od rozhodnutí svojej matky, prežil smrť svojich dvoch 

dcér. Nikolaj Sergejevič Žukovskij zomrel 17. marca 1921. 
 

     Odborné práce N. J. Žukovského zostanú základom súčasnej 

teoretickej i experimentálnej aerodynamiky a hydrodynamiky.  

Trvalou spomienkou na neho je niekoľko cien spojených s jeho menom, 

životopisne–vedecké múzeum a medaila na jeho počesť, ktorá sa udeľuje 

za najlepšie vedecké výsledky v leteckých študijných odboroch. Odkaz, 

ktorá zanechal N.S. Žukovskij žije predovšetkým v prudkom rozšírení 

leteckej dopravy na celej planéte.                                                                                                      
(dmj) 
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NOVALIS 
(2.5.1772–25.3.1801) 
 

Vlastným menom Friedrich Leopold von Hardenberg, nemecký 

básnik, romantický spisovateľ a literárny teoretik, formovateľ estetiky 

romantizmu. Pochádzal zo starej dolnosaskej šľachtickej rodiny.  

Zo začiatku bol vychovávaný súkromnými učiteľmi. Neskôr študoval 

filozofiu v Jene (tam spoznal F. Schillera) a právo v Lipsku (tam sa 

spriatelil s F. Schlegelom) a  vo Wittenbergu, kde zložil aj záverečnú 

skúšku.  Stal sa správnym úradníkom i zmiernym sudcom. Vo svojej 

literárnej tvorbe vytváral mystický pohľad na idealistickú filozofiu 

i prirodzenú vedu. Básnickým i prozaickým dielom (Hymny  noci,  

cyklus básní Kvety, Duchovné piesne, Modrý kvet, historicko-filozofický 

fragment Kresťanstvo čiže Európa) oživoval raný romantizmus.  

Vnímal polaritu ducha a hmoty ako empirický symbol protikladu transcendencie a časovo konečnej 

skutočnosti. Básnicko-romantickou filozofiou smeroval k absolútnu. 
 

Z myšlienok 
 

 Podstatou človeka je pravda. Ak sa človek vzdá pravdy, vzdáva sa sám seba. Nie 

je tu reč o klamaní, ale o jednaní proti vlastnému presvedčeniu. 
 

 Poézia je rýdza absolútna realita. Čím poetickejšia, tým pravdivejšia. 
 

 Pred každým krokom k technickému ovládnutiu prírody musia byť tri kroky 

etického vnútorného prehĺbenia. 
 

 Viera je sila nepriamo konajúca zázraky. Vierou môžeme v každom okamihu robiť 

zázrak pre seba a často i pre druhých, pokiaľ majú vo mňa vieru... 
 

 Znášanlivosť vedie postupne k ušľachtilej predstave o relatívnosti každej budúcej 

formy a o pravej nezávislosti zrelého ducha na akejkoľvek individuálnej forme, 

ktorá je len nevyhnutným nástrojom. 
 

 Každá vec je, rovnako ako každý dôvod, relatívna... Iba celistvé je reálne...  

Iba taká vec by bola absolútne reálna, ktorá by už nebola súčasťou.  
 

 Pravý matematik je sám od seba nadšencom. Bez nadšenia niet matematiky. 
 

 Úplne sa nebudeme chápať nikdy. Ale budeme a môžeme oveľa viac než sa 

chápať... Srdce básnika rozumie prírode lepšie než učencova hlava. 
 

 Láska je posledná príčina svetových dejín a koniec vesmíru. 
 

 Byť človekom je umenie. 
 

 Zlatý vek je tam, kde sú deti. 
 

 Opojenie zmyslov sa má k láske ako spánok k životu. 
 

 Boh sa môže objaviť v každom človeku.           (dmj) 
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Anton HLINKA 
(31.10.192626.3.2011) 

 

Saleziánsky kňaz, publicista, spisovateľ, teológ, filozof  

a prekladateľ, rozhlasový moderátor, vysokoškolský profesor 

pôsobil nielen na poli náboženskom, ale aj národnom 

a kultúrnom. Svojou dlhoročnou neúnavnou činnosťou trefne 

pomenúval problémy svojej doby, burcoval a vyzýval Slovákov na pozdvihnutie 

ich životných prejavov na vyššiu úroveň. Je autorom teologických, filozofických a 

cirkevno-politických štúdií, úvah a esejí (napr. K širším obzorom, Cesty 

k nekonečnu, Myslitelia a myšlienky, Ozvena slova, Keď zakvitne rumovisko, Sila 

slabých a slabosť silných, Viera veľkých vedcov, Ozvena slova). K literárnym 

úspechom patrí aj kniha Každý sa môže zmeniť. Ešte ako mladý (1951) odišiel za hranice svojej 

vlasti, študoval v Turíne a bol vysvätený za kňaza (1955). V Ríme získal (1961) doktorát  

z filozofie. Neskôr prednášal teológiu v saleziánskych seminároch vo Viedni i v Kolíne nad Rýnom. 

Od roku 1971 pôsobil v Rádiu Slobodná Európa v Mníchove, neskôr vysielal z Hlasu Ameriky. 

Organizoval doručovanie náboženskej literatúry na Slovensko. Do domoviny sa vrátil (1991) a 

pôsobil na bohosloveckej fakulte UK ako docent teológie (1995) a ako profesor systematickej 

filozofie (1997) na UCM v Trnave.  
 

Z myšlienok 
 

 Poctivosť je jedna z najvzácnejších cností, nielen preto, že je 

zriedkavá, ale i preto, že zahrňuje v sebe mnoho iných veľmi 

cenných vlastností. Je práve tak vecou srdca a rozumu, ako 

i vonkajšieho prejavu... Opravdivá cnosť poctivosti môže mať iba jednu jedinú 

motiváciu, a to je tá transcendentálna: láska k Spravodlivosti, lebo za ňou stojí 

sám Boh, Stvoriteľ, zmysel a cieľ ľudskej bytosti. 

 Človek si tak ľahko pletie láskavosť so zmäkčilosťou, umiernenosť s lenivosťou, 

prísnosť s tvrdosťou, opatrnosť s falošnosťou, ústupčivosť so zbabelosťou, 

sebaobranu s klamstvom, odškodňovanie s krádežou, poriadkumilovnosť  

s pedantnosťou, veľkorysosť s povoľnosťou, pevnosť s bezohľadnosťou, 

angažovanosť s ctižiadostivosťou, spravodlivosť s egoizmom, kritickosť  

so závisťou, zmysel pre česť s pýchou, puritanizmus s mravnosťou. 
 Vieru musia vyčítať z našej tváre, z našich rečí, správania sa, z nášho pokoja, optimizmu, 

dôvery v život, ale súčasne z našej vynaliezavosti pomôcť si a pomáhať aj iným, a našej 

nezištnosti v angažovaní sa za spoločné dobro na úrovni pracovnej, všeobecnej i celonárodnej, 

z nášho zmyslu pre spravodlivosť, poctivosť, pevnosť, z našej odovzdanosti do vôle Božej, 

nevyhnutne spojenej s veľkými výkonmi v práci, štúdiu, verejnej činnosti atď. 

 Kde sa začína pýcha, tam končí rozum... To, čo človek dosiahol, je iba kvapka  

v porovnaní s morom toho, čo neurobil.  

 Veda sa stále viac približuje k zjaveným danostiam náboženstva a k Biblii. 

 Aká to česť, ale aj nesmierna zodpovednosť byť učiteľom či profesorom. 

 Staneme sa šťastnou krajinou, ak prvou starosťou nás všetkých bude služba celku 

a neúnavné úsilie o spoločné dobro. 

 Všetko je dar Prozreteľnosti, ktorá sa stará o tých, čo sa jej oddajú, a všetko 

privádza k šťastnému koncu.                     
                                                                                                                                                                                                      (dmj) 
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Johann Nepomuk NEUMANN  
(28. 3. 1811 – 5. 1. 1860) 

 

Česko-nemecký katolícky misionár, 

redemptorista, štvrtý biskup filadelfský 

(1852–1860) a prvý svätec USA. 

Hovoril po nemecky a vždy zdôrazňoval, že je zdravý český chlapec. 

Narodil sa v Prachaticiach, navštevoval školu v Budejoviciach.  

Pocítil úplne jasne, že aj jeho Pán volá na misie a rozhodol sa vstúpiť 

do Kongregácie najsvätejšieho Vykupiteľa. Prvé sľuby zložil 16. 

januára 1842 v Baltimore. Spolubratia si ho vždy vážili za jeho 

svätosť života, horlivosť a vľúdnosť. Jeho znalosť šiestich moderných 

jazykov bola veľkou výhodou v pastorácii 

mnohojazykovej spoločnosti. Neumann bol 

(28. marca1852) vysvätený za biskupa 

Filadelfie. Pre pastoráciu v školách napísal dva 

katechizmy a jednu učebnicu biblických dejín. 

Blahorečený bol 13. októbra 1963 a svätorečený 19. júna 1977. 

Byl stále na cestě k těm svým, až do tělesného zhroucení. (J. Ratzinger) 

 
Z myšlienok a diela 

Základní výchova v rodném domě a vzpomínka na pobožnost 

v otcovském domě mě chránily, abych neupadl do osidel,  

v nichž se ztratila většina mých spolužáků 

 

Budu prosit o dovolení pracovat pro duše, které jsou nejvíce 

opuštěné, ať už jsou to Němci, nebo Indiáni. A jestliže mne  

nikdo nepřijme, stáhnu se do samoty, kde budu konat pokání  

za své hříchy i za hříchy druhých. 
 

Stálo mě mnoho úsilí a přemáhání zabrat se do studia předmětů  

a názorů, jejichž pošetilost jsem už nahlédl. 
 

 

Za osm let biskupského působení vybudoval 80 kostelů. V každém 

kostele zavedl 40-hodinové adorace, které se konaly 1 x ročně, 

obyčejně při výročí posvěcení chrámu. Zvláštní pozornost věnoval 

zakládání farních škol. Když se stal biskupem, byly v celé rozsáhlé 

diecézi pouze dvě farní školy. Po osmi letech jeho působení jich bylo 

již přes sto. Školy byly dobře organizované a tak se J. N. Neumann 

právem pokládá za spoluzakladatele amerického katolického školství. 

Starostlivý biskup se nevěnoval pouze věřícím,  

ale pamatoval i na jejich duchovní pastýře. Reformoval kněžský 

seminář a vybudoval i malý seminář, jeden z prvních ve Spojených 

státech. Sestavil i moudrá pravidla k posvěcování duchovenstva. 

S tímto cílem uspořádal ve Philadelphii tři diecézní synody  

a sám se účastnil na třech národních koncilech v Baltimore.  
(dmj) 

http://www.zivotopisysvatych.sk/wp-content/uploads/Jan-Nepomuk-Neumann.png
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Francisco GOYA 
(30.3.1746−16.4.1828) 
 

Španielsky maliar a grafik mal vynikajúci pozorovací talent. Maľoval 

ľudí a ich správanie. Odhaľoval aj psychické pozadie portrétovaných 

postáv − panovníkov, politikov aj inkvizítorov. Vedel znázorniť nevinnú 

krásu aj hrôzostrašné vidiny. Výtvarne znázorňoval pokrivenú dušu i 

prízraky, ktoré sa rodia v ľudskej mysli. Dokázal prechádzať medzi 

štýlmi - oficiálnym a osobným, ovládal majstrovsky mnoho maliarskych 

techník. Stal sa kráľovským maliarom i riaditeľom akadémie. Vytvoril 11 

kompozícií na biblické témy, náčrty pre tapisérie, kritické podobizne aj 

démonické výjavy. Stal sa  najvýznamnejším španielskym maliarom sto 

rokov po Velásquezovi a sto rokov pred Picassom. 
 

Z myšlienok a diela 

 

 Dajte mi kúsok uhlíka a ja nakreslím váš portrét. 

 Ak spí rozum, prebúdzajú sa zlí duchovia. 

 Priateľstvo je dcérou cností. 

 Zločinci sa môžu spolčiť, nie však spriateliť.  

 Sú ľudia, ktorých tvár je najhanebnejšou časťou ich tela. 

 Fantázia opustená rozumom plodí nemožné príšery. Spojená s ním je matkou všetkých umení a 

zdrojom ich zázrakov. 

 Povoľnosť, príliš veľká zhovievavosť a rozmaznávanie robia z detí tvory rozmarné, vzdorovité 

a domýšľavé, maškrtné, lenivé a neznesiteľné. Vyrastú a zostávajú deťmi. 

 

 

 

                                                                                                        
                                                           
(dmj)                                                          

http://www.citaty.emamut.eu/citat/goya,-francisco-de/2863
http://www.citaty.emamut.eu/citat/goya,-francisco-de/2863
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René DESCARTES 
(31.3.1596 – 11.2.1650) 

 

Francúzsky filozof, matematik a prírodovedec. Vyštudoval právo 

a medicínu v Poitiers. Viac ako desať rokov slúžil ako jazdecký dôstojník 

vo vojskách rôznych potentátov. Cestoval po Nemecku, Švajčiarsku 

a Taliansku. Usadil sa v Holandsku. Svoju racionalistickú analytickú 

metódu rozpracoval do novej metodológie a teórie vedy. Vyvrcholením 

bola slávna Rozprava o metóde (1637). Štyri základné pravidlá 

karteziánskej metódy boli: pravidlo metodickej pochybnosti (za pravdivé 

považovať iba to, čo je v mysli jasné, zreteľné a evidentné; chrániť sa pred 

prenáhlením a predpojatosťou); pravidlo analytického postupu (rozkladať 

zložité na čo možno najjednoduchšie); pravidlo syntézy (postupovať od 

ľahšieho k ťažšiemu, zhrnúť vzťahy a závislosti od jednoduchých až k 

najzložitejším); pravidlo kontroly (dbať pri riešení každej otázky na to, aby sa prihliadalo na jej 

rozličné súvislosti a aspekty; zaistiť úplnosť skúmania). Descartes navrhol označovať známe aj 

neznáme veličiny písmenami, napr. a, b, c, ... x, y, z. Zaviedol označovanie mocnín tak, že 

mocniteľa písal vpravo hore od mocnenca, napr. a
3
, a

4
; rovnosť značil znakom . Ukázal 

geometrické konštrukcie, ktoré zodpovedajú operáciám +,  -,  ∙,  :,  ( )
2
, √ . Priraďoval dĺžku ku 

každému číslu, bez ohľadu na to ako vzniklo. Dal mocný impulz riešiť geometrické úlohy 

počítaním a skúmať vlastnosti kriviek i priestorových útvarov algebraicky. René Descartes 

považoval ľudský rozum za rozhodujúci zdroj poznania. Celým svojím dielom zdôraznil jeho 

autoritu. Uznával ideu Boha, nekonečna, dokonalosti. Prírodné javy zodpovedne pozoroval, meral 

a na vysvetlenie používal matematické úvahy. Snažil sa vytvoriť “univerzálnu matematiku“, ktorou 

by exaktne vystihol všetky stránky skutočnosti. V jeho predstavách sa algebraická rovnica stala 

základným pilierom analytickej geometrie, pomocou rovníc možno riešiť otázky geometrie.  

 

Z myšlienok 

 Všetko, čo svojimi zmyslami prijímam z vonkajšieho sveta, by mohol byť klam, všetko, čo môžem 

myslieť, môže byť nesprávne – ale v pochybovaní som si istý sebou ako mysliacou bytosťou... 

Myslím, teda som... Poznávanie pravdy je zdravie ľudského ducha. 

 Nesmieme predpokladať, že všetko je tu kvôli nám... Jedine príroda robí veľké veci zadarmo. 

 Mám v sebe ideu Boha ako nekonečnej, všemohúcej a všetko poznajúcej bytosti...  

      Je nemysliteľné, aby ma chcel pravdu milujúci Boh klamať a podvádzať pred mojim zrakom  

      tento svet len ako klamný prelud... 

 Ideu Boha alebo najvyššieho dokonalého bytia som našiel v sebe s rovnakou istotou ako ideu 

nejakého tvaru alebo čísla.  

 Tých, čo odhaľujú vedecké pravdy, možno porovnať s boháčmi, ktorí tým rýchlejšie bohatnú, 

čím sú bohatší. 

 Chcem nájsť novú cestu poznania. Tá cesta je: pokus a úvaha. 

 Vtedy, keď začnem premýšľať, nachádzam seba a svoje myslenie  

ako niečo veľmi zodpovedné, ale i slobodné, ale aj isté. 

 Aritmetika, geometria sú oveľa spoľahlivejšie než ostatné náuky, pretože  

jedine tieto sa zaoberajú takým jasným a jednoduchým predmetom,  

že vôbec nepripúšťajú, čo sa skúsenosťou ukázalo ako neisté, ale úplne 

spočívajú na dôsledkoch vyvodených rozumovým zdôvodnením.  

 Porovnával som tajomstvá prírody so zákonmi matematiky. Bol som a som presvedčený, že ten 

istý kľúč otvára dvere k pochopeniu jedného aj druhého 

 Je v povahe nekonečného, že nemôže byť pochopené nami, ktorí sme koneční.                  (dmj) 


