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Sophie GERMAINOVÁ – pochopila aj matematickú krásu 

Revolučné štúdium 
V čase zápasov francúzskeho ľudu proti feudálnemu zriadeniu (pád Bastily roku 

1789) na začiatku francúzskej buržoáznej revolúcie mladá Sophia nevychádzala 

do ulíc, ale usilovne študovala v otcovej knižnici. Najviac ju zaujali otcove 

knižky. Z príbehu o Archimedovi (hrdinská obrana Syrakúz) usúdila,  

že matematické poznatky môžu byť aj prakticky užitočné. Postupne naštudovala 

mnohé partie vtedajšej matematiky.  

 

Osudy netradičnej ženy 
Sophie Germainová (1. 4. 1776 – 26. 6. 1831) žila v období,  

keď štúdium žien nebolo v móde. Jej rodičia neboli netradičným 

záujmom svojej dcéry nadšení. Považovali to za prejav duševnej 

choroby. Talentovaná Sophia sa vedela neskôr vtipne vynájsť.  

Pod pseudonymom Monsier Le Blanc (v skutočnosti to bolo meno 

študenta parížskeho polytechnického inštitútu, ktorý opustil školu  

bez vedomia administratívy) riešila zadávané matematické úlohy.  

Joseph Louis Lagrange chcel poznať osobne tohto študenta. Stal sa  

však učiteľom i  priateľom Sophie Germainovej. 

 

     V rokoch 1811 až 1816 pracovala Sophie Germainová na matematickom vyjadrení vzťahov 

pre kmitavý pohyb pružných doštičiek. Získala postupne nielen čestné uznanie, ale aj cenu vypísanú 

francúzskou Akadémiou vied za najlepšiu prácu o matematickej teórii elastických plôch. Z tejto 

problematiky napísala tri úspešné vedecké práce.  

 

Úloha Sophie Germainovej 
Nebýva zvykom, aby do tajomstiev náročnej teórie čísel prenikal niekto bez odvahy, talentu 

a vytrvalosti. Sophie Germainová dokázala, že každé prirodzené číslo tvaru a
4
 + 4 je pre 

prirodzené a  > 1  vždy číslom zloženým. Podstatou dôkazu je trochu netradičný rozklad výrazu  

a
4
 + 4  na súčin činiteľov nižšieho stupňa: 
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Pretože pre a > 1 sú to vždy dva rôzne činitele (nerovnajúce sa jednej), tak každé prirodzené číslo 

tvaru a
4
 + 4  (pre a  > 1) je číslom zloženým.  

 

V teórii čísel dokázala Sophie Germainová aj tzv. veľkú Fermatovu hypotézu 

pre niektoré čísla menšie ako 100. Tieto čísla (sú to také nepárne prvočísla p,  

pre ktoré je 2p + 1 tiež prvočíslom) nazývame na jej počesť prvočísla Sophie 

Germainovej. 

 

Skromná spomienka 
Napriek pochybnostiam niektorých známych matematikov o úrovni 

matematického vzdelania a presnosti úvah, získala táto nevšedná 

žena Sophie Germainová prezývku Hypatia 19. storočia. 

Dopisovala si s Legendrom, Lagrangeom i Gaussom. Vynikla aj 

v chémii, fyzike a geografii. Niektoré jej historické a filozofické 

úvahy boli považované za elegantné. Naznačila úspešnú cestu ku 

krásam matematiky aj pre ďalšie ženy. 
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Graham GREENE   
(2.10.1904 – 3.4.1991) 

 

Anglický prozaik, dramatik a publicista, 

románopisec, poviedkár a esejista, nepokojný 

agnostik svojej doby skôr ako v mladosti spoznal 

svoje literárne nadanie, sa pokúsil aj o samovraždu – ruská ruleta (možno 

aj vďaka svojej manželke r. 1926 konvertoval na katolicizmus). 

Vyštudoval históriu v Oxforde (1925). Veľmi veľa cestoval, pôsobil ako 

novinár (Nemecko, Lotyšsko, Estónsko, Švédsko, Libéria, Mexiko, 

Vietnam, Keňa, Kuba, Haiti, Panama, Argentína). Viedol dobrodružný 

život, nevydržal dlho na jednom mieste, vnímal paradoxnosť ľudského 

života, sledoval temné stránky ľudskej existencie. Dával peniaze 

salvádorským partizánom i do trapistických kláštorov. Literatúrou chcel 

riešiť závažné etické i filozofické problémy ľudstva. Svojou literárnou prácou (24 románov, 15 

poviedkových súborov, 8 hier, 3 cestopisy, súbory esejí a kritík, novinárske články) odkrýval 

bolestné zápasy svojich hrdinov v spoločenskom dianí aj samých so sebou (Moc a sláva, Jadro 

veci, Koniec dobrodružstva, Tichý Američan, Vyhasnutý prípad, Ministerstvo strachu, Náš človek 

v Havane, Honorárny konzul, Ľudský faktor, Monsignore Quijote, Paradox kresťanstva). Naznačil 

zúfalstvo ľudských osudov ako hru ruskej rulety. Nechýbala mu irónia ani čierny humor. Ponúkal 

hlbokú ľudskosť, vážnu česť, praktický rozum i nezištnú lásku. Rôzne spoločenské funkcie i úradné 

posty a s tým spojenú fasádu hodností a titulov vnímal ako vytláčanie tvorivej 

ľudskej osobnosti a jej humánnosti. Vedel, že moc, sláva a úspech rozkladajú 

pýchou ľudskú bytosť. Pochybnosti (aj od heretikov a disidentov) však  narúšajú 

kolobeh bezduchých systémov. Korene ľudského života sú v transcendentne 

a určitým kritériom je aj vnútorný hlas svedomia. Je nevyhnutné, aby všeobecné 

ľudské práva boli dodržiavané všade na svete. 
 

Z myšlienok 

 Napísať román je ako vložiť list do fľaše a hodiť ho do mora – vylovia ju priatelia 

alebo nepriatelia. 

 Schopnosť sebaklamu a bezbrehého optimizmu ma napĺňa väčším zúfalstvom  

     ako beznádej. 

 Človek musí skôr či neskôr zaujať stanovisko, ak má zostať človekom. 

 Schopnosť pochybovať je najlepšia ľudská vlastnosť... Len keď pochybujeme, 

žijeme... Ak nie sme si s niečím istí, znamená to, že premýšľame. 

 Najlepšiu vôňu má chlieb najlepšiu chuť má soľ, najlepšia láska je láska detí. 

 Láska je príliš drahá vec. Ak si k nej prišiel lacno, oklamal si sám seba. 

  

 Cirkev pozná všetky pravidlá, ale nevie, čo sa deje v jedinom 

ľudskom srdci. 

 V Boha, ktorého by som dokázal chápať, by som odmietal veriť. 

 Násilie môže byť výrazom lásky, ľahostajnosť nikdy. 
 

 Nie som katolícky spisovateľ, som spisovateľ, 
     ktorý je súčasne katolíkom.   
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František XAVERSKÝ  
(7. 4. 1506 – 3. 12. 1552) 

 

Vlastným menom bol Francisco de Xavier  
y Jassu a spolu s Ignácom z Loyoly bol 

spoluzakladateľom Spoločnosti Ježišovej  

a významným misionárom v Indii a v Japonsku. 

Jeho zásadným cieľom bola spása ľudských duší. 

V jeho osobe sa spájala ohnivá povaha s jemným 

taktom šľachtica, učenosť parížskeho 

univerzitného profesora so smelosťou  

a vytrvalosťou Baska. K tomu pristúpil široký 

rozhľad veľkorysého organizátora a neodolateľný 

zápal lásky ku Kristovi. Patrí k najusilovnejším 

katolíckym misionárom, je nazývaný Apoštol 

Ďalekého východu. Pápež Pavol V. ho vyhlásil (1619)  

za blahoslaveného a pápež Gregor XV. za svätého (1622). 
 

Z myšlienok 
...mal by som ... všade kričať ako zmyslov 

zbavený, aby som tých, v ktorých je viac učenosti 

než lásky, vyburcoval volaním: Aké strašné je 

množstvo tých, ktorí sa vašou vinou nedostanú 

do neba, a rútia sa do pekiel! 

Pane, tu ma máš, čo mám urobiť? Pošli ma, kam 

treba, hoc až do Indie... 

Pre prácu medzi pohanmi sú dôležité mnohé cnosti: poslušnosť, 

pokora, statočnosť, trpezlivosť, veľká láska k ľuďom a zvlášť 

pevná cudnosť. 
 

 
 

Japonci sú najlepší doteraz objavený národ a myslím, že medzi 

pohanmi neobjavíme iný, ktorý by ich prevýšil. 

Zmieriť ľudí s Bohom a usilovať sa s nimi milo jednať  

je šľachetný spôsob pomsty. 

... snaha po úcte a moci priviedla do smutného stavu Cirkev a jej 

prelátov. Úctu a autoritu si musíme získať tým, že si sami perieme 

šaty a staráme sa o svoj hrniec na varenie a pritom pracujeme  

aj na duševnej spáse blížneho. 

 

 Láska je bezvýhradný stav duše. Sympatia, ktorá si kladie 

podmienky, nebude nikdy láskou. 

 Pravá láska spočíva v tom, že človek viac miluje  

než je milovaný. 

 Nie je slabý ten, kto sa opiera o Boha.    

https://sk.wikiquote.org/wiki/Ign%C3%A1c_z_Loyoly
https://sk.wikiquote.org/wiki/India
https://sk.wikiquote.org/w/index.php?title=Japonsko&action=edit&redlink=1
https://sk.wikiquote.org/wiki/Pr%C3%A1ca
https://sk.wikiquote.org/wiki/Pohan
https://sk.wikiquote.org/wiki/Cnos%C5%A5
https://sk.wikiquote.org/wiki/Poslu%C5%A1nos%C5%A5
https://sk.wikiquote.org/wiki/Pokora
https://sk.wikiquote.org/wiki/Stato%C4%8Dnos%C5%A5
https://sk.wikiquote.org/wiki/Trpezlivos%C5%A5
https://sk.wikiquote.org/wiki/L%C3%A1ska
https://sk.wikiquote.org/wiki/Cudnos%C5%A5
https://sk.wikiquote.org/wiki/%C4%8Clovek
https://sk.wikiquote.org/wiki/Boh
https://sk.wikiquote.org/wiki/Pomsta
http://www.citaty.emamut.eu/citat/sv.-frantisek-xaversky/1354
http://www.citaty.emamut.eu/citat/sv.-frantisek-xaversky/1354
http://www.citaty.emamut.eu/citat/sv.-frantisek-xaversky/2280
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Rudolf DILONG 
(1.8.1905     7.4.1986)   

 

Reprezentanta katolíckej literárnej  moderny františkánskeho kňaza 

označili aj za mága slovenského jazyka i knieža básnikov. Vydal okolo 100 

publikácií (najviac básnické zbierky, ale aj romány a divadelné hry). 

Metaforicky vyjadroval intímne pocity, osobné bôle i túžby (napr. Hviezdy 

a smútok, Mesto s ružou). Lyricky odkrýval meditácie o zmysle života, 

o Bohu (Poď, nasleduj ma; Belasý blankyt; Milovať     žiť; Dotyk 

s večnosťou; Nebo nehasne; Nezomrie, kto miluje). Ako stúpenec poetizmu 

a surrealizmu sa stal inšpirujúcim lyrikom. Miešal realitu s víziou, 

skutočnosť so snom, voľne nechal splývať slová i obrazy rozkmitané 

viacerými významami, vety, verše, strofy často nepodriaďoval konvenčnej 

logike ani kauzalite. Prejavoval sa ako básnik milujúci, trpiaci a odpúšťajúci; bol zhovievavý, 

pretože pochopil: Božie evanjelium je:  milovať, trpieť, odpúšťať. 
 

   Vyštudoval v Trnave, Žiline a v Bratislave pôsobil v Kremnici, Hlohovci, 

Skalici i v Žiline. Emigroval (1945), pracoval v Ríme, Buenos Aires, 

Pittsburghu. Útekom do zahraničia chcel sa zachrániť ako človek i ako 

básnik. Spolupracoval na vydávaní rôznych periodík. V roku 1992 vyšla na 

Slovensku jeho exilová tvorba pod názvom Ja, Rudolf Dilong, trubadúr 

a potom (2001) aj životopisný zápisník Mladosť očistca. 
   „Dilongova tvorba klenie sa v dvoch oblúkoch, ktoré sa stretajú nad slovenským 

nebom a tvoria plnofarebnú dúhu nad jeho horizontom. Jedna polovica rozprestretej dúhy 

vysielala sa z podstaty slovenskej doma a vrhala sa do diaľok, do ktorých básnik prenášal 

svoju víziu krás a obrazových vidín. A druhá polovica vysielala sa z diaľok k slovenskej 

podstate, aby sa v nej ukrylo a uchytilo poznanie, vynesené z vidín a krás, skúseností a 

sklamaní." (Stanislav Mečiar, 1965) 
 

Z myšlienok 
 Boh je súlad, Boh je harmónia. Preto je život veľkou myšlienkou, za ktorou čakáme hudbu.  

 Slnko má lúče pre každý osud, pre každé chvenie nad dozrievajúcim stromom. 

 Donášajte všade pokoj — ten je najpôsobivejší na všetky ľudské popáleniny.  

 Boh, keď nejdeme za ním, nelúči sa s nami, len hovorí: Vy prídete, veď vás milujem.  

 Dajte človeku dobrý príklad. Nič ho to nestojí a môže veľmi zbohatnúť.  

 Aj vtedy je Boh s nami, keď sa nám naoko zdá, že je to opačne. Boh nič nerobí naoko.  

 Boh miluje i tých, ktorí nestoja v našom rade. A pričiňme sa, aby stáli.  
 

Miluj, keď si dobrý človek.  

Treba sa i za to biť. Neboj sa bitky.  

Máš priestor v ruke. Si kresťan. Najprv za seba bojuj.  

Potom bi sa i za druhých. Keď vonku vlci zuby ceria.  

Na dobrých ľudí zavýjajú.  

Máš miesto pre boj.  

Naozaj miluj.  
 

Oh, nežalujte nebu, 

že svet je rajaprázdny, 

čo keby tak i v nebi 

zvedeli, že sme blázni. 
 

 Nesmrteľná báseň by bola tá, ktorú by mohol iba Boh kanonizovať.  

Boh je krása a najvyššia poézia.                                                                                                     
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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. 

 Pomstou sa človek postaví na úroveň svojho nepriateľa. Ak sa 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.  
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Karol STRMEŇ (BEKÉNI) 
(9. 4. 1921  21. 10. 1994) 
 

…ja Karol Strmeň, proletár, / ktorý sa trápil život celý... / Rástol som 

ako kvety lúk / a nepočúval na nikoho, / aj tak ja prácou svojich rúk / 

som drhol vo dne v noci, mnoho.... 
 

Slovenský básnik, prekladateľ, novinár, literárny kritik, 

vysokoškolský učiteľ, exilová osobnosť, sa usadil v Scrantone (1949) 

a potom (1952) v Clevelande. Prvé literárne diela uverejnil  

v študentskom Rozvoji, publikoval v časopisoch Slovenské pohľady, 

Elán, Kultúra, Smer a ďalšie. Vydal osem zbierok reflexie, lyriky  

a duchovnej poézie. Prekladal z francúzštiny, angličtiny, taliančiny, 

poľštiny. Pôsobil v krajanských spolkoch, 

prispel k založeniu Slovenského ústavu 

v Clevelande. Napísal literárne zbierky: Výžinok 

života, Testament, Putovné piesne, Čakajú nivy 

jar, Znamenia ryby, Preblahoslavená. Vydal preklady svetovej lyriky  

od najstarších čias po súčasnosť Návštevy I-II.  Žiješ, aby si miloval! 
 

Z myšlienok a diela 
 

Slovensko moje, jahňa moje, encián. / Už roky, roky a roky / v rozličných cudzích 

jazykoch / a v cudzích mestách, / vlasť moja živá, slovenčina rodná, / nádeja moja, 

láska, / Ježišu! aká láska, aká desná láska! / na srdci si ťa pridŕžam / a nesiem ako 

sen, / ako sen — nesen, ako hrôzu / a svätý kríž! 

Prečo píšem? Aby sme všetci boli ľudskejší. Aby sa pre tých, čo prídu po nás, 

zachovala stopa, že sme túžili po pravde a dobre, a ako biblickí „nabim" hľadali 

spravodlivosť, ktorej meno je Láska. Aby sme nezabudli, že svet je oveľa krajší, 

než ako si ho predstavujeme i v najkrajšom vypätí fantázie... Poslaním 

poézie je zintímňovať svet, poslaním techniky pretvárať ho a zužitkovať  

na humánne ciele. Ak poézia naozaj umiera, na vine nie je technický rozvoj, 

ale plochosť a šablónovitosť spoločnosti, ktorá stratila zmysel pre transcendentno. 

Básnik je vtedy prorokom / keď spomína a o trvalé tŕnie / delí sa s bratmi, čo 

ho pristihli / pri svojej, vtedy tajnej nádeji / a v sebe našli hrot, čo krváca / a hojí, 

sladký blen a rozmarín / vždy účinný, keď súvetie si trhá / zo srdca, keď sa vlastnej 

reči bojí / myšlienka, tušiac, že sa pravdy dotkla, / a keď je slovo meč. 

Básnikom byť znamená zbierať mliečnu rosu do kalicha, ... znamená skoro podstúpiť 

kalváriu, dlhú cestu za intuíciou a za inšpiráciou. 

Ale kým tu sme na slnečnom svete, / dni sú jak sviatky / 

a bohatstvom je všetko, aj ten žiaľ, / aj úsmev, tajne zakrývaný 

vejárom, / aj slza matky. / A hodno žiť a Boha chváliť hlasite:  

/ žiješ, aby si miloval. 

Ostala pravda v nedopitom víne / (sláva sa do nás nestarie)  
/ a ostali sme sami na plošine, / kde umývame poháre. 
Urobili sme iba, čo sme mali. / Urobili sme iba, čo sa dalo  

/ a ostatné sme Bohu / zanechali.    

http://sk.wikipedia.org/w/index.php?title=Rozvoj&action=edit&redlink=1
http://sk.wikipedia.org/wiki/Slovensk%C3%A9_poh%C4%BEady
http://sk.wikipedia.org/wiki/El%C3%A1n_(%C4%8Dasopis)
http://sk.wikipedia.org/wiki/Kult%C3%BAra
http://sk.wikipedia.org/wiki/Smer
http://sk.wikipedia.org/wiki/Franc%C3%BAz%C5%A1tina
http://sk.wikipedia.org/wiki/Angli%C4%8Dtina
http://sk.wikipedia.org/wiki/Talian%C4%8Dina
http://www.martinus.sk/data/tovar/_l/8/l8950.jpg
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Kahlil GIBRAN 
(6.1.1883–10.4.1931) 
 

Libanonský spisovateľ,  maliar i sochár, oslovil (najprv 

arabsky a neskôr anglicky) aj európskych čitateľov svojou 

básnickou prózou preniknutou posolstvom múdrosti a lásky. 

Vytrvalo hľadal a ponúkal tajomstvo základných ľudských 

hodnôt (Prorok; Záhrada prorokova; Zlomené krídla; Slzy 

a úsmev; Nové a podivuhodné; Piesok a pena; Ježíš, syn človeka). Bol učiteľom 

arabského literárneho slohu vyjadrujúceho múdrosť odbojného ducha rodného 

Libanonu. Celú zem cítil ako svoju vlasť a ľudstvo vnímal ako svoju rodinu. Stal 

sa poslom múdrosti a lásky, odrážajúc vplyvy Východu a Západu, kresťanstva a 

islamu, tradícií i súčasnosti. Ponúkal jednoduché pravdy bez moralizovania, 

prihováral sa blúdiacim, hľadajúcim, smädným i hladným, slabým i nešťastným.  
 

Z myšlienok 

 

Váš priateľ je odpoveď na vaše potreby... Srdce nachádza svoje vnútro a osviežuje sa 

v rose maličkostí... Ak vám dá znamenie láska, nasledujte ju,  

aj keď sú jej cesty tvrdé a strmé... Bolesť znamená prelomenie škrupiny,  

ktorá obaľuje vaše pochopenie... Vedzte, že oceán sa vždy smeje s nevinnými. 

Vaše deti nie sú vašimi deťmi. Sú synmi a dcérami života, túžiaceho po sebe samom. 

Prichádzajú skrz vás, ale nie od vás. Aj keď sú s vami, vám nepatria. Môžete im dať 

svoju lásku, nie však svoje myšlienky, lebo oni majú svoje vlastné myslenie. Môžete 

vytvoriť domov pre ich telá, nie však pre ich duše, lebo ich duše prebývajú v domove 

zajtrajška, ktorý vy nemôžete navštíviť dokonca ani vo svojich snoch. Môžete sa 

snažiť byť ako oni, neskúšajte ich však urobiť sebe podobnými. Lebo život nekráča 

naspäť a nezostáva so včerajškom. 

Spievajte, tancujte a radujte sa spoločne, ale doprajte jeden druhému,  

aby bol sám, práve tak, ako sú samé struny lutny, aj keď sa všetky chvejú rovnakou 

melódiou. 

Pravda potrebuje dvoch. Jedného, aby ju vyslovil a druhého, aby jej porozumel. 

Všetko čo máte, bude raz rozdané. Preto dávajte už dnes, aby doba rozdávanie bola 

dobou vašou, nie dobou vašich dedičov. 

Nie sú však žiadne váhy, ktoré by zvážili váš nepoznaný poklad;  

a nie je možné skúmať hlbinu svojho poznania prístrojmi alebo 

hĺbkovacím lanom. Pretože vaše ja je morom nekonečným  

a nezmerateľným.  

Skutočne slobodní budete, až svoje dni nebudete prežívať nadarmo  

a vaše noci nebudú naplnené žiadosťou a smútkom.  

Neboj sa syn môj, pretože Príroda len zrovnáva svoju veľkú moc 

s ľudskou krehkosťou. Za padajúcim snehom, ťažkými oblakmi  

a vanúcim vetrom je Najvyššie Bytie a Ono pozná potreby Zeme, 

pretože Ono ju utvorilo; a Ono pozerá na slabých s milosrdnými 

očami. 
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Samuel BECKETT  
(13.4.1906−22.12.1989) 
 

Za literárnu tvorbu, ktorá v nových formách románu a dramatického 

umenia  z bezmocnosti človeka modernej doby čerpá pramene pre 

svoje povznesenie, získal (1969) Nobelovu cenu za literatúru. Írsky 

dramatik, prozaik a esejista premietol svoje osobné pojatie ľudskej 

existencie s otvorenými otázkami bytia a neuspokojivých vzťahov 

medzi ľuďmi aj do divadelného videnia sveta. V jeho textoch sa 

hrdinovia dostávajú do bezvýchodiskových situácií a spravidla 

márne hľadajú svoje miesto vo svete. Existenciálnu skepsu 

sprevádza čierny humor a groteskné konanie, v ktorých možno 

rozoznať odkazy na najvýznamnejšie klasické diela svetovej 

literatúry. Jeho krédo je: človek musí klesnúť až na samotné dno, 

aby objavil začiatok, podstatu. V absurdnej dráme Čakanie na 

Godota naznačil bezvýchodnosť ľudskej existencie z pocitu 

osamotenia človeka vo svete, ak si neuvedomuje ani vieru vo vyšší 

zmysel ľudskej existencie. 

 

 

Z myšlienok 
 
Najprv tancuj, potom premýšľaj! To je prirodzený postup vecí.   
 
Všetci sme sa narodili ako hlupáci, niektorým to zostalo.  
 
Zo zlých životných ciest si vyber tú najjednoduchšiu. 
 
... utekal pred smrťou, pokoj svojej duše našiel až v nej. 
 
Skúsil si to aspoň? Spadol si? Nevadí. Skús 
to znova. Spadni znova. Spadni lepšie,... 
 
Keď si pomyslím, že čo nevidieť bude  
už všetko povedané, a všetko sa bude musieť 
začať od začiatku znova…  
 
Vladimír: Aspoň nám prešiel čas. 
Estragon: Aj tak by prešiel. 
Vladimír: Áno. Ale nie tak rýchlo.  
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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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Štefan B. ROMAN 
(17.4.1921−23.3.1988) 

Ako 16-ročný opustil (1937) svoju rodnú 

obec Veľký Ruskov a emigroval do Kanady. 

Založil spoločnosť Denison Mines Limited, 

ktorá sa postupne stala vlastníkom 

najväčších uránových baní na svete. 

Kanadský priemyselník slovenského pôvodu  

Š. B. Roman bol hrdým a uvedomelým 

gréckokatolíkom. Bol aktívnym dejateľom 

slovenskej emigrácie. Stal sa (1944) podpredsedom kanadskej 

slovenskej ligy a bol činiteľom ďalších národných organizácií. Založil 

Svetový kongres Slovákov (SKS; mal 164 inštitucionálnych členov a 

reprezentoval 1,3 milióna Slovákov) a stal sa jeho predsedom (1970-1988). Uránový cár a rodoľub  

sa zaslúžil aj o vybudovanie Slovenské ústavu sv. Cyrila a Metoda v Ríme. 

   Štefan Roman bol bezpochyby najvýznamnejším predstaviteľom SKS. Bez jeho osobného 

angažovania a finančnej podpory by bolo nemysliteľné, aby kongres vznikol a úspešne pôsobil. 

Slovensko je Štefanovi Romanovi ešte mnoho dlžné, pretože to bol človek, ktorý pre Slovensko 

urobil nesmierne veľa  (P. Jašek). 

Štefan B. Roman svojim prístupom k Slovákom, k menšinám žijúcim na Slovensku a k materiálnym  

hodnotám, by mal byť každodenným príkladom pre mnohých poslancov NR i dnes (M. Šťastný). 

 

Z myšlienok 
 

 Základnou otázkou našej budúcnosti je: či pôjdeme bez výhrad 

a do dôsledkov za slovenskú myšlienku, alebo nie. Na tejto 

otázke sa zvrtnú všetky naše úsilia. 
 

 V našich dejinách to bola vždy mládež, ktorá bola iskrou života, ktorá prinášala 

nové nadšenie, nové myšlienky a novú vieru v lepšiu budúcnosť Slovenska. 
  

 

 

V slovenčine okrem množstva článkov v novinách 

a kalendároch vyšla aj kniha Človek v rozdvojenom svete, 

ktorú pri príležitosti 60. narodenín Š. B. Romana 

zredigoval prof. F . J. Litva. 

 

 

 

 

 

 

 

https://sk.wikipedia.org/wiki/Priemysel
https://sk.wikipedia.org/wiki/Slovensko
https://sk.wikipedia.org/wiki/Gr%C3%A9ckokatol%C3%ADcka_cirkev
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Benjamin DISRAELI 
(21. 12. 1804 – 19. 4. 1881) 

 

Britský politik a spisovateľ, od 40. rokov neformálny vodca 

konzervatívnej strany, ministerský predseda (1868; 1874–1880), 

získal (1876) šľachtický titul lord Beaconsfield. Jeho židovský 

otec ho dal pokrstiť (1817) v anglikánskej cirkvi. Benjamin 

D´Israeli vyštudoval právo, výhodne sa oženil, od r.1837 bol 

poslancom Dolnej snemovne za toryovcov, inicioval volebnú 

reformu (1867). Veľmi podporoval kráľovnú Viktóriu, chcel, 

aby Británia bola najmocnejšou krajinou sveta, dosiahol 

pripojenie Indie k britskej ríši, spriatelil sa s rodinou 

Rothschildovcov, ovplyvnil kúpu balíka akcií spoločnosti 

spravujúcej Suezský prieplav (1875), dostal pod britský vplyv 

Cyprus (1878), obmedzil vplyv Ruska na Balkáne. V literárnej 

tvorbe velebil aj cnosti aristokratického života (Henriette 

Temple, Sybila, Endymion). 

 

Z myšlienok 

 

Kým vaši predkovia, ctení džentlmeni, boli divosi na neznámom 

ostrove, moji boli kňazmi v Šalamúnovom chráme. 
 

Existuje sila, ktorú neprekoná žiadna ľudská vynaliezavosť, mám 

na mysli zážitky, ktoré nám pripravuje hlúposť. 
 

Trpezlivosť je nevyhnutnou vlastnosťou génia… Tajomstvom úspechu je užitočná 

vytrvalosť… Úspech je potomkom odvahy. 
 

Človek dosiahne všetko, čo si zaumieni, len ak to chce naozaj... Niet šťastia bez 

činnosti... Nádej je pilierom sveta. 
 

 Manželstvo je najväčším pozemským šťastím, ak je založené na skutočnej sympatii. 

 Je omnoho ľahšie kritizovať, ako mať pravdu. 

 Chyby veľkých ľudí sú potešením pre malých. 
 

 Väčšina je vždy tou najvtipnejšou odpoveďou. 

 Mať zlosť znamená, pomstiť chyby iných na sebe. 

 Lichotenie je potvrdenie neexistujúcich predností. 
 

 Láska je zmysel nášho života a jeho jediný cieľ. 

 Každý človek sa narodil preto, aby miloval. 

 Niet lepšieho vzdelania, ako je nepriazeň osudu.   
                                             

 Všetci sme sa narodili preto, 

aby sme milovali.  

Láska je zmyslom nášho života a naším jediným cieľom.                     
 

http://en.wikipedia.org/wiki/Image:Young_disraeli.jpg
http://en.wikipedia.org/wiki/Image:1st_Earl_of_Beaconsfield.jpg
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William SHAKESPEARE 
(26. 4. 1564  23. 4. 1616) 

Jeho osobný život je z časti určite záhadný, pár záznamov v matrikách  

a úradných dokumentoch, niekoľko  riadkov rukopisu a nejaké podpisy 

 na obchodných zmluvách. Nezničiteľnou stopou zostane však jeho 

literárno-dramatické dielo. Je autorom hier Henrich VI., Richard III., 

Márna snaha lásky, Skrotenie čertice. Z jeho pera vychádza aj najsmutnejší 

príbeh všetkých čias – hra Romeo a Júlia. Úspešné boli hry Sen 

svätojánskej noci, Richard II. a Benátsky kupec, Veselé panie z Windsoru, 

Hamlet a Trojkráľový večer. Medzi jeho komédie patria Koniec všetko 

napraví a Oko za oko, medzi tragédie Othello, Macbeth a Kráľ Lear. 

Najuznávanejší predstaviteľ anglickej humanistickej drámy, najznámejší spisovateľ všetkých dôb, 

povedal aj známu vetu: Celý svet je divadlo.  
 

Z myšlienok 

 

 Kto vie, kto koho vodí na povrázku? Či láska osud a či osud lásku? 

 Jediným ziskom človeka je česť. Vezmite mi česť a vzali ste mi život. 

 Keď iní s nami nesú utrpenie, náš vlastný kríž až taký ťažký nie je. 

 Keď sú dvaja na koni, jeden musí sedieť vzadu... Ženy sú anjeli, keď máme o ne 

záujem... Kto získal srdce leva, získa i srdce ženy... Lepšie žiť bez šťastia ako bez 

lásky... Láska sa nepýta na kamenné hradby, a čo si zaumieni, to urobí. 

 Najďalej sa dostaneme vtedy, keď nevieme, kam ideme. 

 Znaj preto mieru v láske, nech je stála: chybí, kto otáľa, i ten, kto cvála. 

 Nič nie je samo o sebe ani dobré ani zlé. Záleží na tom, čo si o tom myslíme.  

 Pred manželstvom majte oči otvorené, v manželstve ich trochu prižmúrte.  

 Čas uteká podľa toho, s kým sme... Lepšie je dobre obesený, než zle ženatý. 

 Šialený je ten, kto dôveruje v krotkosť vlka, v zdravie koňa, v lásku výrostka  

 a v prísahu pobehlice. 

 Sláva sa podobá kruhom na vode, ktoré sa stále rozširujú,  

 až napokon celkom zmiznú... Názory ľudí sú časťou ich šťastia. 

 Vonkajšia krása je o to cennejšia, o čo viac skrýva vnútornej krásy. 

 Dúfam v život, hoci som pripravený umrieť. 

 Ak by sa vyhlásil dobrý dôkaz pre posmrtný život  horlivo by som si ho preveril, 

ale museli by to byť skutočné vedecké údaje, nie iba anekdoty. Vravím, že je lepšia 

tvrdá pravda než utešujúca fantázia. 

 Anonym nikdy za nič nestojí, lebo sám svoje meno nepokladá za nič. 

 Odvaha rastie s príležitosťou... Mier kážeš s mečom v ruke?! 

 Moju lásku upúta dobré srdce ženy viac ako jej pekná tvár. 

 Nič nie je samo o sebe ani dobré ani zlé. Záleží na tom, čo si o tom myslíme. 

 Plakať nad nešťastím, ktoré sa stalo, je najistejší prostriedok 

ako privolať ďalšie nešťastie.  

 Rany, ktoré si človek spôsobí sám, sa liečia ťažko. 

 Sme podriadení času. Čas velí: vpred! 

 Toto nadovšetko: ty sám buď pravdivý.  

 Vieme čo sme, ale nevieme, čím môžeme byť.                      

http://www.odeon.sk/?q=node/9
http://sk.wikiquote.org/wiki/Zisk
http://sk.wikiquote.org/wiki/%C4%8Clovek
http://sk.wikiquote.org/wiki/%C4%8Ces%C5%A5
http://sk.wikiquote.org/wiki/%C5%BDivot
http://sk.wikiquote.org/wiki/Dva
http://sk.wikiquote.org/wiki/K%C3%B4%C5%88
http://sk.wikiquote.org/wiki/Jeden
http://sk.wikiquote.org/wiki/Sedie%C5%A5
http://sk.wikiquote.org/wiki/%C5%BDena
http://sk.wikiquote.org/wiki/Anjel
http://sk.wikiquote.org/wiki/Z%C3%A1ujem
http://sk.wikiquote.org/wiki/Z%C3%ADska%C5%A5
http://sk.wikiquote.org/wiki/Srdce
http://sk.wikiquote.org/wiki/Lev
http://sk.wikiquote.org/wiki/%C5%BDena
http://sk.wikiquote.org/wiki/%C5%BDivot
http://sk.wikiquote.org/wiki/%C5%A0%C5%A5astie
http://sk.wikiquote.org/wiki/L%C3%A1ska
http://sk.wikiquote.org/wiki/%C4%8Cas
http://sk.wikiquote.org/wiki/Uteka%C5%A5
http://sk.wikiquote.org/wiki/Obesenie
http://sk.wikiquote.org/wiki/Man%C5%BEelstvo
http://sk.wikiquote.org/wiki/N%C3%A1zor
http://sk.wikiquote.org/wiki/%C4%BDudia
http://sk.wikiquote.org/wiki/%C4%8Cas%C5%A5
http://sk.wikiquote.org/wiki/%C5%A0%C5%A5astie
http://sk.wikiquote.org/wiki/Anonym
http://sk.wikiquote.org/wiki/Ni%C4%8D
http://sk.wikiquote.org/wiki/Cena
http://sk.wikiquote.org/wiki/Meno
http://sk.wikiquote.org/wiki/Odvaha
http://sk.wikiquote.org/wiki/Rast
http://sk.wikiquote.org/wiki/Pr%C3%ADle%C5%BEitos%C5%A5
http://sk.wikiquote.org/wiki/Mier
http://sk.wikiquote.org/wiki/K%C3%A1zanie
http://sk.wikiquote.org/wiki/Me%C4%8D
http://sk.wikiquote.org/wiki/Ruka
http://sk.wikiquote.org/wiki/L%C3%A1ska
http://sk.wikiquote.org/wiki/Up%C3%BAtanie
http://sk.wikiquote.org/wiki/Dobro
http://sk.wikiquote.org/wiki/Srdce
http://sk.wikiquote.org/wiki/%C5%BDena
http://sk.wikiquote.org/wiki/Kr%C3%A1sa
http://sk.wikiquote.org/wiki/Tv%C3%A1r
http://sk.wikiquote.org/wiki/Ni%C4%8D
http://sk.wikiquote.org/wiki/Dobro
http://sk.wikiquote.org/wiki/Zlo
http://sk.wikiquote.org/wiki/Z%C3%A1le%C5%BEa%C5%A5
http://sk.wikiquote.org/wiki/Myslie%C5%A5
http://sk.wikiquote.org/wiki/Pla%C4%8D
http://sk.wikiquote.org/wiki/Istota
http://sk.wikiquote.org/wiki/Prostriedok
http://sk.wikiquote.org/wiki/Privolanie
http://sk.wikiquote.org/wiki/Ne%C5%A1%C5%A5astie
http://sk.wikiquote.org/wiki/Rana
http://sk.wikiquote.org/wiki/Lie%C4%8Dba
http://sk.wikiquote.org/wiki/Podriadenos%C5%A5
http://sk.wikiquote.org/wiki/%C4%8Cas
http://sk.wikiquote.org/wiki/Veli%C5%A5
http://sk.wikiquote.org/wiki/Pravda
http://sk.wikiquote.org/wiki/Vedie%C5%A5
http://shakespearequarterly.files.wordpress.com/2011/05/cobbe_portrait.jpg
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VINCENT de Paul 
(24.4.1581−27.9.1660)  

 

Francúzsky rímskokatolícky kňaz, rehoľník, 
bol zbožný, plný viery, nadšenia a horlivosti, 

mal rozhodný temperament, humor, 

dynamizmus, prirodzený zmysel pre realitu, 

sedliacku múdrosť... Cez službu chorým  

a chudobným pokorne konal dobročinnosť  

a spoznával Božie cesty. Pán Boh mu naznačil 

smer misionárskej služby pre duchovné dobro 
blížnym. Založil (1625) Spoločnosť misijných 

kňazov, v súčasnosti Misijná spoločnosť  

sv. Vincenta de Paul – CM. Zbierali nájdené a opustené deti, ošetrovali 

chorých, ranených, väzňov, vyučovali nevedomých a slúžili všetkým, ktorí 

sa nachádzali či už v materiálnej alebo duchovnej biede. Vincent nás aj 
dnes vyzýva prijímať druhých takých, akí sú, hľadať ich tam, kde sú a znížiť 

sa natoľko, aby nás dokázali prijať. 

 

Z myšlienok 
 

 

Aká je naša úcta k Bohu, natoľko ho 
budeme milovať! 
Neprestaňte zotrvávať v modlitbe 
 a nemyslite si, že je to márne. 
Boh nám prikazuje len rozhodiť siete  
a nie chytať ryby. 
 

 Modlitba je povznesenie ducha k Pánu Bohu, s ktorým sa duša intímne spája  

a hľadá jeho prítomnosť v sebe. Je to rozhovor duše s Bohom, vzájomná 

komunikácia, pri ktorej sa on prihovára duši a vnuká jej, čo má robiť a ako má 

poznať jeho vôľu. Pri modlitbe počúvame, čo Pán Boh hovorí a prosíme si,  

čo je potrebné pre nás i pre blížnych. 

 Božie kráľovstvo je pokoj v Duchu Svätom... Liekom na starosti je láskavosť. 

 Vrchol dokonalosti nie je, aby sme zažívali Božiu prítomnosť,  

ale plnili Božiu vôľu. 

 Nestačí mať lásku v srdci a na perách. Musí prejsť do činov, lebo iba vtedy je 

dokonalá, keď v srdciach tých, ktorých milujeme, vzbudzuje lásku.  

 Nič iné, iba pravdy viery sú schopné naplniť naše srdce a s istotou nás viesť. 

 Nestačí milovať Pána Boha, treba sa starať, aby ho milovali aj iní.            

 

http://citaty.nakazdyden.eu/citat/37494
http://citaty.nakazdyden.eu/citat/37503
http://citaty.nakazdyden.eu/citat/37503
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Marcus AURELIUS  
(26. 4. 121 – 17. 3. 180)  

 

Narodil sa ako Marcus Annius Catilius Severus,  

keď sa oženil bol Marcus Annius Verus a keď sa stal 

rímskym cisárom (roku 161), získal meno Marcus 
Aurelius Antoninus. Väčšinu svojej vlády bol vo 
vojenských táboroch na bojiskách. Ako „filozof na tróne“ uznával využitie 

ľudského života pre konanie dobra. Bol prívržencom stoického myslenia, 

ktoré uznávalo, že okolitý vesmír je riadený zákonom, usporiadanie vecí  

je rozumné. Vesmíru vládne rozum, teda Boh. Z toho vyplýval jeho 

kozmický optimizmus aj teóriu stoickej nesmrteľnosti v cyklických 

dejinách. Ľudské konanie má byť v súlade s prírodou podľa prirodzenosti 

a rozumu. Verejne známe aj uznávané sú jeho Rozhovory so sebou samým  

(Ta eis heauton), z ktorých časť napísal aj na území Kvádov pri Hrone 

(dnešné Slovensko). 
 

Z myšlienok 
 

 Život každého jednotlivca musí zrásť so spoločným životom ľudstva, 

lebo každé stvorenie je preniknuté vedomím súvislostí a jednoty. 

Ako vo vonkajšej prírode, tak aj v duševnej oblasti sú všetky prejavy života medzi 

sebou v tesnej súvislosti. 

 Všetci ľudia sú spolu príbuzní, nie síce podľa krvi, ale rozumom, lebo rozum 

každého je časťou rozumu vesmírneho. Z tohto príbuzenstva vyplýva pre ľudí 

povinnosť správať sa k sebe vľúdne a priateľsky. 

 Ľudský život je nestály a krátky, lebo pred naším narodením a po našej smrti 

 je nekonečný prúd času a kto to pochopí, nebude sa sťažovať na krátkosť života,  

 ale ho využije na konanie dobra.  

 Keď sú dvaja pred zákonom rovní, musia brať na seba ohľad. A kto sa raz naučí 

vážiť si toho druhého pri všetkých rozhodnutiach, ten bude mať na pamäti aj 

blaho ostatných. Možnosť rozumne žiť môžu zákony a zariadenia iba podporovať, 

no sám rozum sa vynútiť nedá. 
 Nejestvuje jednotná mienka o všetkých veciach, ktoré väčšina ľudí z akéhokoľvek dôvodu 

považuje za dobro, ale iba o niektorých, a to takých, ktoré slúžia spoločným záujmom, a preto je 

potrebné vytýčiť si cieľ, ktorý sleduje spoločné a verejné blaho. 

 Jednotlivé rozumné bytosti sú prispôsobené k jednému spoločnému 

dielu. V poznaní, že si údom veľkého duchovného bratstva, je čosi 

povznášajúceho a veľkolepého.  

 Stále si uvedomuj, kto sú tí, ktorých uznanie chceš získať. 
 Ak vykonávaš svoju dennú povinnosť podľa príkazov správneho rozumu – 

horlivo, neoblomne, v dobrej vôli a nikdy len ako niečo vedľajšie, a ak 

zachovávaš ono svoje božstvo v rýdzej čistote, ako by si ho mal vrátiť už teraz, ak zlučuješ to 

oboje, bez toho čo v ďalšom očakávaš alebo čoho sa bojíš, ale zotrvávaš na vykonaní prítomnej 

povinnosti v zhode s prírodou a na statočnej pravdivosti v každom slove a výroku, tak budeš 

v živote šťastný.  A vôbec nikto tomu nemôže zabrániť.  

 Jedine toto má cenu: prežiť život preukazovaním pravdy, spravodlivosti 

a láskavosti, hoci voči luhárom a nespravodlivým.   

http://4.bp.blogspot.com/_PG3ew_iFi3A/SJyOqH0hmJI/AAAAAAAADIY/nsmFnkPfee8/s1600-h/photo1.jpg
http://en.wikiquote.org/wiki/File:MarcAur%C3%A8le.jpg
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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.   

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
https://cs.wikiquote.org/wiki/Osud
https://cs.wikiquote.org/wiki/Lid%C3%A9
https://cs.wikiquote.org/wiki/Idea
https://cs.wikiquote.org/w/index.php?title=Princip&action=edit&redlink=1
https://cs.wikiquote.org/wiki/Nen%C3%A1vist
https://cs.wikiquote.org/wiki/L%C3%A1ska
https://cs.wikiquote.org/wiki/Lhostejnost
https://cs.wikiquote.org/wiki/St%C3%ADn
https://cs.wikiquote.org/wiki/V%C4%9Bda
https://cs.wikiquote.org/wiki/L%C3%A1ska
https://cs.wikiquote.org/wiki/Sv%C4%9Btlo
https://cs.wikiquote.org/wiki/L%C3%A1ska
https://cs.wikiquote.org/w/index.php?title=Okam%C5%BEik&action=edit&redlink=1
https://cs.wikiquote.org/wiki/%C4%8Clov%C4%9Bk
https://cs.wikiquote.org/w/index.php?title=P%C3%A1n&action=edit&redlink=1
https://cs.wikiquote.org/wiki/Osud


17 

 

 

 

 

 

Karol KÁLLAY 
(26.4.1926−4.8.2012)  

Ako 14-ročný začal fotografovať so svojím prvým 

fotoaparátom Rolleifl ex. Od roku 1950 pôsobil  

„na voľnej nohe“. Zostavil (1954) svoju prvú knihu 

Slovenské rieky. Koncom 70. rokov pracoval 

 pre magazín GEO v Hamburgu. V 90. rokoch 

fotografoval pre časopisy Stern, Spiegel a Focus. Preslávili ho publikácie o Los 

Angeles, New Yorku, Tokiu, Ríme, Mexiku. Pieseň o Slovensku získala okrem 

iných ocenení aj Cenu UNESCO ako najkrajšia kniha sveta. Svoju tvorbu 

bilancoval na vyše 80-tich osobných výstavách doma i v zahraničí (Praha, 

Berlín, New York, Moskva, Budapešť, Varšava, Bukurešť, Sofia, Paríž, 

Hamburg, Bagdad, Káhira, Osaka, Istanbul, 

Havana...) a podieľal sa na mnohých 

skupinových expozíciách po celom svete. 

http://www.karolkallay.sk/# 
 

Z myšlienok a diela 
 Portrét ma zaujal už ako veľmi mladého fotografa amatéra. Možno to boli rodinné albumy...  

Aj portrét je vždy o tom, čo som videl. No ide aj o to, ako som to videl – to obzvlášť!  

Sú to rozprávania fotografa a tak ich treba aj čítať, interpretovať a súdiť... fotografovanie je 

niečo, čo ma takmer po celý život nesmierne baví. 

 Navyše vnímanie kvality je vyslovene pocitová subjektívna záležitosť. Ako však dosiahnuť, aby 

ľudia vnímali fotografi u ako dobrú? Dobrá fotografi a je často výsledkom remeselného 

majstrovstva, stlačenia spúšte v správnom okamihu na správnom mieste. No a paradoxne práve 

toto môže byť často dielom náhody, či ak chcete, šťastia...V mojom povolaní musí mať človek 

šťastie na situácie. Dobrá fotografia je drina a odriekanie...  

 Precestoval som takmer celý svet. Možno práve preto úprimne priznávam, že nadovšetko mám 

rád svoje rodné Slovensko. 
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Kurt GÖDEL  
(28.4.1906–14.1.1978) 
 

Vo vedeckej oblasti dosiahol najslávnejšie matematické 

výsledky 20. storočia. Jeho vety, o neúplnosti formálnej 

teórie a nemožnosti dokázať bezospornosť formálnej 

teórie v rámci jej formalizmu, spôsobili zásadné zmeny 

nielen v logike a vo filozofii matematiky. Gödel dokázal, 

že každý logický systém obsahujúci formalizovanú 

rekurzívnu aritmetiku je buď sporný alebo obsahuje nejakú nerozhodnuteľnú 

formulu. Dokázal, že axióma výberu je nezávislá od ostatných axióm teórie 

množín (19351940). Tiež ukázal, že hypotéza kontinua je bezosporná. Vyriešil 

Einsteinove rovnice gravitačného poľa (1949), publikoval tri odborné práce  

o problémoch relativistickej kozmológie. Gödel ukázal, že neexistuje všeobecná 

efektívna metóda s konečným počtom operácií, aby sme mohli všetky formule považovať za dokázané. 

Matematicky presne môže byť dokázané, že v každom konzistentnom formálnom systéme, ktorý obsahuje 

určitú časť konečnej teórie čísiel, existujú nerozhodnuteľné aritmetické vety a konzistencia žiadneho 

takéhoto systému nemôže byť dokázaná v tomto systéme. Ak aj nenachádzame spor, to neznamená,  

že spor neexistuje. Gödel ukázal, že nie je možná úplná formalizácia nášho poznávania založená na dedukcii 

zo systému prijatých axióm. Ľudský duch bude asi vždy v reálnej skutočnosti nachádzať svojimi 

myšlienkovými predstavami také zložité štruktúry, že na ich usporiadanie nebudú úplne stačiť žiadne ním 

konštruované konečné matematicko-logické formuly alebo filozoficko-metodologické sústavy. Ukázalo sa, 

že bohatstvo matematických teórií nemožno úplne odhaliť axiomaticky. Systém logických formúl exaktnej 

matematickej teórie môže vystihnúť iba časť skutočného sveta, ktorý spoznávame ľudskou inteligenciou. 

Nerozhodnuteľnosť niektorých tvrdení nie je absolútna, ale je viazaná na príslušný 

systém axióm s danou logikou. Aj keď budeme naďalej skúmať základy matematiky, 

konštruovať nové systémy axióm i nové dôkazové metódy, ani formalizácia 

ani axiomatizácia nám však „kameň mudrcov“ neprinesú. Stále sa vytvárajúca neistota 

zostane neodstrániteľnou súčasťou aj v matematike. 

 

Z myšlienok  
Nie je možné dokázať bezospornosť formálneho systému dôkazovými 
prostriedkami, ktoré sú v skúmanom systéme formalizované.      
Matematika nevyrastá z jazyka, ale jazyk je možný len vďaka matematike. 
Som presvedčený, že matematické pojmy tvoria svoju vlastnú objektívnu realitu, 
ktorú nemôžeme ani stvoriť ani zmeniť, len vnímať a popisovať.  
Matematika popisuje mimozmyslovú skutočnosť, ktorá existuje nezávisle na 
aktoch aj na dispozíciách ľudskej mysle a je iba vnímaná ľudskou mysľou a to 
vnímaná pravdepodobne veľmi neúplne. 

Ak existuje vôbec niečo ako tvorenie 
v matematike, potom to, čo akákoľvek veta robí, 
je, že práve obmedzuje slobodu tvorenia. Avšak to, 
čo obmedzuje, musí evidentne existovať nezávisle 
na tvorení. 
Hlavnou funkciou matematiky  
      (ako každého pojmového myslenia)  
      je dostať pod kontrolu obrovskú     
      rozmanitosť jednotlivostí sveta.   

 

http://sk.wikipedia.org/wiki/S%C3%BAbor:Kurt_G%C3%B6del_signature.svg
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Ludwig WITTGENSTEIN  
(26. 4. 1889 – 29. 4. 1951) 

 

Úvahami z logiky, psychológie, jazykovedy, literatúry i estetiky sa stal duchovným 

otcom logického pozitivizmu, nekompromisným a originálnym mysliteľom, 

fascinujúcim svojim spôsobom prednesu i kvalitou úvah (Logicko-filozofický traktát, 

Filozofické skúmania, Modré a hnedé knihy). Spoznal, že hranice jazyka sú hranicami 

sveta, že sa nedá myslieť to, čo sa nedá vysloviť. Snažil sa postupne vyjasňovať vzťah 

svet  myslenie  jazyk. Svet pre nás existuje len v našej interpretácii. Jazyk je 

metódou mapovania vnútorných i vonkajších medzí myslenia. Analýzou vzťahov 

medzi vecami a javmi dochádzame k uchopeniu skutočnosti.  

Zdravý rozum a prirodzený jazyk sú nám oporou na ceste za 

významom i spôsobmi myslenia. Hľadáme rovnice medzi vysloviteľným, mysliteľným 

(interpretovateľným) a zmysluplným. Vybudoval filozofiu jazyka. Hľadaním výrazu, 

vhodnou formuláciou, spresňovaním sa približoval ku skutočnosti a pravde. Vedel,  

že vo filozofii nemožno nič vymyslieť, ale iba sa dostávať do toho, čo je skryté. 

Objasňoval problémy filozofie korektným jazykom, odhalil jeho syntaktickú  

i významovú štruktúru. Uznal, že účelom filozofie je logické objasnenie myšlienok.  
 

Z myšlienok 

 

Problémy života nemožno riešiť na povrchu, ale len v hĺbke, v dimenziách povrchu sú 

neriešiteľné. 

K odpovedi, ktorá sa nedá vyjadriť, nemožno vyjadriť ani otázku. Keď sa dá otázka 

vôbec položiť, možno na ňu aj odpovedať. 

Význam slova je daný jeho použitím v reči... Ako slovo funguje, sa nedá uhádnuť. 

Musíme vidieť jeho použitie a z toho sa poučiť. Všetko, čo vôbec môže byť myslené, 

môže byť myslené jasne. Všetko, čo sa dá vysloviť, dá sa vysloviť jasne. 

Ak určíme nový spôsob myslenia, miznú staré otázky; tieto otázky spočívajú  

v spôsobe vyjadrovania; ak sa človek oblieka do nových šiat, odkladá so starými aj 

staré otázky.  

Veriť v Boha znamená chápať otázku po zmysle života.  

Veriť v Boha znamená vidieť, že život má zmysel.  

V určitom zmysle sme závislí a to, na čom sme závislí, môžeme 

nazvať Bohom. Boh je svetom nezávislým na našej vôli. 

Ak mám byť naozaj vykúpený  potrebujem istotu, nie múdrosť, sny, špekulácie    

a touto istotou je viera. A viera je vierou v to, čo potrebuje moje srdce a moja duša, 

nie môj špekulujúci rozum...  Presvedčiť niekoho o Božej existencii, by sa možno dalo 

výchovou, tým, že by sa určitým spôsobom formoval jeho život... Boh mi môže 

povedať: budem ťa súdiť tvojimi vlastnými ústami. Triasol si sa hnusom, 

 keď si svoje vlastné činy videl u druhých. 

Filozofická práca je vlastne – rovnako ako všestranná práca architekta – skôr prácou 

na sebe. Na vlastnom názore. Na tom, ako človek vidí veci. A čo od nich žiada.  

Z minulej kultúry sa stane hromada trosiek a nakoniec hromada popola, ale nad 

popolom sa budú vznášať duchovia... Riešenie tejto hádanky života  v priestore  

a čase leží mimo priestor a čas.  

To, čo považuješ za dar, je problém, ktorý máš vyriešiť. 

Subjekt nepatrí k svetu, ale je hranicou sveta. Dobré podobenstvo osviežuje rozum.   
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Jean-Baptiste de La Salle  
(30. 4. 1651 – 7. 4. 1719) 

 

Pochádzal z mnohodetnej francúzskej šľachtickej 

rodiny. Napriek zvučnému menu rodina de La Salle 

žila skromne a usporiadane. Výsledkom boli viaceré 

duchovné povolania: traja synovia sa stali kňazmi  

a jedna dcéra rehoľnou sestrou. Ján Krstiteľ študoval  
v rodnom Remeši a v Paríži. Stal sa (1678) kňazom 

a získal (1680) doktorát teológie. Chcel, aby mládež 

nielen dobre vyučovali, ale aby aj správne vychovávali, a to predovšetkým 

príkladom vlastného kresťanského života. Zakladal školy pre deti  

z chudobných rodín. Na prípravu učiteľov založil kongregáciu Školských 

bratov (1684). Odporúčal vyučovanie v materinskom jazyku, zákaz 

telesných trestov, vytváranie  obecných škôl, zriaďovanie  učiteľských ústavov. Zvolil si ideál 

evanjeliovej chudoby. Už počas zakladateľovho života viedli školskí bratia rozličné druhy škôl. 

Napísal diela Návod na správu školy, O povinnostiach bratov, Povinnosti kresťana, Rozjímania.  

V severozápadnom Francúzsku, ním založená kongregácia mala (r. 1719) 22 domov s 200 bratmi  

a 10 tisíc žiakmi. Vtedy si už cenili lasaliánske dielo aj mnohí z tých, čo ho predtým ponižovali  

a robili mu ťažkosti, kde len mohli. V rímsko-katolíckej cirkvi ho pápež Lev XIII. vyhlásil (1888)  

za blahoslaveného a (1900) za svätého. Pápež Pius XII. vyhlásil (1950) sv. Jána Krstiteľa de La 
Salle za nebeského ochrancu učiteľov a učiteliek. Dnes uznávame, že v cirkevných školách patria 

medzi kľúčové výchovné princípy viera, hlásanie evanjelia, rešpekt pre všetky osoby, kvalita 

vzdelávania i sociálna spravodlivosť. 
 

Z myšlienok 
 

Preukazujte veľkú vľúdnosť a lásku mladým ľuďom,  

ktorých vyučujete.  

Môžete robiť zázraky dotykom sŕdc tých, ktorí boli 

zverení vašej starostlivosti.  

Poverenie výučbou mladých je veľký dar a milosť Božia.  

Mladí ľudia potrebujú svetlo od pozorných sprievodcov,  

aby ich viedli na ceste spásy. 
  

 Mladí ľudia potrebujú dobrých učiteľov,  

ako viditeľných anjelov. 

 Urobte svoj podiel v pomoci vybudovať kráľovstvo Božie  

v srdciach svojich študentov...  

 Boh od teba očakáva, že sa dotkneš srdca.  

 Vyučovanie je jednou z najdôležitejších prác v Cirkvi.  

 Spôsob, akým sa správate, by mal byť vzorom pre tých, ktorých vyučujete.  

 Tvoja viera by mala svietiť pre tých, ktorých vyučuješ.  

 Vaša tvár by mala vyžarovať šťastie, ukazovať nehu i rešpekt.  

 Inšpirujte a veďte ostatných tým, že ich povzbudíte.  

 Niektorí študenti vyžadujú veľkú jemnosť, zatiaľ čo ostatní 

budú musieť byť usmernení aj pevnosťou.  
 Čím viac milujete mládež, tým väčšie budú účinky Božej milosti.                                                                                                                                                            


