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Carl Maria von WEBER 
(18.11.1786 − 5.6.1826)  

 
Pôsobil ako kapelník dvorných spoločností  

v mnohých nemeckých mestách. Bol vynikajúcim 

klaviristom, spisovateľom aj režisérom. Popri 

kapelníckej práci aj komponoval. Vytvoril veľa 

klavírnych, komorných a vokálnych diel, aj 2 symfónie. 

Jeho najobľúbenejšia klavírna skladba je Vyzvanie do tanca. 

Vlastenecký zbor Lýra a meč podnecoval Nemcov vo vojne proti 

Napoleonovi. Z hlbokého národného cítenia vyrástlo aj Weberovo 

vrcholné dielo – opera Čarostrelec. Vytvoril aj operu Euryanta,   

v ktorej zobrazil stredoveký svet rytierov, ich povesti a legendy. 

Najvýznamnejšími orchestrálnymi skladbami sú dva klarinetové 

koncerty. Jedným z jeho prínosov pre umenie dirigovania je to,  

že ako prvý zaviedol použitie taktovky 

pri  dirigentskom pulte. 

 

V rokoch 1813 − 1816 bol dirigentom 

nemeckej opery v Prahe. 

 
 

Z myšlienok a diela 
     https://www.youtube.com/watch?v=ZdMqHNcL6xI 

     https://www.youtube.com/watch?v=xMBDpZX2Veo 

     https://www.youtube.com/watch?v=O8KE2FeU1qc 

     https://www.youtube.com/watch?v=iN8O_LIpSlw 

     https://www.youtube.com/watch?v=eRXKm33DN0A 

  

https://cs.wikipedia.org/wiki/Taktovka
https://www.youtube.com/watch?v=ZdMqHNcL6xI
https://www.youtube.com/watch?v=xMBDpZX2Veo
https://www.youtube.com/watch?v=O8KE2FeU1qc
https://www.youtube.com/watch?v=iN8O_LIpSlw
https://www.youtube.com/watch?v=eRXKm33DN0A


3 

 

3 

 

Johannes MÜLLER (Regiomontanus) – systematik rovinnej 

a sférickej trigonometrie 
 

Úlohy aj v listoch 
Ľudia si v listoch oznamujú rôzne správy. Matematici si posielajú úlohy. Taliansky astronóm 

Giovanni Bianchini dostal v liste úlohu: Vypočítajte obsah štvoruholníka vpísaného do kruhu  

s polomerom 60,  ak strany štvoruholníka sú v pomere 4:7:13:17. Zvedavý pisateľ bol mladý 

nemecký matematik a astronóm Johannes Müller-Regiomontanus (1436–1476). V záznamoch  

o ňom sa vyskytujú rôzne mená: Joannes de Monte Regio, Hans von Köninsperk, Königsberger, 
Molitor, Moller a podobné ďalšie obmeny. Druhé prímenie – Regiomontanus je zlatinizovaný 

názov rodiska – Königsbergu, mestečka neďaleko Coburgu (dnes Bavorsko v Nemecku). 
 

Cesty životom 
Jeden z najlepších stredovekých astronómov a matematikov15. storočia sa narodil 

6. júna 1436. Dvanásťročný začal študovať na univerzite v Lipsku, štúdia 

dokončil vo Viedni u významného astronóma a matematika Georga Peurbacha 

(1423–1461). Od roku 1458 tu začal aj prednášať matematiku a astronómiu. 

Niekoľkoročný pobyt v Taliansku mu umožnil zdokonaliť sa v gréčtine  

a vyučovať astronómiu v Padove. Na pozvanie kráľa Mateja Korvína sa zúčastnil  

a možno aj krátko prednášal od roku 1467 na novozaloženej univerzite Academia 

Istropolitana v Pressburgu, dnešnej Bratislave. Pôsobil aj v Ostrihome, Rábe,  

v Budíne bol správcom kráľovskej knižnice. V roku 1471 odišiel Regiomontanus do Norimbergu. 

Tu vo vlastnej tlačiarni vydával vedeckú literatúru a riadil astronomické observatórium. V roku 

1475 odišiel na pozvanie pápeža Sixta IV. do Ríma, aby sa zúčastnil prác na reforme juliánskeho 

kalendára. Morová epidémia zasiahla aj jeho. Zomrel 6. júla 1476 v Ríme. 
 

Odborné práce 
Regiomontanus preložil veľa odborných prác z gréčtiny, dokončil po 

Puerbachovi z arabštiny preklad slávnej astronomickej knižky Klaudia Ptolemaia 

Veľká skladba. Preštudoval práce arabského učenca al–Battániho (okolo 858 –

929) a v jeho diele našiel a zdôraznil kosínusovú vetu pre sférickú trigonometriu. 

V rokoch 1462–1464 napísal Regiomontanus dielo Päť kníh o všetkých druhoch trojuholníkov,  

ktoré však vyšlo tlačou až neskôr (1533). Je to prvá práca, v ktorej bola trigonometria jasne 

oddelená od astronómie, zároveň bol vyložený celý systém viet rovinnej a sférickej trigonometrie. 

Spísal(1467) prvé desatinné trigonometrické tabuľky, vyšli v1490. Regiomontanus neriešil 

trigonometrické úlohy iba konštruktívne, ale aj algebraicky, t.j. výpočtom. Okrem astronomickej 

teórie a pozorovania komét sa venoval aj popisu a konštrukcii astronomických prístrojov. 

  Johannes Müller-Regiomontanus rozvinul astronomické i matematické bádanie svojej doby. 

Medzi prvými v Nemecku počítal s arabskými číslicami, bol vynikajúcim znalcom antickej gréckej 

matematiky, systematicky študoval trigonometriu a ukázal ju ako samostatnú matematickú 

disciplínu. Stal sa pozoruhodným astronómom európskej tradície medzi Ptolemaiom a Koperníkov. 

I keď Regiomontanus zomrel veľmi mladý, získal si svojimi odbornými prácami autoritu medzi 

matematikmi i v radoch astronómov. 

   Zaujímavý je úryvok z listu, ktorý poslal Regiomontanus rektorovi univerzity  

v Erfurte: I keď iní chcú riešil svoje problémy svoje problémy vojnami, my chceme 
zápasiť inými prostriedkami, nie v bitkách, ale pomocou vydávania kníh, treba 
aby našimi zbraňami neboli zbrane vrhačské, bodáky a baranidlá na búranie 
pevnosti, ale prístroje Hipparcha a Ptolemaia, ktoré som zostrojil z kovu, obrovské  
a vhodné pre pozorovanie hviezd. J. Müller vydal (1474) tabuľky polôh Slnka, Mesiaca a planét na 

každý deň pre roky1475–1506. Na 896 stranách obsahovali 30000 číselných údajov spolu s 

návodom ako prepočítať tieto údaje pre rôzne miesta v Európe. Regiomontanove tabuľky používal 

aj Krištof Kolumbus a ďalší moreplavci.  Traduje sa, že piate dokonalé číslo 33550336 asi objavil 

Johannes Müller-Regiomontanus.                                                                                              

http://sk.wikipedia.org/wiki/S%C3%BAbor:Johannes_Regiomontanus.jpg
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Carl Gustav JUNG  
(26. 7. 1875 − 6. 6. 1961) 

 

Švajčiarsky lekár – psychiater, psychológ a psychoterapeut, mysliteľ 

i spisovateľ, dokázal pozorne vnímať vnútorné zážitky, študoval vývoj 

človeka ako indivídua, rozpracoval svoje poznatky do otvoreného systému 

analytickej psychológie. Zvýraznil psychológiu náboženskej skúsenosti, 

psychológiu umenia a kolektívneho podvedomia. Vysvetlil proces 

individualizácie a význam jedinca v rozvoji ľudstva. Postavil modernú 

psychológiu do vzťahu k novodobej prírodovede, ponúkol hlbšie po-

chopenie duchovna v ľudskom osude. Podvedomie je usadeninou životných 

predkov, kolektívnou ľudskosťou, historickou skúsenosťou. 

Vždy ukazujeme iba niektorú zo svojich masiek. Hľadáme 

úplnosť života a jeho zmysel. Túžime po Bohu − večnosti, spravodlivosti, 

dokonalosti a vytvárame jeho symboly. Chceme naplniť individuálnu existenciu, 

pochopiť svoje bytostné ja.  
  

Z myšlienok  

 Ak človek dozrie do plnej individuality, je to ako keď sa rieka, ktorá sa neúčelne 

rozlievala vedľajšími prúdmi a bažinami, náhle vráti do svojho vlastného koryta.  

 Naše vedomie predsa samé seba nevytvára, ale pramení z neznámej hĺbky. 

Prebúdza sa pozvoľna v dieťati a prebúdza sa každé ráno z hĺbok spánku z 

nevedomého stavu. Je ako dieťa, ktoré sa denne rodí z materského prazákladu 

nevedomia.  

 Idea mravného zákona a idea Boha sú nevyvrátiteľne zakorenené v ľudskej duši.  

 Zisťujem, že všetky moje myšlienky krúžia okolo Boha ako planéty okolo Slnka a 

sú ním ako planéty Slnka neodolateľne priťahované.  

 Duša obsahuje toľko záhad, čo svet so svojimi galaktickými systémami. 

 V podstate vzaté, sme zahalení do psychických obrazov tak, že vôbec nemôžeme 

preniknúť k podstate vecí mimo nás. 

 Všetko tkvie v duši, všetko je takpovediac na vnútornej strane. 

 Existujem na základe čohosi, čo nepoznám. Aj napriek tejto neistote 

cítim spoľahlivosť toho, čo existuje a kontinuitu svojho života, aký je. 

 Nech povieme čokoľvek, nikdy slovo nevyjadrí celok. 

 Ak by absolútne prevažovala nezmyselnosť, potom by s vyšším vývojom stále viac 

mizlo naplnenie života zmyslom. Ale zdá sa mi, že tak to nie je. 

 Pravda poplatná zmyslom môže vystačiť rozumu, ale nikdy nedáva zmysel 

ľudského života; tento zmysel zachvacuje a vyjadruje aj vnútro človeka. 

    Otras nášho sveta a otras nášho vedomia sú jedno a to isté. Všetko sa stáva 

relatívnym a preto problematickým. Moderný človek sa nevyhnutne vracia k svojej 

duchovnej realite a čaká na jej istotu.  

 Duša je vnútorne vnímaný život tela a telo je život ducha prejavený von, že telo a 

duša sú jedno. Otázky duše ležia vždy za horizontom vedomia. Keď hovoríme o 

problémoch duše, hovoríme vlastne o veciach na hranici viditeľnosti, o veciach 

najintímnejších a najmenších.    

 Naše činy ukážu, kto vlastne sme... Volám či nevolám, Boh je vždy prítomný. 
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André Marie AMPÉRE   
(22. 1. 1775 – 10. 6. 1836) 

Francúzsky matematik a fyzik objasnil pojem elektrického 

prúdu, definoval smer prúdu ako smer pohybu kladného 

elektrického náboja. Objavil, že dva rovnobežné vodiče  

so súhlasne orientovanými elektrickými prúdmi sa navzájom priťahujú. 

Ukázal, že cievka s prúdom je vo svojich účinkoch rovnocenná stálemu 

magnetu. Zaviedol pojmy solenoid, galvanometer, odlíšil pojmy prúd  

a napätie, ukázal možnosť prevedenia magnetických javov na javy 

elektrické. Za práce v teórii diferenciálnych rovníc bol menovaný za člena 

parížskej Akadémie (1814). Skoro dvadsať rokov trvalo pôsobil  

na Polytechnickej škole v Paríži, potom až do konca života bol profesorom 

experimentálnej fyziky na Collége de France. Okrem matematiky, fyziky, 

chémie a botaniky sa zaoberal jazykovedou, psychológiou, filozofiou 

prírody. Pokúsil sa o klasifikáciu vedy. Vynikal hĺbavosťou, všestrannou vzdelanosťou, 

pracovitosťou. V Paríži na zasadnutí Medzinárodného elektrotechnického kongresu (1885) 

pomenovali na jeho počesť jednotku intenzity elektrického prúdu – ampér. 

 

Z myšlienok   
 

My čo zbierame plody práce géniov, ale nedelíme sa s nimi 

o slávu, mali by sme sa podľa mojej mienky usilovať o to,  

aby sme zredukovali na minimum počet princípov vysvetľujúcich 

všetky fyzikálne javy. 
  

Najprv pozorovať skutočnosť, meniť jej okolnosti ako je len možné, spojiť 

túto prácu s presným meraním, z toho odvodzovať všeobecné zákony 

založené na experimentoch, dedukovať z týchto zákonov, nezávisle na 

hypotézach o povahe síl vytvárajúcich skúmané javy, matematické hodnoty 

týchto síl. 
  

Veda má slúžiť blahu a pokroku ľudstva. 
 

Pred svetom som dosiahol slávu. Avšak Boh mi chcel ukázať, že všetko je 

márnosť – okrem milovať ho a slúžiť mu. 
 

Študuj veci tohto sveta, je to povinnosť vyplývajúca 

z tvojho povolania. No pozeraj na ne iba jedným okom, 

druhé zameraj trvalo na večné svetlo! Počúvaj učencov, 

ale iba jedným uchom!... Píš len jednou rukou, druhou sa 

pridŕžaj Božieho rúcha, tak ako sa dieťa drží otcových 

šiat... Bez tohto poistenia sa by si narazil nepochybne 

hlavou do múru.               

 
  
 

http://images.google.sk/imgres?imgurl=http://4.bp.blogspot.com/_2JpQELYQWmI/R57MUP2bAzI/AAAAAAAAArw/mPg9NjdS20Y/S240/ampere.bmp&imgrefurl=http://roman-rodrigues.blogspot.com/2008/02/what-factors-affect-resistance-of-wire_19.html&usg=__75scEpasTJTLBcDKnWMxX1qZLdQ=&h=210&w=211&sz=14&hl=sk&start=25&tbnid=0Ak5rmuzMVCyRM:&tbnh=105&tbnw=106&prev=/images?q=Andr%C3%A9+M.+Amp%C3%A9re&gbv=2&ndsp=18&hl=sk&sa=N&start=18
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Antoni GAUDÍ  
(25. 6. 1852 – 10. 6. 1926)  

 

Narodený ako Antón Placido y Guillermo Gaudí  
(i Cornet), bol geniálny katalánsky architekt s obrovskou 

dávkou fantázie a špecifickým rukopisom. Uznanie 

dosiahol vďaka schopnosti syntetizácie tradícií  

a originalitou ako v technických riešeniach,  

tak aj v brilantných, unikátnych a kreatívnych 

ornamentoch. Jeho najzaujímavejším a najväčším 

dielom (od 1884) je kostol Sagrada Familia, ktorý 

hral rolu v zintenzívňovaní jeho hlbokého 

náboženského cítenia, ale aj v schopnosti ako 

zrealizovať svoje architektonické plány. Chrám v Barcelone posvätil 

(7. novembra 2010) pápež Benedikt XVI., dokončený má byť v roku 2026 .  
 

Z myšlienok a diela  

 

 Věda připomíná koš neustále naplňovaný věcmi, se kterými si nikdo neví rady.  

     Pak přijde umění a vytáhne z něho přesně to, co je potřeba k uskutečnění díla.
  

 Konstrukční jednoduchost nadevše! 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
 

https://cs.wikiquote.org/wiki/V%C4%9Bda
https://cs.wikiquote.org/wiki/Um%C4%9Bn%C3%AD
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Jean Bruller − VERCORS 

(* 26. 2. 1902 – † 10. 6. 1991) 
 

Vlastným menom Jean-Marcel 
BRULLER, francúzsky prozaik, pôvodne 

umelecký rytec. Je autorom známej novely 

Mlčanie mora. Začal kariéru ako 

karikaturista a spisovateľ pod svojím 

vlastným menom. Vercors je literárny pseudonym, ktorý prijal  

v období 2. svetovej vojny, keď pôsobil v hnutí odporu v oblasti 

pohoria Vercors na úpätí Francúzskych Álp. V románe Les 

Animaux dénaturés (Neprirodzené zvieratá) vyzdvihol 

náboženskú vieru ako unikátne kritérium pre definovanie 

človeka. Naozaj, náboženstvo je aj z pohľadu modernej vedy 

jedným z mála výsostne ľudských fenoménov. Aj v ďalších 

románoch idealisticky hľadal podstatu ľudskosti.  

 

Z myšlienok  
 

Ľudskosť nie je stav, v ktorom prichádzame na svet.  

Je to dôstojnosť, ktorú treba najprv získať.  
 

Jediným šťastím ľudského ducha je nachádzanie 

pravdy, postupné a tvrdošijné odstraňovanie tajomstva. 

Všetko naše nešťastie pochádza z toho, že ľudia nevedia, 

čo sú, a nemôžu sa ani dohodnúť na tom, čím chcú byť. 
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James Clerk MAXWELL  

(13. 6. 1831 – 5. 11. 1879) 

Matematicky vyjadril vzájomné pôsobenie elektrického a magnetic-

kého poľa:  div D = ρ;  div B = 0;  rot E = -
t

B




;  rot H = J + 

t

D




 

umožňujú porozumenie všetkých elektromagnetických javov 

modernej elektrotechniky. Maxwellove rovnice pre elektromagnetické 

pole sa stali náznakom vznešenej jednoduchosti a dokonalej 

harm6nie. Maxwellove rovnice sú geniálne v tom, že sú nezávislé od 

existencie mechanistickej interpretácie a sú výhodným podkladom pre 

reálnosť energetického elektromagnetického poľa, v ktorom sa môže 

šíriť vlnový rozruch, elektromagnetické vlny. Maxwellov objav 

zákonov elektrodynamiky je z dlhodobého pohľadu histórie vedy, 

nesporne, najvýznamnejšou udalosťou 19. storočia. Maxwell sa zaoberal aj kinetickou teóriou 

plynov, kde odvodil štatistický zákon rozdelenia rýchlostí molekúl plynu a formuloval zákon 

rovnomerného rozdelenia energie pre molekuly plynu. Demonštroval vznik farebného obrazu. 

Rozpracoval teóriu farieb a farebného videnia. Našiel súvis medzi optickými a elektromagnetickými 

vlastnosťami látok. V astronómii vyriešil záhadu Saturnovych prstencov. Zanechal stopu aj v 

termodynamike, teórii pružnosti a klasickej teórii regulácie. Maxwell spôsobil, že fyzika prestala 

byť hieroglyfom a stala sa jednoduchým poznaním fyzikálnej pravdy. 

   Pochádzal z prastarej škótskej rodiny. Bol nadmieru svedomitý a mimoriadne zručný. Veľmi 

ľahko sa naučil cudzie jazyky (napr. gréčtinu, latinčinu. francúzštinu, nemčinu 

i taliančinu). Vedel, že pre pochopenie prírodovedeckých problémov je 

potrebné aj štúdium filozofie, dejín vedy i estetiky. Spojil v sebe silu 

teoretickej myšlienky i zručnosť experimentátora, tvorivú fyzikálnu intuíciu  

s úžasným matematickým aparátom. Pozorne odhadol konkrétne na pozadí 

abstraktného, sprístupnil filozofické v ríši praktického. 

 

Z myšlienok 
 

Jediné zákony hmoty sú tie, ktoré musí vyrábať náš rozum, a jediné zákony rozumu sú 

produkované hmotou. 

Svetlo je tvorené priečnymi kmitmi toho istého prostredia, ktoré je príčinou 

     elektrických a magnetických javov. 
 

Je nemožné prehlbovať záujem o akúkoľvek presnú vedu nepoznajúc jej 

matematiku. 
 

Veda nás nadchne len vtedy, keď cez záujem o život a dielo významných vedcov 

začneme skúmať históriu rozvoja ich objavov. 

Korektnosť je umenie byť si navzájom vo vlasoch a nepokaziť si pritom frizúru. 
 

Všemohúci Bože, Ty si stvoril človeka podľa Tvojho obrazu,  

daroval si mu nesmrteľnú dušu, aby Ťa miloval a vládol nad 

Tvojimi tvormi. Uč nás dielo Tvojich rúk tak skúmať, že si 

podrobíme svet a že sa náš duch upevní v Tvojej službe.                                                                                                                       
 
 
 

http://images.google.sk/imgres?imgurl=http://images.iop.org/objects/physicsweb/world/17/10/2/pwpov1_10-04.jpg&imgrefurl=http://physicsworld.com/cws/article/print/20407/1/pwpov1_10-04&usg=__qE6Lw29VEgJqlPTNY1u4WvRmSak=&h=327&w=300&sz=19&hl=sk&start=44&tbnid=udW65muY4ACJqM:&tbnh=118&tbnw=108&prev=/images?q=James+Clerk+MAXWELL&gbv=2&ndsp=20&hl=sk&sa=N&start=40
http://images.google.sk/imgres?imgurl=http://phys.bspu.unibel.by/hist/physport/gif/phys/walo/maxwe.gif&imgrefurl=http://phys.bspu.unibel.by/hist/physport/physpicdraw.html&usg=__OrurFzKHQDKGEkXUIsXoWn0epHA=&h=480&w=344&sz=6&hl=sk&start=125&tbnid=opqq3YzleIH9IM:&tbnh=129&tbnw=92&prev=/images?q=James+Clerk+MAXWELL&gbv=2&ndsp=20&hl=sk&sa=N&start=120
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Charles A. COULOMB 
(14 .6. 1736 – 23. 8. 1806) 

Francúzsky inžinier a fyzik vyštudoval prírodné 

vedy v Paríži. Zvolil si vojenské povolanie, stal  

sa špecialistom na vojenské stavby. Na ostrove 

Martinique viedol opevňovacie práce. Od roku 

1776 sa venoval vedeckej práci. Stal sa (1782) 

členom Akadémie vied v Paríži. Uverejnil (1784) 

prácu Teoretické a experimentálne výskumy torzných síl krútenia 

a pružnosti kovových drôtov. Odhalil základné metódy merania malých 

síl pomocou torzných váh. Pomocou nich meral kvantitatívne vzťahy 

v náuke o elektrine. Spoznal, že elektrický náboj sa nerozdeľuje 

v telesách podľa ich chemickej povahy, ale pri ich vzájomnom dotyku 

prechádza v dôsledku elektrických odpudivých síl. Vo vodičoch v stave 

rovnováhy je elektrický náboj iba na povrchu. Svojím experimentálnym dielom podstatne prispel  

k poznaniu elektrostatických javov.  

 
Z myšlienok a diela 

 

Pri svojich pokusoch Coulomb spoznal: 

1.      Sily medzi nábojmi pôsobia v smere  
ich spojnice. Takéto sily nazývame centrálne. 
2.      Ak je jeden náboj konštantný, tak pôsobiaca sila  
je priamo úmerná veľkosti druhého náboja  
pri rovnakých vzdialenostiach r medzi nábojmi.  
Zo symetrie experimentu vyplýva, že celková sila  
je teda úmerná súčinu veľkosti oboch nábojov.  
3.      Pri rovnakej veľkosti nábojov je sila pôsobiaca 
medzi nimi nepriamo úmerná druhej mocnine ich 
vzdialenosti. 
 

Objasnil, že intenzita elektrostatického poľa v bode 
blízkom k povrchu nabitého vodiča je úmerná plošnej 
hustote elektrického náboja pri tomto bode. 

 

Coulomb je jednotka SI 

elektrického náboja.  
 

1 coulomb je náboj, ktorý pretečie 

vodičom pri stálom prúde 1 ampéra 

za 1 sekundu.  
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Gilbert Keith CHESTERTON 
(29. 5. 1874 – 14. 6. 1936) 
 

Byl velmi tlustý, velmi rozpačitý a velmi živý; ohromné těleso s dětskými 
kudrnami, mušketýrskými kníry a bohémskou mašlí pod celou soustavou 
brad a podbradků. A přece tato rozložitá tělesnost jaksi odpovídala 
neobyčejnému a subtilnímu duchu, který ji až po tyto dny tak vydatně 
oživoval: duchu zároveň hravému a rytířskému, nezbednému a nesmírně 
moudrému, duchu básníka humoristy, polemika, filosofa, fantasty  
a hluboce věřícího bojovného katolíka… Jeho nevyčerpatelná paradoxie 
byla v tom, že vyslovoval myšlenky téměř samozřejmé; že vesel a zplna 
hrdla velebil věci, které náleží mezi pět švestek obyčejného lidského 
života, jako je domov, víra, demokracie, řád a důvěra… Nejvážnější 

pravdy, nejvznešenější výzvy vysypával ze svého hravého a laskavého humoru; byl to skotačící 
filosof, který metal kozelce ze samé radosti, že má co dělat s pravdou a vážností nesmrtelné 
člověčiny… Hájil prostotu a konservativnost lidského života s nejskvělejší genialitou poety  
a apoštola zároveň. I jeho dílo je, řečeno ve zkratce, veliká apologie náboženství a katolicismu.  
Ale nemluvil jako ponurý kazatel, nýbrž jako veselý věřící, kterým šije optimismus…Nevíme,  
jak je v nebesích odměňován humor; ale je-li tam pro něj sebemenší čestné místo, pak Gilbert Keith 
Chesterton, Angličan, zasluhuje nějaké stupně blahoslavenství, jehož svátek by na věky mohl 

slavit veškeren lidský svět bez rozdílu věr.                                (Karel Čapek, Lidové noviny 16.6.1936) 

 

Z myšlienok 
 

Pokrok je prozreteľnosť bez Boha... Psychoanalýza je spoveď bez rozhrešenia. 

Láska je paradox, ... znamená určite jedno z dvoch: odpúšťať neodpustiteľné alebo 

milovať ľudí nehodných lásky. 

Tolerancia je cnosť človeka, ktorý nemá na vec žiadny názor. 

Zázrak znamená rýchle ovládnutie hmoty duchom. 

Volný verš je ako volná láska, je to protiklad pojmov. 

Pravda nie je nič iné ako môj pokus zistiť, či môj pohľad na vec platí alebo 

nie... Nie som si istý, či je možné vyjadriť pravdu inak než analógiou alebo 

podobenstvom. 

Ak odstránime nadprirodzené, nezostane nám prirodzené, ale iba neprirodzené. 

Z existencie toho, čo je, nevyplýva, prečo to je, ba ani to, prečo je to tak a nie inak. 

V porovnaní s ničím je každé niečo niečím báječným. 

Jediné zdôvodnenie demokracie môžeme nájsť v božskom pôvode človeka. 

Bez pokory sa nemožno z ničoho radovať – dokonca ani z pýchy. 

Nemeníme skutočnosť, aby zodpovedala ideálom. Meníme ideál – je to pohodlnejšie. 

Problém nie je v tom, že nemôžu nájsť riešenie, oni nemôžu nájsť problém. 

Moderný svet si nepripúšťa, že je nenormálny, pretože nevie, čo je normálne. 

Sme na najlepšej ceste vychovať pokolenie tak skromné, že neuverí ani násobilku. 

Rozum sám je predmetom viery. Musíme totiž veriť, že naše 

myšlienky majú vôbec nejaký vzťah ku skutočnosti.   

Nebezpečenstvo zo straty viery v Boha nie je v tom, že by človek 

neveril v nič, ale v tom, že by potom veril v hocičo. 

 

Mlčanie je niekedy jediná odpoveď.                                          
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Michel QUOIST 
(18.6.192118.12.1997) 

 

Francúzsky kňaz a spisovateľ sa narodil i zomrel v Le Havre.  

Na Katolíckom inštitúte v Paríži získal doktorát sociálnych vied. 

Koordinoval mládežnícke hnutia, otvoril centrum pre mládež.  

Snažil sa prehlbovať náboženský život kresťanov, znepokojoval ich 

svedomie pre väčšiu angažovanosť v živote s evanjeliom. 

Napísal napr. Setkání (Prières), Mezi člověkem a Bohem 

(Réussir), Kristus uprostřed světa (Le Christ est vivant), 

Bůh mě čeká (Dieu m’attend), Povídej mi o lásce (Parle-

moi d’amour). Jeho publikácie boli preložené do 27 

jazykov. Bol aj v Československu (1968). 
 

Z myšlienok 
 

Ak človek „stráca ducha“, stráca všetko. Už nie je človekom. Duch je to hlavné. 

Myšlienka vzniká z ducha z myšlienky získava hmota pod rukou človeka tvar a stavba 

rastie... Duch prebúdza v inom duchu lásku, ľudia sa spájajú a ľudstvo  

sa stáva spoločenstvom.  

Ak otvoríš svoju dušu Bohu, posilníš sa Jeho silou a tvoja citovosť aj telo budú 

v tvojich rukách, pretože tvoje ruky budú v Jeho rukách.  

Musíš vytvoriť reťaz. Predovšetkým s tými, ktorých ruky sa môžeš dotknúť. 

S najbližšími: svojou rodinou, spolubývajúcimi, so susedmi, so spolužiakmi... Otvoriť 

sa Bohu a ľuďom, stretnúť sa s Bohom a ľuďmi v spoločenstve... 

Ak prejdeš väčší kus cesty, obzri sa. Pozri sa na svoju cestu. Pochopíš, prečo ťa Boh 

zvlášť chránil a potom mu bez výhrad budeš môcť vysloviť svoju vďaku. 

Naozaj skromný človek sa nezľakne ničoho, ani seba; ani svojich hodnôt, 

ani hraníc možností; ani druhých; ani vecí. Bojí sa Boha. 

Radosť začína práve v okamihu, keď si sa vzdal pokusu hľadať šťastie  

a snaží sa ho darovať druhým. 

Buď každý večer pripravený opustiť svoje starosti, pravé i falošné obavy. Odovzdaj 

ich s pokojom do rúk Pána, aby si sa ráno zobudil bez nepokoja,  

nový a čistý, pre život, ktorý ťa očakáva. 

Nie sú to veci, ktoré sú pripútavajú k tebe, si to ty, ktorý sa pripútavaš k veciam. 

Vydávaš sa im do otroctva. 

Krása tela je cesta, ktorá má viesť ku kráse duše, a krása duše je cesta,  

ktorá vedie k Bohu. Nezostávaj stáť na ceste; prišiel by si o to hlavné. 

Úplne dospelý budeš až sa rozhodneš pravidelne sa zastavovať 

a čestne pozorovať svoj život, aby si mohol posúdiť očami svojho 

ducha, a potom sa slobodne rozhodnúť ako žiť. 

Existuje iba jediný prostriedok ako nepremárniť svoj život: vložiť ho 

úplne a osobne do prítomného okamihu a dať tak odpoveď 

na nekonečnú Lásku, ktorá pozýva v hĺbke srdca každého z nás. 

Neľutovať minulosť a nebáť sa budúcnosti v oddanosti a dôvere 

v Boha, to je láska.   
 
 

http://www.pendleburys.com/?page=shop/flypage&product_id=1152370&keyword=france&searchby=keyword&offset=0&fs=1
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Vladislav VANČURA 
(23.6.1891 – 1.6.1942) 

Po otci pocházel ze starého protestantského rodu písmáků. Dětství prožil  

v Davli, kde byl otec hospodářským správcem. V dospívání hledal obtížně 

životní orientaci. Dokončil gymnázium a vystudoval (1921) Lékařskou 

fakultu UK. S manželkou provozoval lékařskou praxi na Zbraslavi. V jejich 

vile se scházeli herci, malíři a podobní umělci - organizovali tak kulturní 

život. Od roku 1929 se věnoval pouze literatuře.  

   Vančura svoji literární práci po celý život spojoval s veřejnou činností. 

Důsledný občanský postoj považoval za nezbytnou složku umělecké 

aktivity, přitom byl však přesvědčen, že svébytnost umělecké práce 

nedovoluje, aby byla podřizována požadavkům aktuálních ideologických  

a politických zápasů. Vstupem do komunistické strany (l921) manifestoval 

své přesvědčení nezbytnosti společenských proměn, které by odstranily 

třídní rozdíly a nastolily spravedlivější vztahy mezi lidmi. Inspirován 

Ivanem Olbrachtem podepsal (1929) prohlášení skupiny spisovatelů, kteří se 

distancovali od tzv. bolševizace komunistického hnutí, a byli proto ze strany 

vyloučeni. Aktivně se angažoval v uměleckém hnutí Devětsil, (založeno  

v roce 1920) a jemuž se stal prvním předsedou. Poznání sociálních problémů 

obyčejných lidí. Vančura mísil v díle fantazii a realitu, hoře prostupovalo životní štěstí postav, u nichž 

citlivě vnímal charakter i sociální postavení. Nejvíc ho oslovovaly postavy svérázných lidí, o kterých 

vyprávěl neméně osobitou češtinou. Z díla: úsměvná humoreska Rozmarné léto (zfilmováno), baladicky 

laděný román Pekař Jan Marhoul, jazykový experiment Hrdelní pře aneb Přísloví, epika Markéta Lazarová 

(zfilmováno), nedokončené Obrazy z dějin národa českého, společenské romány Útěk do Budína; Konec 

starých časů (zfilmováno); Rodina Horvatova, povídka Luk královny Dorotky 

(zfilmováno). Jako dramatik je autorem scénické básně Učitel a žák (1927)  

a her Nemocná dívka (1928), Alchymista (1932). Vančura byl zastřelen 

v rámci stanného práva po atentátu na R. Heydricha.  

 

Z myšlenek 
 
 

Ať se tomu bráníme či nikoliv, nemůžeme vidět 

přítomnost jinak, než na pozadí něčeho, co ji předchází. 
 

Civilizace je jen nástroj a lidé jsou vše.  
 

Jsme rozlišeni přízvukem svých zájmů, svých věr a svých názorů, ale žádná různost 

nemůže zastřít základní potřebu nás všech, potřebu svobody a vývoje. 
 

Tak do práce, brachu, člověk si musí svobodu zasloužit. Musí pro ni něco udělat  

a musí bejt vodhodlanej, že třeba umře, rozumíš? Nevídáno, nějaká ta kapka krve 

patří už k věci.  
 

Dramatické básnictví není pouhá slovesná krása, 

vytváří nejen řeč, ale i jednání, bytosti a prostředí 

děje. Jde-li o provedení divadelní hry, je třeba říditi 

se více básní než scénickými poznámkami, z ní by 

měly vycházeti všechny prostředky divadla, všechna 

umění, jež spolupůsobí při provedení dramatu… 
 

Co si má počít našinec, který nevěří ani v Boha, ani v národ, ani v třídu?              
 

https://cs.wikiquote.org/wiki/Historie
https://cs.wikiquote.org/wiki/Civilizace
https://cs.wikiquote.org/wiki/V%C3%ADra
https://cs.wikiquote.org/wiki/N%C3%A1zor
https://cs.wikiquote.org/wiki/Svoboda
https://cs.wikiquote.org/wiki/Pr%C3%A1ce
https://cs.wikiquote.org/wiki/Svoboda
https://cs.wikiquote.org/wiki/Smrt
https://cs.wikiquote.org/wiki/Krev
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Sophie Germainová – pochopila aj matematickú krásu 

 

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

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: 

 

a
4
  +  4  =  a

4
  +  4  +  4a

2
  –  4a

2
  =  a

4
  +  4a

2
  +  4  –  4a

2
  =   

(a
2
  +  2)

2
    4a

2
  = = (a

2
  +  2  +  2a)  (a

2
  +  2    2a)  =  

(a
2
  +  2a  +  2)  (a

2
    2a  +  2) 

 

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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Jean LACROIX  
(23.12.1900–27.6.1986) 

 

Francúzsky filozof vyštudoval aj literatúru, 

sociológiu i právo. Ľudské myslenie vnímal  

ako priestor medzi ničotou a všetkým. Vedel, že naše pojmy, ktorými 

uchopujeme skutočnosť, sa skutočnosťou musia nechať aj vytvárať. 

Veľkosť človeka chápal v tom, že nielen vytvára, ale aj objavuje. 

Ľudské filozofické systémy majú umožniť nielen poznávanie 

skutočnosti, ale aj jej ovplyvňovanie. Napísal práce Marxizmus, 

existencializmus, personalizmus (1949), Osoba a láska 

(1955), Sila a slabosť rodiny (1957), City a mravný 

život (1968). Štúdiu o stretnutí človeka so životnou 

tragikou nazval Neúspech (1964). Pôsobivý je výber 

jeho názorov v knižke Smysl člověka (Praha: Vyšehrad, 1970).  
 

Z myšlienok 
 

Človek je prahnutie po zmysle: Boh je zmyslom sveta a svet je znamením Boha... 
Človek bol stvorený, aby tento svet ponúkol ako dar a tak získal život večný... Človek 

môže rozvinúť svoju osobnosť a dovŕšiť ju len tak, že bude slúžiť niečomu, čo ho 

presahuje. 
 

Láska je ľudská skúsenosť, ktorá dovoľuje človeku jasne pochopiť 

v duchovnom živote harmóniu medzi jedným a mnohým... Láska nám 

odhaľuje, že sme skrz druhého, že svet existuje iba pre tých, ktorí  

sú aspoň dvaja... Poznanie smeruje k všeobecne platnému, láska  

je odhalením jedinečného... Milovať znamená umierať a stále znovu 

vstávať z mŕtvych. 
 

Viera je jednoducho postupné zachytávanie večnosti v čase, je to pohyb 

k pochopeniu... Viera je stretnutie človeka s pravdou aj s druhými ľuďmi... 

     Veriť znamená súčasne uskutočňovať sa aj byť... Veriť znamená veriť v zmysel. 
 

Hľadanie pravdy je spoločným úsilím celého ľudstva... Človek pravdu nevlastní,  ale 

pravda sa ho skôr zmocňuje... Svojim priateľom ateistom vďačím za to, že ma naučili 

rozprávať o Bohu a nepodvádzať. 
 

Každé poznanie je zmesou vedy a viery, každé poznanie je viera...  
     Veda je iba nevyhnutným a nedostatočným prvkom viery. 
 

Nech veda objaví čokoľvek, vždy to bude práve to, čo odmietame nazývať Bohom. 

Pripustiť Boha znamená odmietnuť absurditu... Ak máme dospieť 

k Bohu, musíme z neho vychádzať... Boh nie je hotové riešenie, ale 

požiadavka riešenia a súčasne záruka toho, koniec koncov nie je 

absurdné nejaký zmysel hľadať a realizovať dielo.  

V každom človeku sa odohráva dráma ľudského osudu a každý sa musí 

rozhodnúť sám za seba... Práca spočíva vždy v tom, že duch 

vynaložením značného úsilia vniká do hmoty a zduchovnieva ju.  

Človek musí pracovať, aby sa priblížil k pravde.                                                     
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Martin BENKA 
(21.9.1888−28.6.1971) 

 

Bol najmladší z piatich súrodencov. Stal sa (1903-

1906) maliarskym učňom v Hodoníne. Dva roky 

strávil v súkromnej škole českého maliara E. 

Neumanna. Získaval (1914) v Prahe svoj prvý ateliér 

– žil a pracoval tu až do roku 1939. Jeho obraz 

Štúdia smrekového lesa bol (1913) prvýkrát vystavený v pražskom Rudolfíne. 

Ako prvý Slovák, sa zúčastnil (1926) Bienále v Benátkach. Nikdy sa 

neoženil, nemal deti a súrodenci sa mu rozpŕchli po svete. 

   V pozostalosti sa nachádza takmer 1100 maliarskych diel, z nich je 

približne 150 veľkoformátových olejov. Ostatok sú štúdie, návrhy a skice. 

Venoval sa aj tvorbe pre architektúru a verejný priestor, grafike, ilustrácii, 

užitej grafike, hudobnej kompozícii a husliarstvu. Jeho knižná autobiografia 

Za umením vyšla v roku 1958. Benka rozvinul svoj pôvodný program 

monumentálnej heroizácie krajiny a človeka ako jeho organickej súčasti. Stal sa zakladateľom moderného 

slovenského výtvarného prejavu v maľbe a kresbe.  

http://www.snm.sk/?muzeum-martina-benku-uvodna-stranka 
 

Z myšlienok a diela 

 

Nenadrapovať sa, neliezť privysoko, nehľadať krásu v 
prázdnote, ale zveľaďovať ju a tešiť sa z nej tam, kde je: 
medzi ľuďmi, v živote. 
Príroda mi bola studnicou, knihou, z ktorej som čerpal 
poučenie. Ateliér mi bol svätyňou. Mal som ambíciu vo 
veľkých plátnach, na malých som sa nemohol vymaľovať 
s takou chuťou ako na veľkých. 
... môžem povedať, že sa mi podarilo zachytiť tvár 
Slovenska v akejsi syntéze hôr a človeka. 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.snm.sk/?muzeum-martina-benku-uvodna-stranka
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Robert SCHUMAN 
(29.6.1886  4.9.1963) 

 

Jeho rodina pochádzala z Lotrinska. On vyštudoval právo  

na univerzitách v Bonne, Mníchove, Berlíne  

a v Štrasburgu. Vyrastal na pomedzí nemeckej 

a francúzskej kultúry. V roku 1940 bol deportovaný  

do Nemecka. Po úteku o dva roky neskôr sa pripojil  

k francúzskemu hnutiu odporu. Svoju dráhu politika začal (1948),  

keď sa stal ministrom zahraničných vecí v ôsmich krátkodobých 

francúzskych vládach (až do roku 1952). Vnímal celostne politické 

súvislosti a predvídavo sa díval aj do vzdialenej budúcnosti. Skromný, 

nenápadný, premýšľavý Schuman, muž presných myšlienok a nezlomnej 

vôle, vynikol intelektuálnou čestnosťou, nezištnou ochotou v službe. 

Vypracoval plán vytvorenia Európskeho spoločenstva pre uhlie a oceľ, ktorý bol zverejnený 9. mája 

1950 (dnes považovaný za zrod Európskej únie). Služba svetu bola pre neho bohoslužbou.  

V roku 1955 sa stal predsedom Európskeho spoločenstva a v rokoch 19581960 bol prvým 

predsedom Európskeho parlamentného zhromaždenia v Štrasburgu. Schuman nechápal zjednotenú 

Európu len ako do seba zahľadenú pevnosť, ale ako model medzinárodných vzťahov pre tretie 

tisícročie. Kresťanské hodnoty ako základ európskej politiky môžu umožniť mierovú spoluprácu 

v Európe a jej rast hospodársky aj duchovný.  
 

Z myšlienok 
 

 Politická integrácia musí byť doplnením ekonomickej 

integrácie... Len politicky integrované krajiny vykonajú 

spoločné rozhodnutia medzinárodného dosahu. 

 Solidarita vo výrobe, ku ktorej sa takto dospeje, bude mať za 

následok, že akákoľvek vojna medzi Francúzskom a Nemeckom  

 sa stane nielen nemysliteľnou, ale vlastne nemožnou. 

 Aby mohol nastať naozajstný mier, potrebujeme najprv jednotnú Európu... Európa 

nebude vybudovaná naraz alebo podľa jednotného generálneho plánu. Bude 

vystavaní pomocou konkrétnych výsledkov, ktoré najprv vytvorí solidarita de 

facto... Európa musí spojiť všetky svoje prostriedky, aby mohla žiť lepšie... Európa 

sa musí znovu stať vodcom humanity... Zjednotená Európa predznačuje 

všeobecnú solidaritu budúcnosti. 

 Zrodila sa (demokracia) v deň, keď bol človek povolaný, aby vo svojom dočasnom 

pozemskom živote uskutočňoval ľudskú dôstojnosť v osobnej slobode, v 

rešpektovaní práv druhého človeka a v praktizovaní bratskej lásky ku všetkým. 

Nikdy pred Kristom neboli vyslovené podobné myšlienky. Demokracia je zviazaná 

s kresťanstvom  

 v myslení i v čase. Zrodila sa s ním len postupne, po dlhom tápaní, 

 niekedy za cenu opätovného upadnutia do barbarstva.  
 

 Všetci sme nástrojmi Prozreteľnosti, ktorá nás vedie  

k naplneniu diel, čo nás presahujú.                     
         

 

 

http://sk.wikipedia.org/wiki/1948
http://sk.wikipedia.org/wiki/1952
http://sk.wikiquote.org/wiki/%C4%8Clovek
http://sk.wikiquote.org/wiki/%C5%BDivot
http://sk.wikiquote.org/wiki/Sloboda
http://sk.wikiquote.org/wiki/Pr%C3%A1vo
http://sk.wikiquote.org/wiki/L%C3%A1ska
http://sk.wikiquote.org/wiki/Je%C5%BEi%C5%A1_Kristus
http://sk.wikiquote.org/wiki/My%C5%A1lienka
http://sk.wikiquote.org/wiki/Demokracia
http://sk.wikiquote.org/wiki/Kres%C5%A5anstvo
http://sk.wikiquote.org/wiki/%C4%8Cas
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Stamps_of_Germany_(BRD)_1968,_MiNr_556.jpg
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Czesłav MIŁOSZ  
(30.6.1911–14.8.2004) 

 

Poľský básnik, prozaik a esejista pochádzal z Litvy.  

Vo Vilniuse vyštudoval právo. Druhú svetovú vojnu 

prežil vo Varšave, neskôr (19461950) pôsobil ako 

kultúrny atašé v USA a Francúzsku. Emigroval (1951), 

od roku 1960 žil v Berkeley (USA), kde bol 

profesorom slovanských jazykov a literatúry. Získal Nobelovu cenu za 

literatúru (1980). Originálne sa zamýšľal nad podstatnými otázkami 

svojej doby (erózia náboženského vedomia, priestupky proti ľudským 

právam, pravdivosť výpovedí o svete pomocou empirického rozumu). 

V básnickej tvorbe reflexívnej lyriky s hlbokým etickým zaujatím 

(Záchrana, Morálny traktát, Denné svetlo, Básnický traktát, Hymnus 

o perle) tlmočil humánne predstavy vo svete ostrých konfliktov. Svoje názory, v ktorých 

poukazoval na parazitizmus totalitných štátov, monopoly vlastníctva a moci, amorálnosť 

konzumnej spoločnosti, ponúkol v esejistických knižkách Zotročený duch, Kontinenty, Uchopenie 

moci, Rodná Európa, Svedectvá poézie, ale aj v autobiografickom románe Údolie Issy. Úplne ostro 

vnímal ohrozenie ľudskosti v labyrinte protikladov nihilistického sveta. 
 

Z myšlienok 

 

 Poézia je energia. Vo svete existuje tajomné prepojenie medzi energiou, pohybom, 

rozumom, životom a zdravím. 
 

 Jediným dôvodom pre existenciu básnika je otváranie nových rozmerov pred tým, 

kto ho číta, tak, aby sa pre jeho čitateľa stávala stále väčšou vášňou samotná 

záležitosť života.  
 

 Kontemplácia nás podnecuje  pre to, aby sme neustálym pretváraním jazyka 

zachytili tú podivuhodnú hru  medzi tým, čo je trvalé, a tým, čo je premenlivé. 
 

 Najdôležitejší je obraz človeka, ktorýsi ľudstvo vytvára v danom období, pretože 

ho podnecuje ku skutkom, zatiaľ čo od iných ho odradzuje. 
 

 Nečakaná hĺbka, podivnosť až výstrednosť sveta iba potvrdzuje  vyplakávanie 

mystikov nad nedostatočnosťou jazyka. 
 

 Vystihnúť skutočnosť tak, aby sme ju zachovali v celej spletitosti zla a dobra, 

zúfalstva a nádeje, môžeme iba vďaka odstupu, len vtedy, ak sa povznesieme  

 nad ňu. 
 

 Súčasnosť je nenormálna. ale taká bola takmer vždy, 

normálnou sa postupne stávala až pri spomínaní. 
 

 Nepriznané a neodsúdené zjavné priestupky proti ľudským 

právam sú jed, ktorý postupne volne ďalej pôsobí a namiesto 

priateľstva plodí medzi národmi nenávisť.  
 

 Bol by som šťastný, keby moje knihy slúžili ľuďom v širokom zmysle slova 

zbožným.                                                                                                               


