
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 



Pierre TEILHARD DE CHARDIN  
(1. 5. 1881 – 10. 4. 1955) 

 

Francúzsky mysliteľ i mystik, kňaz a paleontológ, člen Akadémie vied v Paríži, 

čerpal z vedy i mystiky názory o zmysluplnom poslaní ľudstva a každého človeka 

zvlášť. Napätie medzi prírodovedou a náboženstvom pretavil do predstavy evolúcie. 

Ponúkol predstavu Boha pre kozmos i ľudstvo ako organický spojený celok  

v neustálom vývojovom pohybe. Mnohé jeho literárne práce, napr. Ľudstvo ako jav, 

Miesto človeka v prírode, Budúcnosť človeka, Veda a zjavenie, Chuť žiť sú 

odhalením ustavičného vzostupu histórie sveta k väčšej a zložitejšej organizácii  

a k dokonalejšiemu vedomiu. Jeho myšlienkové úvahy sú odrazom skvelého 

rozumu a intelektuálnej poctivosti, prejavom vášnivej lásky k človeku, prírode  

i Bohu. Mal vieru i vedu v rovnakej úcte. Ponúkol modernému človeku kozmický 

rozmer pre jeho chápanie a ďalšiu činnosť, pre dôvernú blízkosť vesmíru a človeka. Vykonal pokus  

o syntézu vedy a viery, zeme a nebies, ducha a hmoty. Vytvoril novú dôveru v človeka, ukázal činorodý 

zmysel pre svet smerujúci k Bohu. Pochopil, že vesmír a ľudstvo tvorí zmysluplný organický celok,  

v ktorom má primát psychika a myslenie. Človek získal postupným vývojom možnosť predvídať  

a vynachádzať. Vie, že vie. Jeho psychická reflexia je prejavom vrcholnej prírodnej komplexnosti a vzostupu 

vedomia. Teilhard spoznal, že vesmír aj s ľudstvom je jednotná dynamická sústava s nepretržitým vývojom. 

Hmota i duch sú spoločným doplňujúcim sa prejavom tajomnej vesmírnej energie, ktorá sa v čase a priestore 

neustále koncentruje, organizuje, uvedomuje, zosobňuje. 
 

Z myšlienok 

 

 Naozaj je zasiahnutý slepotou ten, kto nevidí šírku pohybu, ktorý ďaleko prekročil hranice 

prírodovedy, postupne zasiahol a naplnil chémiu, fyziku, sociológiu a dokonca i matematiku  

a dejiny náboženstva. Všetky oblasti ľudského poznania sa jedna po druhej pohli, spoločne 

strhnuté tým istým základným prúdom smerom k štúdiu vývoja. Evolúcia, to nie je už teória, 

systém ani hypotéza, ale ďaleko viacej: to je odteraz všeobecná podmienka, ktorej sa musia 

podriaďovať a ktorej musia vyhovovať všetky teórie, hypotézy i systémy, ak majú byť mysliteľné 

a správne. Svetlo, čo osvetľuje všetky fakty, zakrivenie, ktoré musí prijať všetky črty – to je 

evolúcia... Evolúcia je skvelý prostriedok byť viac Božím a viac sa Bohu dávať, v pohybe cítiť  

a objavovať svojho Boha... Neexistuje nič až po najvyššie stojacu ľudskú dušu, čo by 

nepodliehalo zákonu evolúcie. 

 Ľudský svet je pásmom neustálej duchovnej premeny, v ktorom sa všetky nižšie skutočnosti  

 a sily bez výnimky zjemňujú a pretvárajú vo vnemy, city, myšlienky, v schopnosť poznávať  

 a milovať... Čím viac sa človek stáva človekom, tým viac je korisťou stále výslovnejšej, stále 

čistejšej, stále nesmiernejšej potreby klaňať sa... Čím sa nám svet javí nádhernejší a oslavnejší, 

tým nádhernejšie môže pre veriaceho človeka žiariť svetlo Boha. 

 Boh nie je ďaleko od nás. V každej dobe na nás čaká v jednaní, v okamžitej činností... Božské 

do nás vniká, preniká nás a utvára prostredníctvom všetkých stvorených vecí bez výnimky. 

 Som presvedčený, že vesmír je v stave vývoja. Som presvedčený, že vývoj smeruje k duchu.  

 Som presvedčený, že duch dosahuje svoju dokonalosť v osobnej skutočnosti. Som presvedčený, 

že najvyššia osobná skutočnosť je univerzálny Kristus... V takom vesmíre, kde všetko usiluje  

postupné vytváranie ducha, ktorého Boh pozdvihuje ku konečnej jednote, nadobúda hmatateľná 

realita každého diela ceny posvätenia a spojenia  

s Bohom. 
 

 Veda a zjavenie nemôžu ďalej plniť svoje funkcie inak,  

 ako v pohybe, ktorý ich unáša k vzájomnému stretnutiu...  

 Cenu má len verná činnosť pre svet – v Bohu.  

 Existuje spoločenstvo s Bohom skrz svet... Pred nami je život.  

 
 



Dominik PECKA  
(4.8.1895 – 1.5.1981) 

 

Stredoškolský profesor náboženstva ako vysvätený 

kňaz (1918) poznal veľmi dobre myšlienkové pozadie 

svojich študentov. Vyučoval aj filozofiu, nemčinu 

a francúzštinu (Jihlava 1926–1941, Brno 1941–1953). 

S úctou a povzbudením usmerňoval mladých ľudí k pochopeniu úlohy 

človeka v modernom svete. Získal ich dôveru a oni s úžasom čítali jeho 

literárne odkazy (Umenie žiť, Cesty k pravde, Svätí a ľudia). Rozvinul 

filozofiu človeka (Zmysel človeka, Tvár človeka), aby pripravil náznak svojej 

antropológie (Človek a dejiny, Človek a technika, Moderný človek 

a náboženstvo). Svoje názory a podnety, úvahy aj vtipné 

glosy, eseje, aforizmy uverejňoval v časopisoch, prednášal ich nielen bohoslovcom, 

ale aj spoluväzňom (1954–55, 1958–60). Zaslúžený čestný doktorát (ThDr. h. c.) 

získal (1969) v Olomouci.  
 

Z myšlienok 
 

 Rozumnost náboženské víry vyplývá nejen z autority Boží, ale i z dokazatelné 

věřitelnosti a přijatelnosti zjevených pravd, jež sice rozum převyšují, ale rozumu 

neodporují, a dále i z důstojného rázu zjevených pravd, zaručených i zázraky  

a proroctvími. 

 Bez součinnosti rozumu nemůže víra plně rozvinout svůj obsah. Pravdy víry jsou 

takřka vloženy do lůna rozumu, aby se tam vyvíjely k synthese rozumu a víry. 

Rozum a víra nestojí proti sobě nepřátelsky už proto, že mají společný původ  

v rozumu božském - naopak, vzájemně se doplňují a vytvářejí ústrojnou jednotu. 

 Bůh nestvořil lidi jako loutky, které se pohybují přesně tak, jak se tahá za drátky, 

na kterých jsou zavěšeny, nýbrž jako bytosti rozumné a svobodné, které jsou 

schopny ho poznávat a milovat. Proto láska je útvarným principem 

všech ctností a jádrem všeho náboženského života. 

 Pro otázku Boží existence nemá význam, co věda říká, nýbrž co věda 

je... kdyby příroda nebyla rozumově poznatelná, nebylo by vědy. 

 Všechno, co se dá filosoficky říci o Bohu, uzná za pravdu i věřící 

člověk. Jenže filosof hledá v Bohu jen rozumné vysvětlení světa. Hledá Boha, ne 

aby ho uctíval, nýbrž aby uspokojil svého ducha znepokojeného záhadou světa. 

Věřící člověk však hledá Boha, aby ho mohl milovat. Nehledá pouhé "Absolutno", 

jež může být i něco neosobního, nýbrž hledá Boha osobního… Ovšem pravda je,  

že uznání existence osobního Boha má důsledky pro život mravní. A v tom je 

příčina, kromě jiných příčin, proč člověk Boha popírá… 

 Ak máme človeka vychovávať, musíme najprv vedieť, čo človek je... bytosť zložitá 

a paradoxná, jednotná i podvojná, duchovná i hmotná, prírodná i nadprírodná, 

rozumová aj inštinktívna, slobodná i spútaná, individuálna i sociálna, smrteľná  

aj nesmrteľná, bytosť sama so sebou nespokojná, sebe odopierajúca, seba 

prevyšujúca, putujúca v šerosvite neistoty pozemského údelu aj neistoty spásy. 

 Na otázku v čom je tajomstvo výchovy, možno odpovedať: v sebavýchove. 

 Si taký, aká je tvoja modlitba.                                                                                 
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Henryk SIENKIEWICZ 
(5.5.1846−15.11.1916) 

Quo vadis?, Ohňom a mečom, Potopa – možno 

niet Poliaka, ktorý by nepoznal tieto literárne 

diela. Poľský spisovateľ, nositeľ Nobelovej ceny 

za literatúru (1905) získal slávu svojimi 

historickými románmi, dotýkajúcimi sa poľských 

a kresťanských dejín. V románe Križiaci literárne 

spracoval konflikt s nemeckými rytiermi okolo bitky pri Grünwalde 

(1410). Pre deti napísal dobrodružný cestopisný román Púšťou 

a pralesom o príhodách anglického dievčaťa a poľského chlapca 

unesených v Egypta a putujúcich k Indickému oceánu. Sám veľa 

cestoval (Nemecko, Belgicko, Francúzsko, Anglicko, Spojené štáty 

americké, Taliansko, Grécko, 

Turecko i Španielsko, východná 

Afrika). Rozsiahle romány písal, 

aby "posilnil srdcia" rodákov, ktorí žili takmer sto rokov bez 

svojho štátu a mali za sebou dve nepodarené povstania. 

Zároveň sú kľúčom k poľskej mentalite. Posledné slová 

spisovateľa boli: Ja už to slobodné Poľsko neuvidím. 

 

 
 

Z myšlienok 
 

Člověk najde ve světě vždycky 

 snadněji filozofování než dobrou radu. 
 

Stáří a bezmocnost jsou smutní druhové 

posledních let života. 

 

Lež stejně jako olej plave na povrchu pravdy. 
 
 

 

 

 Je lehké najít si milenku a udržet si přítele. Těžší však je najít si přítele  

a udržet si milenku. 
 

 Hudba je jako moře. Stojíme na jednom břehu a vidíme daleko, 

ale druhý břeh spatřit nemůžeme. 
 

 I největší tvůrčí génius plodí bezvýznamnosti, totiž své epigony. 
 

  Doktríny neopíjejí o nic méně než alkohol. 
 

 Bohatý si může dovolit všechno, dokonce i ctnostný život. 
 

 Ženy neodpouštějí mužům omyly, kterých se sami dopustí. 
 
 
 
                                                                                                

 

 



Christian MORGENSTERN 
(6. 5. 1871 – 31. 3. 1914) 

 
Nemecký básnik a prekladateľ (z francúzštiny, z nórštiny), majster groteskných 

veršov zosmiešňujúcich meštiactvo a snobizmus, provinčnosť a povrchnosť,  

tuposť i krátkozrakosť. Jeho absurdné básne sú založené na humore  

a lingvistických hračkách. Svojou poéziou sa zaradil do dadaizmu, s prvkami 

surrealizmu, poetizmu a expresionizmu. Študoval dejiny umenia a práva, venoval 

sa žurnalistike. Jeho prozaické diela vyšli zásluhou jeho manželky väčšinou  

až  po jeho predčasnej smrti.  

 

 

Z myšlienok 
 

 S krajinami je to jako s lidmi, nikdy je úplně nepoznáme. Každý člověk a každá krajina mohou 

za určitých okolností projít všemi fázemi, od té nejubožejší ošklivosti až po tu nejvznešenější 

krásu. 

 Surovost života z ničeho tak drasticky nevyplývá, jako z konfrontace s ušlechtilou hudbou. 

 Kdo by si od dětství nezvykl na svět, musel by z něj ztratit rozum. Stačil by jej zničit zázrak 

jednoho jediného stromu. 

 Začít válku neznamená nic jiného než rozetnout uzel, místo abychom jej rozvázali. 

 Zdravý člověk je krásný, ale musí na něj přijít trochu nějaké nemoci, aby se stal krásným  

také duchovně.  

 Pravda může posloužit pouze tehdy, když je pro ni příjemce zralý. Není proto vinou pravdy,  

že je v lidech stále ještě tolik nevědomosti. 

 Smích a úsměv jsou brány, jimiž se dá do člověka propašovat mnoho dobrého. 

 Není snad většího zklamání, než když přijdeš s radostí v srdci k lhostejnému člověku. 

 Co se rozumí samo sebou, to se obyčejně nejdůkladněji zapomene a jen velmi zřídka udělá. 

 Mnoha lidem by jako četba na celý život úplně stačily vánoční nabídkové katalogy, inzeráty  

v novinách, návody přibalené k ústní vodě, k mýdlu, k termoskám a k petrolejovým kamnům,  

a potom snad ještě referáty. 

 Opatrnost a nedůvěra jsou dobré, jenže i vůči nim je třeba opatrnosti a nedůvěry. 

 Naše povaha je už taková, že když jsme dosáhli velkých věcí, toužíme po ještě větších. 

 U člověka není nic nemožného, ve zlém právě tak jako v dobrém. 

 Dá se říci, že pohlaví spotřebuje dvě třetiny veškeré možné duchovnosti. 

 Krásné je všechno, na co se díváme s láskou. 

 Domov není místo, kde bydlíš, ale místo, kde ti rozumějí.  

 Charakter člověka se pozná podle toho, jaké vtipy jej zraní. 

 Nejlepší výchovná metoda je obstarat dítěti dobrou matku. 

 Pamatujme: stojíme na konci, jsme začátek. 

 Žena nás zamíchává do života. 

 Karikatura je vždycky jenom na okamžik pravdivá. 

 Světové názory mnoha lidí jsou vpravdě směšné pevnosti. 

 Teprve slovo otevírá propasti, které ve skutečnosti nejsou. 

 Filozofie jsou záchranné pásy sestavené z korků řečí. 

 Pro mnohé lidi je jenom jediný lék - katastrofa. 

 Nechceš-li denně znovu dobývat svět, budeš ho den ze dne ztrácet. 

 Humor je způsob, jímž posuzujeme konečné ze stanoviska nekonečného.           
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Rabíndranáth THÁKUR  

(7. 5. 1861 – 7. 8. 1941) 
 

Indický (bengálsky) básnik a filozof, hudobník a maliar, 

dramatik a mysliteľ i sociálny reformátor. Bol lyrikom 

indického spôsobu myslenia, bojovník za duchovnú 

i hospodársku modernizáciu svojej krajiny. Ľudské 

spoločenstvo chápal ako tajomstvo reálnych vzťahov 

vzájomnej spolupráce všetko objímajúcej  lásky. Spoznal, 

že zmyslom človeka je neustále poznávanie toho, čo v skutočnosti je. Svojou 

umeleckou tvorbou (napr. Gitándžali – Obeť piesní; Bithiká – Cesta; Ghare 

bahire – Domov a svet; Sádhaná – Naplnenie života) oslávil harmóniu ľudských 

zápasov s prírodou i človeka samého so sebou, ponúkol radosť z dosiahnutia nekonečného vo vnútri 

konečného. Otváral mosty medzi prírodou, človekom a vesmírom, napĺňal naše pozemské 

putovanie mystériom ducha. Zvýraznil zodpovednosť každého človeka za svoj pozemský život 

i osudy svojich blízkych. Odsúdil neplodné meditácie, úteky zo života, zneužitie náboženskej viery, 

neochotu brániť sa proti nespravodlivosti. Za výsostne citlivú básnickú tvorbu, ktorá prehlbuje 

humanizmus a povznesenie ľudstva získal Nobelovu cenu za literatúru (1913). Zaslúžil sa 

o harmonickú spoluprácu východného myslenia a európskej kultúry. 
 

Z myšlienok  
 

 Človek neexistuje sám o sebe, je začlenený do vesmíru,  

ktorý ho obklopuje, a keď si to uvedomí, stáva sa veľkým. 

 Porozumieť niečomu, to znamená nájsť v tom niečo, čo je naše a práve toto 

objavovanie seba mimo nás je to, čo nás teší. 

 Poznanie je pre nás vzácne, pretože nikdy nebudeme mať čas ho zavŕšiť. 

 Nič z toho, čo okolo seba vidím, nie je ničotné, všetko mi pripadá vzácne. Vzácne 

je i  to najmenšie miestečko na tejto zemi, vzácny je i  ten najneužitočnejší tvor 

tohto sveta, všetko čo som nedosiahol, i to, čo som získal. 

 Predstava Boha, ktorú v sebe človek nosí, je zázrak všetkých zázrakov... 

Nekonečná bytosť prijala do seba tajomstvo konečnosti. A v nej, ktorá je láskou, 

splýva konečno s nekonečnom. 

 Nazývajú ťa bláznom? Počkaj do zajtra mlč. Na hlavu ti sypú prach? Počkaj do 

zajtra. Prinesú ti veniec. Odsadli si od teba na svoje vysoké stolce? Počkaj do 

zajtra. Zídu a zvesia hlavy. 

 Nikdy nezískame pravdivý pohľad na človeka, pokiaľ ho nebudeme milovať...  

Som úplne jedinečný, som nezrovnateľný. Ani celá tiaž vesmíru nemôže rozdrtiť 

moju individualitu. 

 Myslel som si, že moja cesta sa skončila na poslednej stanici mojich síl. Ale vidím, 

že Tvoja vôľa nepozná vo mne konca. A keď staré slová umierajú na jazyku, nové 

piesne vyrážajú zo srdca, a kde sa staré stopy strácajú, objavuje sa nový kraj, plný 

nádhery... Veky sa míňajú a Ty stále nalievaš a stále je kde liať. 

 Keď už tu nebudem, bude žiť u iných to, čo som im v živote dal. 

 Viera je vtáča, ktoré spieva, aj keď je noc temná. 

 Je ľahké byť úprimný, ak sa nehovorí celá pravda. 

 Ak plačeš za slnkom, neuvidíš hviezdy. 

 Smrť nezháša svetlo. Zhasína iba lampu, pretože prichádza úsvit. 



Stanislaw Jerzy LEC 
(6. 3. 1909 – 7. 5. 1966) 

 

Poľský básnik, satirik–aforista, vytvoril syntézu lyriky a satiry, 

 stal sa majstrom filozofického paradoxu. Pôvodom bol barónom  

de Tusch–Letz. Vo Viedni vyštudoval gymnázium, vo Lvove práva 

(1933). Žil vo Varšave. Vydal zbierky básní (napr. Jeruzalemský 

rukopis, Ábelovi a Kainovi), súbory frašiek a aforizmov (napr. Život 

je fraška, Cynikova prechádzka). Medzi jeho najznámejšie diela 

patria Neučesané myšlienky, Z tisíc a jednej frašky. Bol uznávaným 

autorom epigramov, vtipný, uštipačný, rýpavý, politicky 

i moralisticky útočný, melancholický, ... Mnohé jeho slovné 

povzdychnutia, invektívy, vtipné výpady i pseudopravdy zostanú 

nezabudnuteľné pre svoju ostrú tragikomickú hranu, ktorá ukazuje, 

že satira je smrteľne vážna vec. Lecove myšlienky sa postupne menia 

na aforistický liek, potrebný pre celú zjednocujúcu sa Európu. 

                                                          

Z myšlienok (neučesaných) 

 Prečo klamú tí, ktorí nepoznajú pravdu? 

 Smieme sa rozchádzať s pravdou? Áno, ak ju predstihujeme. 

 Niekedy sa lož tak priblíži pravde, že v medzere medzi nimi ťažko žiť. 

 Možno sa prepočítať, keď sa s ničím nepočíta? 

 Hrozné číslo: anonymná nula. 

 Z radu núl sa ľahko urobí reťaz. 

 Nejedna nula si myslí, že je elipsou, po ktorej sa točí svet. 

 Nesúhlasím s matematikou. Domnievam sa, že súčet núl dá strašné číslo. 

 Niektorí vidia pravým a ľavým okom to isté a myslia si, že to je objektivizmus. 

 Keď musí všetko súhlasiť, musí niečo nesúhlasiť. 

 Nebuď snob! Neklam vtedy, keď sa pravda lepšie vypláca. 

 Rozprávaj múdro, nepriateľ načúva. 

 Keď sa prevoláva: Nech žije pokrok – vždy sa spýtaj: Pokrok v čom? 

 Väčšina ľudí je vždy na strane väčšiny. 

 Skráťme meter. Budeme väčší. 

 Ľudia sú si čoraz bližší, svet sa preľudňuje. 

 Buďme ľuďmi aspoň tak dlho, pokiaľ veda neobjaví, že sme niečím iným. 

 Návrat do jaskýň je nemožný, je nás priveľa. 

 Majte na pamäti, že človek si nemôže vybrať: musí byť človekom! 

 Niet nových smerov, je len jeden: od človeka k človeku. 

 Analfabeti musia diktovať.  

 Trpaslíkom sa musí klaňať veľmi hlboko.  

 Dno je dnom, aj keď je obrátené nahor. 

 Nestačí hovoriť k veci, treba hovoriť k ľuďom. 

 Všetko je v ľudských rukách. Preto sa musia často umývať. 

 Niektoré charaktery sú nezlomné, pretože sú pružné. 

 Svedomie mal čisté. Nepoužité. 

 Nevypytuj sa Boha na cestu do neba, lebo ti ukáže najťažšiu. 

 Až stratím vtip, budú ma považovať za filozofa. 



Karel IV. Luxemburský 
(14. 5. 1316  29. 11. 1378) 

 

Narodil sa i zomrel v Prahe. Jeho otcom bol kráľ Ján 

Luxemburský a matkou Češka Eliška Přemyslovna. 

Vzdelával sa vo Francúzsku, do Čiech sa vrátil 

(1333). Bulou Klementa VI. (1344) bolo na jeho 

podnet povýšené pražské biskupstvo na arcibiskupstvo s právom korunovať 

českých kráľov. Ako český kráľ (1346) a rímsky cisár (1355) preniesol 

kultúrne a správne stredisko ríše do Čiech. Založil studium generale 

Pragense pražskú univerzitu (7.4.1348), hrad Karlštejn i Nové Mesto 

pražské. Nechal postaviť kamenný most cez Vltavu (1357) a začal stavať 

chrám. Sv. Víta (1344). Hovoril piatimi jazykmi, bol 

trpezlivý diplomat. Dokázal spájať praktické ciele 

s univerzálnymi ideálmi. Chcel byť spravodlivý vládca i svetskou hlavou 

kresťanstva. Ustanovil základný zákonník (Zlatá bula Karola IV.) pre celú 

Svätú ríšu rímsku. Svoje životné úsilie vyložil v autobiografickom diele  

Vita Karoli Quarti (1346). 
 

Z myšlienok  
Na veľkonočnú nedeľu, ktorá bola na tretí deň po mojom príchode, 

bola otrávená moja družina, a ja vďaka božej milosti bol som 

ochránený a unikol som otráveniu, pretože bola veľká omša, ktorá 

trvala veľmi dlho, a ja som pri nej prijímal; preto som ani nechcel 

jesť pred omšou (v Taliansku 1331). 

Aby sa nemuseli naši verní obyvatelia kráľovstva, ktorí bez 

prestania túžia po plodoch poznania, doprosovať almužnu 

v cudzích krajinách, ale aby nachádzali v kráľovstve stôl 

pripravený pre pohostenie... 
A když pak člověk na tomto světě tak hledaje nalezne zákon boží, v 

němžto jakož dřieve řečeno jest, mnoho dobrého, čistého, světlého a 

nepoškvrněného, protož dóstojně móž přirovnán býti k onomu drahému 

kameni, jenž člověk onen nalezl, i šel a prodal všecko, což měl, a kúpil je 

... do spoločenstva s nami uvádza to, že máme ten istý 

ušľachtilý jazyk slovanský... 

Buď múdry a never, že iba ozbrojenou mocou povzniesli naši 

otcovia štát z nepatrnosti k veľkosti.                                                             

                                                  

 

http://sk.wikipedia.org/wiki/14._apr%C3%ADl
http://sk.wikipedia.org/wiki/1316
http://sk.wikipedia.org/wiki/29._november
http://sk.wikipedia.org/wiki/1378
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/91/Goldene-bulle_1c-480x475.jpg
http://sk.wikipedia.org/wiki/S%C3%BAbor:Charles_IV-John_Ocko_votive_picture-fragment.jpg
http://sk.wikipedia.org/wiki/S%C3%BAbor:Karl_IV_HRR.jpg
http://sk.wikipedia.org/wiki/S%C3%BAbor:Karl_IV._(HRR).jpg


Jur HRONEC  
(17.5.1881–1.12.1959) 

 

Na Slovensku patrí k významným osobnostiam na poli matematickej kultúry. 

Prispel tu k vybudovaniu viacerých vysokých škôl (SVŠT, Prírodovedeckej fakulty 

UK, Vysokej školy obchodnej a Pedagogickej fakulty), položil základy 

matematickej tvorby a vyučovania matematiky. Jeho vedeckou oblasťou boli 

diferenciálne rovnice. Napísal 24 samostatných vedeckých prác s touto 

problematikou. Bol autorom prvých vysokoškolských učebníc vyššej matematiky 

napísaných po slovensky. Spolu napísal 11 odborných knižných publikácií a 15 

článkov o pedagogike i organizácii školstva. Presvedčoval svojou učiteľskou 

osobnosťou o tom, že z prostredia našich škôl zostane živou len tá predstava, ktorú 

sme pochopili, precítili, prežili, zapojili do vnútorných myšlienkových súvislostí. 

Odhalil hlboký vzťah medzi vyučovaním matematiky 

a pedagogikou. Zvýraznil zásadný podiel osobnosti učiteľa 

matematiky, jeho spravodlivosti, uznanlivosti, šľachetnosti, činnej energie, silnej 

vôle, presnosti i svedomitosti v procese štúdia matematiky. Hlásal i žil matematiku 

ako prostriedok výchovy charakteru. My Slováci sme malý národ, a preto aj naši 

mladí matematici nemajú také možnosti rozvoja, ako majú príslušníci veľkých 

národov Túto nevýhodu možno vyvážiť jedine zvýšeným úsilím pri 

sebazdokonaľovaní, vlastnom štúdiu a zabezpečovaní všestranného rastu. 

Matematická kultúra je aj pre radosť ducha. 
 

Z myšlienok 
 

 Byť učiteľom, byť formujúcim činiteľom ľudského ducha je veľmi krásne  

 a vznešené poslanie. 

 Hľadať spôsob vyučovania znamená hľadať dobrých učiteľov, a tak aj vnútorná 

reforma závisí najmä na osobnosti učiteľa. 

 Prvou a najhlavnejšou povinnosťou každého vyučujúceho je získať žiaka pre 

prácu pri vnímaní pojmov a predstáv, priviesť ho k tomu, aby sa aj on pričinil, 

aby pracoval a učil sa. 
 Vyučujúci môže oduševnenie u žiakov nižších tried povzbudiť vľúdnosťou, úprimnosťou  

 a taktnosťou, u žiakov vyšších tried zasa vedomosťami, skúsenosťou, vzdelanosťou, zvlášť 

vynikajúcim charakterom. Učiteľ s týmito vlastnosťami  imponuje žiakom, žiaci cítia, že 

učiteľ s nimi žije, a oni sa mu odplácajú usilovným učením, čo však znova povzbudzuje 

učiteľa k práci a tak oduševnenie sa stane nevyčerpateľným prameňom učiteľovej sily. 

 Dobrý učiteľ je vždy živou bytosťou, ktorá sa úplne oddá práci, výchove  

 a vyučovaniu, ktorá nehľadí na vlastný záujem, ale pred očami má len objekt 

vyučovania: tento ju zaujíma a oduševňuje. 

 Vedomosti sa dajú dosiahnuť po prvé veľkými požiadavkami učiteľovými, ktoré sú 

spojené s jeho prísnosťou, po druhé dobrým spôsobom vyučovania. 
 

 V každom žiakovi, v každom človeku má byť vychovávaná osobnosť 

ľudská, humanitná, ktorá svoju silu, svoju energiu podľa možnosti čo 

najekonomickejšie venuje prospechu a dobru celého národa, celého 

ľudstva. Toto má byť konečný a veľkolepý cieľ každého vyučovania. 
 

 Keby som si mal znova voliť povolanie, chcel by som byť len 
profesorom matematiky. Je to veda, ktorej zásady platili 
včera, platia dnes a budú platiť aj zajtra.    

 



Rudolf CARNAP 
(*18.5.1891–†14.9.1970)  
 

Nemeckoamerický filozof a logik, predstaviteľ neopozitivizmu a filozofie 

vedy, hlavný aktivista Viedenského kruhu a jeho myšlienok logického 

empirizmu. Vyštudoval filozofiu, matematiku a fyziku v Jene a Freiburgu 

(19101914). Stal sa docentom filozofie vo Viedni (19261931). Potom bol 

profesorom prírodnej filozofie v Prahe. Od roku 1936 pôsobil v USA (americké 

občianstvo získal roku 1941) na univerzite v Chicagu (193652), Princetone 

(195254) a na univerzite v Los Angeles (195461). Za hlavné poslanie 

filozofie považoval analýzu jazyka vedy, metafyziku za vedu neuznával. 

Analyzoval štruktúru prírodovedného poznávania s cieľom upresniť základné 

vedecké pojmy na základe matematickej logiky. K jeho základným dielam patrí: Logická výstavba 

sveta (1928), Zdanlivé problémy vo filozofii (1928), Logická syntax jazyka (1934), Základy logiky 

a matematiky (1939), Úvod do sémantiky (1942), Význam a nevyhnutnosť (1947), Logické základy 

pravdepodobnosti (1950), Kontinuum induktívnych metód (1952), Úvod do symbolickej logiky 

(1954), Induktívna logika a pravdepodobnosť (1959). Carnap podstatne ovplyvnil vývoj modernej 

logiky a teórie vedy. Systemizoval matematickú logiku ako formálny prostriedok filozofickej 

analýzy jazyka. Rozvíjal teóriu logickej syntaxe, induktívnu logiku ako logiku pravdepodobnostnú, 

snažil sa vybudovať zjednotený jazyk vedy. Hľadal nové cesty skúmania 

základov vedy a usiloval sa nanovo a čisto vedeckologickým spôsobom 

sformulovať kánon celého vedenia a poznania vo filozofii. Za hlavnú úlohu 

filozofie pokladal filozoficky exaktne pochopiť tie problémy, ktoré sa vyskytujú 

v špeciálnych vedách, a to pomocou prísne formalizovaného jazyka. 
 

Z myšlienok 
 

 Metafyzici sú hudobníci bez hudobného nadania. 

 Všetky otázky zmyslu, ktoré majú skutočne logický charakter, dajú sa skúmať 

formálnymi metódami syntaxe. 

 Relativizácia každej filozofickej tézy k jazyku, t.j. potreba určiť jej vzťah k jednému 

alebo niekoľkým konkrétnym jazykovým systémom, je to najpodstatnejšie, čo treba 

mať na mysli a čo si treba dobre osvojiť. 

 Keď vylúčime z epistemológie jej metafyzické a psychologické prvky, je časťou 

syntaxe... Metóda logickej syntaxe, t.j. analýza formálnej štruktúry jazyka ako 

systému pravidiel, je jediná metóda filozofie. 

 Existujú dva hlavné problémy teórie poznania: otázka významu a otázka 

verifikácie. 

 Keď niekto chce hovoriť vo svojom jazyku o nejakom novom druhu entít, musí 

zaviesť určitý systém nových prostriedkov hovorenia, podriadený novým 

pravidlám; tento postup budeme nazývať konštruovaním jazykového rámca pre 

nové uvažované entity. 

 Zavedenie nových prostriedkov hovorenia si nevyžaduje nijaké teoretické 

ospravedlnenie, pretože z neho nevyplýva nijaké tvrdenie o realite. 

 Buďme obozretní, keď formulujeme svoje tvrdenia, a kritickí, keď ich 

skúmame, ale buďme tolerantní, keď povoľujeme jazykové formy.  

 Máme úlohu nájsť cesty na organizovanie spoločnosti, ktorá zladí 

osobnú a kultúrnu slobodu jednotlivca s rozvojom účinnej organizácie 

štátu a ekonomiky.                                                                           
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Gustav MAHLER 
(7.7.1860−18.5.1911) 

 

Rakúsky hudobný skladateľ a dirigent, priekopník 

modernej vážnej hudby, pochádzal zo židovskej, 

nemecky hovoriacej, rodiny z Vysočiny na česko-

moravskom pomedzí. (Neskôr sa nechal pokrstiť a konvertoval  

na katolícku vieru.) Ukončil gymnázium v Jihlave a zároveň 

konzervatórium vo Viedni. V Jihlave žil do roku 1875. Ako operný 

dirigent po absolutóriu vystriedal mnoho pôsobísk napr. Halle, Ľubľana, 

Olomouc, Praha, Lipsko, Hamburg, Viedeň (1898−1907), aj Metropolitná 

opera v New Yorku (od 1908). Už ako tridsaťročný bol považovaný  

za jedného z najväčších dirigentov vtedajších čias. Posledný koncert 

dirigoval 21.2.1911. V hudobnom umení vytvoril symbolický most medzi 

klasickou hudbou 19. storočia a novou hudbou vznikajúcou v dvadsiatom 

storočí. Jeho dielo vyniká nádhernými orchestrálnymi piesňovými cyklami a monumentálnymi 

symfóniami.                                                                                           (http://www.mahler.cz/cz/gm/; 

http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10262554628-krajan-g-m/20854215387) 

 

Z diela a myšlienok 
 

 

 

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

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

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

http://www.last.fm/music/Gustav+Mahler 
 

Celý můj život je vlastně touha po domově. Cítím se 

jako trojnásobný vyhnanec: jako Čech mezi Rakušany, jako 

Rakušan mezi Němci, jako Žid na celém světě. Všude vetřelec, nikde vítán…  

 Děláme-li hudbu, nesmíme malovat, básnit, popisovat. Ale to, co zhudebňujeme,  

je přece jen celý člověk (tedy cítící, myslící, dýchající, trpící člověk). Nelze také 

nic namítat proti „programu“ (i když to není právě to nejvyšší) – ale musí být 

projevem hudebníka, a ne literáta a filosofa, malíře (ti všichni jsou v hudebníkovi 

zahrnuti).  

 Jako blesk mne to zasáhlo a všechno se zjevilo úplně jasně a zřetelně před mou 

duší! Na tento blesk čeká tvůrce, to je ono svaté početí. Ten den jsem ho zažil,  

teď jsem to jen musel vybudovat v tónech. A přesto, kdybych byl toto dílo již 

nenosil v sobě, jak bych byl mohl zažít takový okamžik? 
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William SAROYAN  
(31.8.1908  18.5.1981) 

 

Písal vždy ten istý príbeh  príbeh 

o človeku. Nemusel si vymýšľať. Život 

vytvára situácie lepšie ako ktorýkoľvek 

spisovateľ. Americký prozaik, básnik  

a dramatik arménskeho pôvodu videl 

obyčajné veci tak, ako ich ešte nikto nevidel... Pôsobil v rôznych 

zamestnaniach (poslíček, telegrafista i prednosta poštového úradu). 

Vo svojich literárnych dielach aj divadelných hrách vytvoril odkaz 

nepokoreného humanizmu. Skoro všetko čo napísal (napr. Odvážny 

mladý muž na lietajúcej hrazde; Cyklista v Beverly Hills; Tati, tebe 

preskočilo; Mami, mám ťa rada; Zbohom, láska moja; Srdce na 

vysočine; Čas tvojho žitia) má taký význam ako modlitba. Mnoho 

rokov žil striedavo v Paríži a v rodnom meste (Fresno, Kalifornia, 

USA). Dvakrát sa oženil s tou istou ženou, dvakrát sa s ňou  

aj  rozviedol. V literatúre sa spoliehal na to, že píše nenáročný list obyčajným ľuďom a hovorí im 

jednoduchými slovami o veciach i udalostiach, ktoré už poznajú vlastným prežitím. 
 

Z myšlienok 
 

 Vždy treba mať dobrého človeka... Vždy treba mať niekoho,  

 kto ťa jednoducho ľúbi aj vtedy, keď vie, že si zlý. 

 Život každého z nás skrýva v sebe protirečenie aj novú pravdu,  

 aj neopakovateľný zázrak. 

 Uprostred smrti je život, uprostred vojen je mier, uprostred chýb 

je čosi aj správne. 

 Umenie je neraz pravdivejšie než dejiny a vždy nám dáva viac ako poznanie faktov 

a štatistiky. 

 Jediná správna vec je smiech. Smiechom prekonaj krutosť. Smiechom prekonaj 

zlo. 

 Človek nemôže nenávidieť sám seba. Človek nemôže nenávidieť ostatných ľudí  

je to vždy on sám. 

 Každý človek na svete, dobrý alebo zlý, je podrobený skúškam.  

 Dajte si čo najviac  záležať, aby ste naozaj žili.  

 Všetko, čo spisovateľ napíše, je o ňom samom. 

 Byť na svete je zábava, ale ani jeden deň v živote neprejde, aby v ňom nebolo  

 do tej zábavy primiešané trošku bolesti, trápenia a ľútosti.    

 Písať vie každý, kto naozaj chce. Kto naozaj chce, ten vie, čo chce.  

 Kto naozaj chce, ten neumiera.  
 

 V čase svojho žitia ži tak, aby si v tomto čase zázraku nezväčšoval biedu 

a utrpenie sveta, ale aby si s úsmevom vítal jeho nekonečnú slasť a mystérium.  
 

 
 

 

 



Krištof KOLUMBUS 
(asi 31.10.1451 – 20.5.1506) 

 

V polovici 15. storočia sa Turci zmocnili 

Konštantínopolu a Európa nemala ako obchodovať 

s Áziou. Svetobežník a ostrieľaný moreplavec 

Kolumbus bol presvedčený, že cez Atlantický 

oceán sa dá doplávať k východnému pobrežiu 

Indie. Bol podporovaný Izabelou I. Kastílskou, získal dve malé karavely 

(Pinta a Niňa) a jednu väčšiu loď (karaka Santa Maria). S posádkou asi 90 

mužov sa 3. augusta 1492 vydal na cestu. Po dlhej náročnej plavbe pristál 

12. októbra 1492 pri ostrove, ktorému dal meno San Salvador. Počas prvej 

plavby Kolumbus ešte vstúpil na dnešnú Kubu, Haiti a Dominikánsku 

republiku. 15. marca 1943 sa Kolumbus vrátil do Španielska. Neskôr 

vykonal ešte ďalšie tri cesty k Novému svetu. Z poslednej cesty sa 

Kolumbus vrátil 17. novembra 1504. Neskôr Amerigo Vespuci 
dokázal, že bol vlastne objavený nový kontinent, dnešná AMERIKA. 

 

Z ciest 

 



 Albrecht DÜRER  
(21.5.1471–6.4.1528) 

Najvýznamnejší nemecký 

maliar a grafik, geniálne 

spojil renesančné túžby  

po umeleckom poriadku  

so stredovekou záľubou 

tajomstve. Vyučil sa 

v otcovej zlatníckej dielni, od roku 1486 sa venuje maliarstvu, 

vlastnú dielňu si založil v Norimbergu (1497). Za umeleckými 

dielami cestoval aj do Talianska (1494–14955; 1505–1507)  

a Holandska (1520–1522). Stal sa významným maliarom 

(Ružencová slávnosť, 1506; Adam a Eva, 1507; Všetci svätí, 

1511; Štyria apoštolovia, 1526), grafikom, drevorytcom 

(Apokalypsa, 1498), medirytcom (Melanchólia, 1514), portrétistom (Vlastná podobizeň v kožuchu, 

1500; Portrét mladej Benátčanky, 1505), zvládol krajinomaľbu, bol teoretikom perspektívy 

v maliarstve, znalcom proporcií ľudského tela (Štyri knihy o proporciách, 1528). Geniálne spojil 

precíznosť postrehu s dokonalým ovládnutím vyjadrovacích výtvarných prostriedkov. Strhujúcou 

výtvarnou formou vyjadril vnútorný život človeka v súdobej spoločnosti (obraz bol písmom ľudu) 

na prelome stredoveku a novoveku. Spoznal, ako vytvárať nielen veľké maľby monumentálnej 

krásy, ale aj mohutnosť grafických listov. Vedel stvárniť myšlienky pre pochopenie krásy, pravdy 

a dobra. Ovplyvnil rozvoj výtvarného umenia v Nemecku, Holandsku aj Taliansku. Vyrovnal sa 

veľkým osobnostiam talianskeho renesančného umenia. Za cisára Rudolfa II. viezli Dūrerov obraz 

Ružencová slávnosť pešo z Benátok až do Prahy. Maľuje aj to, čo sa nedá, oheň, slnečné lúče, 

hromy, blesky a dokonca aj to, čo nemožno vidieť, dojmy, city, celú ľudskú dušu (Erazmus 

Rotterdamský o A.D.). 
 

Z myšlienok a diela 
 V skutočnosti každé umenie spočíva v prírode. Umelcom sa stane 

ten, kto to dokáže z nej vybrať...  

 Ale čo je krása, to neviem. 

 Zachytiť črty ľudí je jednou z hlavných úloh maliarstva. 

 Tak sa mi darí, ako nebesá dali. 

 

––––––––––––– 

← Grafický list    

Melanchólia:  
 

Zádumčivá 

postava možno 

predstavuje ťažký 

a trpký osud 

ľudského 

poznania 

(geometria), ktoré je smutné a neisté z toho, že iba meraním a počítaním neovládne všetky 

možnosti, ktoré vedecky a umelecky pozorujeme vo svete práce a myšlienok. Tvorivý ľudský duch 

sa ocitol beznádejne tvárou v tvár sám sebe. Do obrazu je vpísaný magický štvorec z čísel 1 až 16 

(súčet čísel v riadkoch, stĺpcoch i po uhlopriečkach je rovnaký). Spája ich tajomná magická čiara 

asi s presvedčením, že bezbrehé skúmanie tvorivého človečenstva sa predsa len dobre skončí.   (dmj) 



Andrej Dmitrijevič SACHAROV 
(21. 5. 1921  14. 12. 1989) 

 

Vyštudoval fyziku na Moskovskej štátnej univerzite.  

Od roku 1948 pracoval s I. Tammom na výrobe 

termojadrových zbraní a neskôr na vývoji fúzneho 

reaktora (tokamak). Po úspešnom vyskúšaní vodíkovej 

bomby (1953) sa stal najmladším vedcom v histórii, ktorého prijali  

do Akadémie vied ZSSR. Verili sme, že naša práca je totálne nevyhnutná, 

pretože pomôže nastoliť vo svete rovnováhu... Potreboval som celé roky,  

aby som pochopil... Vybadal, že tí, ktorí strašlivú zbraň zostrojili, nebudú mať 

ani tú najmenšiu možnosť hovoriť do jej použitia. Vytriezvel, keď videl,  

že ich hrozná zbraň je katastrofálne účinná na všetko živé. Významne sa zasadil o podpísanie 

zmluvy o obmedzení jadrových testov (1963). Spolupracoval na založení  Moskovského výboru pre 

ľudské práva (1970). Dobrovoľne sa vzdal výhod výnimočného a uznávaného vedca a prijal pozíciu 

trpeného disidenta. V roku 1975, za neúnavnú obhajobu ľudských práv a za snahy o jadrové 

odzbrojenie,  sa stal laureátom Nobelovej ceny mieru. Zasadzoval sa proti zneužívaniu sily  

vo všetkých formách ohrozujúcich ľudskú existenciu, zápasil za ideu právneho štátu. 

 Od roku 1980 bol vo vyhnanstve v Gorkom, omilostený až1985.  

Aj v ruskom parlamente (od 1989) chcel, aby v spoločenskom a politickom 

jednaní bola princípom pravda a metódou nenásilná cesta zmien. Vytušil,  

že vo vede aj ľudskom konaní je zmysel javov a skutkov najdôležitejšou 

otázkou našej existencie. Od roku 1988 udeľuje Európsky parlament 

Sacharovovu cenu za slobodu myslenia. 
 

Z myšlienok 
 Od detstva som žil v atmosfére slušnosti, vzájomnej pomoci a tiež lásky k práci a úcty k vysokej 

profesionalite... Môj záujem vzbudzoval predovšetkým charakter daných problémov a možnosť 

dokázať svoje schopnosti, predovšetkým sebe samému. 

 Počátkem roku 1968 jsem pociťoval rostoucí tlak se vyjádřit o základních problémech naší 

doby. Čtením a diskusemi s Tammem a dalšími jsem se seznámil s úvahami o otevřené 

společnosti, sbližování a světové vládě. V roce 1968 jsem učinil rozhodný krok publikováním 

Úvah o pokroku, mírové koexistenci a intelektuální svobodě… 

 Je třeba bránit oběti politické represe (uvnitř státu a mezinárodně, s použitím diplomatických 

cest a silného veřejného tlaku včetně bojkotů). Je také třeba podporovat požadavek na amnestii 

všech politických vězňů, všech, kteří hovoří za otevřenost a právo bez použití násilí. Je nutné 

zrušit trest smrti, bezpodmínečně zakázat mučení a zabránit zneužívání psychiatrie pro politické 

účely.  

 Hospodářské, společenské a ideologické sblížení by mohlo vyústit ve vědecky řízenou, 

demokratickou a pluralitní společnost, zbavené netolerance a dogmatismu, v lidskou společnost, 

která by pečovala o zemí a její budoucnost a která by využila pozitivních vlastností  

obou systémů… 

 Předvídám univerzální informační systém, který každému člověku poskytne maximální svobodu 

volby… Realizace univerzálního informačního systému od základů ovlivní každého člověka, jeho 

volný čas, intelektuální a umělecký rozvoj. Na rozdíl od televize tento univerzální 

informační systém každému poskytne maximální svobodu výběru a bude vyžadovat 

individuální aktivitu… Ale historická role univerzálního informačního systému 

bude spočívat ve zbourání bariér při výměně informací mezi státy a lidmi. 

 Je velmi důležité bránit ty, kteří trpí kvůli svému nenásilnému boji za otevřenou 

společnost, za spravedlnost, za jiné lidi, jejichž práva jsou porušována. Je naší  
 a vaší povinností za ně bojovat. Myslím, že na této bitvě závisí náš osud - důvěra mezi lidmi, 

důvěra ve vznešené sliby, a v konečném důsledku mezinárodní bezpečnost.                              (dmj) 

http://sk.wikipedia.org/wiki/S%C3%BAbor:1991_CPA_6322.jpg


Mikuláš SCHNEIDERTRNAVSKÝ 
(24. 5. 1881  28. 5. 1958) 

Pražské konzervatórium absolvoval roku 1905. V Prahe sa dôkladne 

oboznámil s českou hudbou, so Smetanovou a Dvořákovou tvorbou, 

ktorá mala na jeho kompozičný sloh základný vplyv. Vrátil sa do 

rodnej Trnavy, kde sa definitívne usadil a prijal miesto regenschoriho 

pri chráme Sv. Mikuláša. Bol vtipný rozprávač, skúsený pedagóg, 

organista, huslista, klavirista a cimbalista, no predovšetkým dobrý 

hudobný skladateľ. Vybral viac než 500 slovenských duchovných 

piesní do Jednotného katolíckeho spevníka (1937). Z nich je 226 

 jeho vlastných melódií, ku ktorým sám napísal texty i jednoduchý 

organový sprievod. Majstrovské harmonizácie, ktoré vystihujú 

vrúcnosť sŕdc a duší veriacich Slovákov (napr. Ó, Mária, bolestivá; 

Klaniam sa ti vrúcne; Ježišu Kráľu; Bože, čos´ ráčil a mnohé iné), 

hoci pomerne náročné na zvládnutie organového sprievodu, sa stali 

najčastejšie interpretovanými skladbami. Napísal aj niekoľko 

melodrám, z cirkevnej hudby 11 omší (napr. Vianočná omša), 4 requiem a takmer 30 chrámových 

skladieb na latinský i slovenský text. Z väčšieho počtu inštrumentálnych a komorných skladieb  

je najvýznamnejšia Husľová sonáta g mol, populárna inštruktívna Slovenská sonatína pre klavír.  

V nespočetnej orchestrálnej hudbe okrem Dumky a tanca  

a staršej symfonickej básne Pribinov sľub vyniká jeho posledné 

veľké dielo Spomienková symfónia e mol.  Centrom jeho tvorby 

je umelá piesňová tvorba, zastúpená niekoľkými zbierkami 

zverejnenými vo viacerých vydaniach: Drobné kvety (1907), 

Slzy a úsmevy (1909), Zo srdca (1920), Piesne o matke (1940). 

Za celoživotné umelecké dielo mu pápež Pius X. udelil (1933) 

ocenenie – Rytier rádu sv. Gregora. 

 

Z myšlienok 

 

Vznešene krásna, ale aj zodpovedná úloha, ktorou poverený 

som bol Spolkom sv. Vojtecha zostaviť Jednotný katolícky 

spevník, stala sa mi poctou mimoriadnou, jednou z najväčších 

môjho života 
 

Cesta k "spáse" vedie muzikanta cez lúky posvätnej hudby, bez 

ktorej je každé hudobné vzdelanie neúplné, torzo. Dnes to ide 

s tou musicou sacrou akosi kopcom dole! 

 
                                                                                            

 
                                                                                                       (dmj) 
 
 

http://sk.wikipedia.org/wiki/S%C3%BAbor:Mikulas_Schneider-Trnavsky_1.jpg
http://registerkultury.gov.sk/podujatia/foto/f5418.jpg
http://www.antikvariatik.sk/knihy/16486/subor_1.jpg


František PALACKÝ  
(* 14. 6. 1798 – † 26. 5. 1876) 

 
Narodil sa na Valašsku, v prostredí českobratských 

protestantov. Vyštudoval na evanjelických školách  

v Trenčíne a v Bratislave. Bol mimoriadne talentovaný, 

postupne zvládol až desať cudzích jazykov. Stal sa (1829) historiografom 

Českého kráľovstva a získal prístup do významných archívov v Čechách 

aj v Európe. Publikoval nemecky aj česky, vydal syntetické dielo Dějiny 

národu českého v Čechách a na Moravě I–V, 1848–76; české dejiny videl 

ako neustály boj českého živlu s nemeckým. Učil, že treba neustále 

myslieť v dimenziách tak o storočie naspäť, ako aj o storočie dopredu. 

Bol uznávaným predstaviteľom austroslavizmu (zjednotenia Slovanov  

v rámci federalizovanej rakúskej ríše). Predsedal (1848) Slovanskému zjazdu v Prahe, bol aj 

poslancom Ústavodarného snemu. Český historik, politik a kultúrny činiteľ bol ako ...mladý učenec, 

vychovaný mezi Slováky, Němci a Maďary v uherské zemi, znenáhla uznaným vůdcem  

a organisátorem obrodné snahy národní, hlavním představitelem doby 

obrození a takřka zákonodárcem naší novodobé obce národní (Josef Pekař). 
 

Z myšlienok 
 

Život můj a duch můj posvěcen budiž vlasti, a jen vlasti a národu 

budiž dýchání mé. Jsem Čech rodu slovanského, i se vším tím 

nemnohým, co mám i co mohu, oddal sem se zcela i na vždy  

ve službu svému národu. 

Dílem svým posloužit chci milovanému národu svému věrným 

obrazem minulosti jeho, ve kterémž by jako v zrcadle poznal sebe 

sám a vzpamatoval se v tom, čehož mu potřebí jest. 
 

Co z pravé lásky pramení, nikdy nevysychá. 

Chceš-li si obhájit autoritu, musíš vědět třikrát tolik  

jako tvůj odpůrce. 

Nic než národ má právo na existenci. 

Překročuje meze spravedlnosti, kdo více činí, nežli k zachování 

jejímu potřebí jest. 
 

Říká se, že děti, blázni a filozofové mluví pravdu. Proto se děti bijí, blázni zavírají  

a filozofové nechápou… Silní jsme jen silou ducha. 
 

Cena človeka spočíva nie tak vo fyzickej a rozumovej sile  

a zručnosti, ako v mravnom správaní sa, v spravodlivosti  

a šľachetnosti; a ... keby kto aj celý svet na ruby obrátiť vedel, 

nemôže byť mužom veľkým, ak zostáva nulou čo do mravnosti. 

 

                                     (dmj) 

https://cs.wikiquote.org/wiki/%C5%BDivot
https://cs.wikiquote.org/wiki/Vlast
https://cs.wikiquote.org/wiki/N%C3%A1rod
https://cs.wikiquote.org/wiki/Spravedlnost
https://sk.wikiquote.org/wiki/Rozum
https://sk.wikiquote.org/wiki/Sila
https://sk.wikiquote.org/wiki/%C5%A0%C4%BEachetnos%C5%A5
https://sk.wikiquote.org/wiki/Svet
https://sk.wikiquote.org/wiki/Mu%C5%BE
https://sk.wikiquote.org/wiki/Nula
https://sk.wikiquote.org/wiki/Mravnos%C5%A5


Martin HEIDEGGER  
(26.9.1889 – 26. 5. 1976) 
 

Nemecký filozof (ale možno aj básnik a filológ) 

dospel k presvedčeniu, že musí skúmať 

každodennú ľudskú skúsenosť, zážitky človeka. 

Hľadal zmysel ľudskej existencie, odpovede na 

otázky bytia a času vnímal intuitívnym vhľadom.  

Človeka chápal ako vrhnutého do konečného 

pobytu vo svete. Obhajoval dejinnosť človeka. 

Hľadal jazyk bližší ľudskej existencii. Uvedomoval si, že nemožno 

nájsť správnu odpoveď na nevhodne postavené otázky. Ponúkal 

prijatie zodpovednosti za otvorenú budúcnosť. Vedel, že otázky sú 

často dôležitejšie ako odpovede. V podstate pravdou sa rozumie 

súhlasnosť, zhodnosť bytia v sebe samom ako stvoreného  

so Stvoriteľom, zladenosť daná poriadkom stvorenia. 

   Bol asistentom E. Husserla, prednášal filozofiu na univerzite (Markburg, Freiburg). Napísal Bytie 

a čas (1927), O podstate pravdy (1943), Platónovo učenie o pravde (1947), Úvod do metafyziky 

(1953), Čo znamená myslieť (1954), Básnictvo, jazyk, myslenie (1971). Stal sa „posledným 

západným metafyzikom“, ktorý chcel klásť správne otázky. Pochopil, že seba i okolitý svet 

odkrývame (čo i ako je) s porozumením, vo vzájomnom vzťahu. Jedine človek (jazyková historická 

bytosť) hľadá zmysel svojej existencie, ľudia ku všetkému pristupujú s predbežným porozumením 

utváraným ich postavením v dejinách, v horizonte iných osôb. V podstate pravdou sa rozumie 

súhlasnosť, zhodnosť bytia v sebe samom ako stvoreného so Stvoriteľom, zladenosť daná 

poriadkom stvorenia.  
 

Z myšlienok 
 

 Všetko je cesta. 

 Sme tu príliš neskoro pre bohov a príliš skoro pre Bytie. 

 Človek je bytie, ktorému v jeho bytí ide o jeho bytie. 

 Smrť je v najširšom zmysle fenoménom života. 

 Reč (jazyk) je domovom bytia.  

 Mysliteľ vyslovuje bytie, básnik pomenúva sväté. 

 Technika prekonala všetky vzdialenosti, ale nevytvorila nijakú blízkosť.  

 So  vzrastajúcim upevnením manipulačne technickej podstaty každej vedy bude 

stále viac ustupovať rozdiel medzi prírodnými a duchovnými vedami, pokiaľ ide  

o ich predmet a postup… 

 Obrátenie sa koná medzi volaním (počúvajúceho) a počúvaním (volaného).  

Obrat je spätný obrat. Volanie ku skoku do diania je veľké ticho najskrytejšieho 

poznávania seba. 

 Veľký problém západného sveta nie je v nedostatku hodnôt, ale to, že všetko je 

prevedené na hodnotu. 
 

 Už len nejaký boh nás môže zachrániť. 
 Filozofia končí, čo príde potom? Kybernetika. 

 Vedieť sa pýtať znamená vedieť čakať,  
trebárs aj celý život. 

         
(dmj) 



IGNÁC z Loyoly (Iñigo LOPEY de Recalde)  
(31.5./1.6.1491 − 31.7.1556) 

Tento baskický šľachtic založil (1534) rehoľu 

Spoločnosť Ježišova, ktorú schválil pápež Pavol III. 

písomne v roku 1538. Za svätého ho vyhlásil (1622) 

pápež Gregor XV. Jeho telo je pochované v chráme 

Il Gesú v Ríme. Vzrastom pomerne nízky, bol 

najmladším z trinástich detí. Už v mladosti viedol svetácky život.  

Ako vojak bol zranený na oboch nohách. V roku 1521 sa rozhodol stať 

mníchom. Stal sa (1537) aj katolíckym kňazom. Za svoje životné 

heslo si zvolil Všetko na väčšiu slávu Božiu! Ako tridsaťtriročný sa 

začal učiť latinčinu, filozofiu a teológiu v Alkale, Salamanke, v Paríži. 

Spísal skúsenosti o duchovnom živote, pravidlá a rozjímania do 

pojednania Duchovné cvičenia. Ignác chcel hľadať a nachádzať Boha 

vo všetkých veciach, viac v dielach lásky a poslušnosti ako v modlitbe alebo v meditácii. Bol 

otvorený pre svet, ktorý patrí Kristovi. Zdôrazňoval spolupôsobenie človeka s Božou milosťou. 

Proti jednostrannosti reformátorov ponúkal katolícku syntézu. Odporúčal modliť sa tak, ako by 

všetko záležalo len na Bohu, ale navrhoval, aby sme sa pričinili tak, ako by záležalo len na človeku, 

že bude spasený. 
 

Z myšlienok 

 

 Boh je skúsený bankár, ktorý hodnotí lásku viac podľa skutkov ako podľa slov.  

 Boh je štedrý. Z jeho rúk dostanem to, čo nenájdem v rukách ľudí. Keď ľudia 

nedajú nič, dostanem všetko od Boha.  

 Bohu je každá vec milá iba natoľko, nakoľko pomáha ako nástroj ku konaniu 

dobra v spojení s ním. 

 Kde je láska, tam sa dejú veľké veci, kde sa nič veľké nedeje, je to preto,  

lebo tam niet nijakej lásky. 

 Lásku treba vložiť viac do skutkov ako do slov.  

 Nedávaj na ľudský ohľad, ale vnútorne buď tak slobodný, aby si mohol vždy 

urobiť aj opak. 

 Pravda sa nedá nadlho umlčať. Môže sa na ňu síce útočiť, ale nemôže byť 

premožená.  

 Pravda žiari vždy svojim vlastným svetlom, zatiaľ čo lož sa zahaľuje temnotami, 

ale stačí, aby sa ukázala holá skutočnosť a lož je odhalená.  

 Skutočne len veľmi málo ľudí chápe, čo by im Boh preukázal, keby sa mu celkom 

odovzdali.  

 Spravodlivému človeku prospievajú aj tvrdé rany nepriateľov. Práve tým, 

že škodia, pomáhajú. Je tomu tak, ako keby dážď drahokamov spustošil vinicu  

a tým obohatil jej majiteľa vzácnejším pokladom.  

 Vo všetkých veciach si zachovaj slobodu ducha a sleduj,  

kam ťa duch vedie.  

 Skúsenosť nás učí, že tam, kde sa vyskytuje mnoho prekážok,   

nasleduje aj väčší úžitok. 
 Nič zo stvorených vecí nemôže spôsobiť v duši takú radosť, ako čisté svedomie  

a život s Bohom.                                                                                                                                      (dmj) 


