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Anthony de MELLO 
(4. 9. 1931  2. 6. 1987) 

 

Indický spisovateľ vyštudoval filozofiu, psychológiu a spirituálnu teológiu. 

Stal sa jezuitským kňazom (od roku 1961). Pôsobil v Indii aj v USA.  

Krátkymi príbehmi meditoval smerom ku zmyslu ľudského života. Spájal 

myšlienky kresťanstva s duchovnými tradíciami budhizmu, hinduizmu aj 

islamu. Premiešal príbehy a podobenstvá do slov Majstra ako hinduistický guru, 

zen-budhistický mudrc, súfijský učiteľ alebo kresťanský pustovník. Vydal spisy: 

Sadhana – Cesta k Bohu, K prameňom, Spojenie s Bohom, Cesta k láske, 

Minútové nezmysly, Minútová múdrosť, Modlitba žaby, Vtáčí spev). Zostal 

vodcom, učiteľom i priateľom, aj keď sa už v niektorých oblastiach odchyľoval 

od podstaty kresťanskej viery (napr. Boh je akási bližšie neurčená 

a všadeprítomná kozmická skutočnosť; Biblia vraj bráni človeku nasledovať 

vlastný zdravý ľudský rozum; popieranie, že Písmo obsahuje platné výpovede 

o Bohu). Ako pastoračný poradca odvážne hľadal nové a originálne duchovné cesty 

rôznych kultúrnych tradícií. Načrtol neobvyklé perspektívy prirodzenej syntézy 

mystických motivácií náboženských predstáv celého ľudstva. Nepokojný, 

impulzívny a temperamentný Anthony pokorne a so zmyslom pre humor strhával 

ľuďom z očí závoj ilúzie, vyháňal démona zúfalstva z ľudskej psychiky, hľadal  

čo najjednoduchší jazyk komunikácie o javoch medzi zemou a nebom. 
 

Z myšlienok 

Jedným zo základných práv človeka je mať právo na chybu. 
Veriť neznamená zhromažďovať istoty, ale vedieť pochybovať. 

Ak chceš nájsť pokoj, skús zmeniť seba, nie ostatných. Je jednoduchšie obuť si papuče,  

aby si chránil svoje nohy, než vystlať kobercami celý svet.  

Majte sa radi takí, akí ste. A zmena, pokiaľ je vôbec možná, nastane sama až keď bude treba.  

Žite v pokoji ... 

Ženě, která si stýskala na svůj osud, Mistr pravil: "Ty sama přece vytváříš svůj osud.“ 

„Jistě ale nemohu za to, že jsem se narodila jako žena?" 

"Narodit se jako žena není osud. To je danost. Osud je to, jak své ženství přijímáš  
a co z něho děláš." 

Černý klouček pozoroval prodavače nafukovacích balónků na vesnickém trhu. Ten člověk musel být 

dobrý obchodník, protože nechal ulétnout červený balónek, který stoupal vysoko vzhůru a lákal tak 

zástup možných mladých zákazníků. 

Pak vypustil modrý balónek, následoval ho žlutý a bílý. Všechny stoupaly vysoko, vysoko, až zmizely 

z dohledu. Malý černoušek se dlouho díval na černý a pak se zeptal: "Pane, kdybyste vypustil černý, 

letěl by tak vysoko jako ty ostatní?" 

Prodavač se na chlapce chápavě usmál. Uškubl nit s černým balónkem, a když ten začal stoupat 

vzhůru, naklonil se k chlapci: „To není barvou, chlapče; to, co je uvnitř, mu dává stoupat výš." 

Představte si, že sedíte v koncertním sále a nasloucháte kouzelné hudbě, když tu si najednou 

vzpomenete, že jste zapomněli zamknout auto. Máte o to auto strach, nemůžete však odejít ze sálu  

a nemůžete se již ani těšit z hudby A to je dokonalý obrázek života, jak ho žije většina lidí. 

Stará legenda vypráví, že když Bůh tvořil svět, přišli za Ním čtyři andělé. První se zeptal: "Jak to 

děláš?" Druhý: "Proč to děláš?" Třetí: "Mohu Ti nějak pomoci?" a ten čtvrtý 

"Kolik by tak mohl stát?" První byl vědec, druhý iluzí, třetí altruista a ten čtvrtý 

obchodník s nemovitostmi. Pátý anděl se díval v úžasu a jen ze samé radosti 

tleskal. Byl to mystik. 

Jeden žák jednou připomínal, jak byli Budha, Ježíš a Mohamed svými 

současníky ocejchováni jako buřiči a heretici. Mistr řekl: O nikom se nedá říct, 
že dosáhl vrcholu Pravdy, dokud ho tisíc upřímných lidí neobvinilo z rouhání.  

http://sk.wikiquote.org/wiki/Pr%C3%A1vo
http://sk.wikiquote.org/wiki/%C4%8Clovek
http://sk.wikiquote.org/wiki/Chyba
http://sk.wikiquote.org/wiki/Viera
http://sk.wikiquote.org/wiki/Istota
http://sk.wikiquote.org/wiki/Pochybnos%C5%A5
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Antonín DVOŘÁK 
(8. 9. 1841 – 1. 5. 1904) 
 

Hudobný génius – prostý český muzikant, 

nábožný muž, nekomplikovaná a láskavá 

osobnosť, básnik tónov, pozdvihol hudobné 

skladateľské umenie na piedestál nesmrteľnosti. 

Ako výkonný hudobník ovládal husle, violu, 

klavír, organ i dirigovanie. Napísal viac než 115 

hudobných diel (vokálne skladby, orchestrálnu i komornú hudbu, 

symfónie, piesne i opery, dramatické kantáty i oratóriá). S 

neotrasiteľnou katolíckou vierou v Boha prekonával hudbou aj zúfalstvo 

ťažkého životného osudu, vyjadroval, vrúcne a veľkolepo, túžbu po 

láske, myšlienky ducha i národné pocity. Skonštruoval hudbu  hlbokej 

vnútornej krásy a zmysluplnosti. Deviate symfónia e mol Z nového sveta 

ponúkla ľudstvu jasný a optimistický pohľad na život. Dvořákovo hudobné umenie je 

majstrovstvom skladby, inštrumentácie a podnetných motívov. Jeho osobný život bol hlboko 

ľudskou skladbou rozvážnej mysli, usilovnosti, zodpovednosti, neobvyklej čestnosti., rýdzeho 

charakteru a morálky. Harmóniou ľudskosti a umeleckej tvorby vyžaroval svetlo. 
http://www.antonin-dvorak.cz/ 

 

Z myšlienok  
 

 Vyhľadajte si pekné texty, 

ostatné už zaobstarám. 

 Môžem začať až vtedy, keď cítim nadšenie. 

 Skomponovať Stabat mater je asi viac, než vedieť latinsky. 

 Pre všetko čo robíte, musíte mať dôvod. 

 Veľmi rád by som sa vzdal všetkých svojich symfónií,  

 keby som mohol vynájsť lokomotívu. 

 Všecko není pro každého a každý ne pro všecko... 
 Mojim heslom je a bude: Boh, láska, vlasť, a to jediné vedie  

 ku šťastnému cieľu...Vďaka Bohu.    

                                     
https://www.youtube.com/watch?v=grad5XS5AlE 

https://www.youtube.com/watch?v=fN4z8HjSCI8 

https://www.youtube.com/watch?v=qRGE1MvXkz8 

https://www.youtube.com/watch?v=rus3Ahr8hRE 
https://www.youtube.com/watch?v=-OmMLVEhN24 

https://www.youtube.com/watch?v=E3djC4LV_WA 

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

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=grad5XS5AlE
https://www.youtube.com/watch?v=fN4z8HjSCI8
https://www.youtube.com/watch?v=qRGE1MvXkz8
https://www.youtube.com/watch?v=rus3Ahr8hRE
https://www.youtube.com/watch?v=-OmMLVEhN24
https://www.youtube.com/watch?v=E3djC4LV_WA
https://www.youtube.com/watch?v=OWjxVrJMSMA
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Henri de TOULOUSE-LAUTREC  
(24.11.1864 – 9.9.1901) 

 

Parížsky nočný život, modelky, alkohol, 

bordely, ľahké ženy, tanečnice a kabarety.  

To je život, ktorý Henri žije i maľuje. Výberom 

priateľov a spoločnosťou, v ktorej sa pohybuje, 

poriadne irituje svoju aristokratickú rodinu. 

Lautrec je obklopený ženami, a aj napriek tomu,  

že je trpaslík, ho majú rady. Bohužiaľ, jeho 

odhodlanie nechľastať nevydrží ani rok. Opäť 

pije a ku koncu života má halucinácie, ktoré sú 

výsledkom alkoholizmu. Jeho výtvarné dielo  

je značne rozsiahle - obsahuje 737 olejomalieb, 

275 akvarelov, 5 084 kresieb a 359 litografii  

(53 viacfarebných a 306 jednofarebných). 
 

Z myšlienok a diela 
Všetci žijeme v prapodivnom svete. Ja ho prenášam na plátno cez farby a ťahy 

štetca. 
Keby som nebol maliarom, chcel by som byť lekárom alebo chirurgom. 

 

 

 

 

 

https://sk.wikipedia.org/w/index.php?title=Olejoma%C4%BEba&action=edit&redlink=1
https://sk.wikipedia.org/wiki/Akvarel
https://sk.wikipedia.org/wiki/Kresba
https://sk.wikipedia.org/wiki/Litografia
https://sk.wikiquote.org/wiki/%C5%BDitie
https://sk.wikiquote.org/wiki/Svet
https://sk.wikiquote.org/wiki/Pl%C3%A1tno
https://sk.wikiquote.org/wiki/Farba
https://sk.wikiquote.org/wiki/%C5%A4ah
https://sk.wikiquote.org/wiki/%C5%A0tetec
https://sk.wikiquote.org/wiki/Maliar
https://sk.wikiquote.org/wiki/Lek%C3%A1r
https://sk.wikiquote.org/wiki/Chirurg
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Eugenio MONTALE 
(12.10.1896 – 12.9.1981) 

 
Jeden z najvýznamnejších talianskych básnikov 

20. storočia, tiež prozaik, literárny a hudobný 

kritik. Za osobitú poéziu, ktorá s veľkým 

umeleckým citom vyjadrila ľudské hodnoty bez 

ilúzií, získal (1975) Nobelovu cenu za literatúru.  

Chcel sa stať operným spevákom, záujem o hudbu 

ho sprevádzal po celý život. Ako samouk sa 

prepracoval k žurnalistike a literatúre, k poézii, 

próze aj esejam. Vyhýbal sa modernistickým 

prúdom, dával do popredia osobne ladenú lyriku.  

Z literárnej tvorby: Sépiové kosti, Príležitosti, 

Víchrice a iné, Mimo domov. 

 

Z myšlienok 
Vždy som klopal na dvere toho podivuhodného a úžasného mystéria, akým je 
život... 
Básnická tvorba prejavuje tendenciu priblížiť sa architektonickým formám – 
máme metriku, delenie na strofy, takzvanú viazanú tvorbu... Formálne štruktúry 
tvoria samozrejme značnú časť poetickej viditeľnosti. 
Poézia je jedným z možných postojov k životu...umenie je životná forma toho, kto 
naozaj nežije – je to náhrada... básnik sa nesmie vzdávať života, život sa postará 
sám, aby mu unikol.  
Básnik nech spieva o tom, čo spája človeka s ostatnými ľuďmi,  
ale nech nepopiera, čo ho oddeľuje a čo ho činí jedinečným 
a neopakovateľným. 
Písal som vždy ako chudák, a nie ako profesionálny literát. Nemám 
vlastné intelektuálne sebauspokojenie, necítim poverenie pre 
dôležité poslanie. 

 

U moře  
 

Vánek sílí, blesky protrhávají tmu 

a stín, který vrháš na chatrnou 

ohradu z kůlů, se ježí. Je pozdě, 

příliš pozdě, chceš-li být sama sebou. 

Z palmy žuchne myš, blesk na doutnáku, 

na dlouhých řasách tvého pohledu. 
 

(Přeložil Vladimír Mikeš)  

                        
 

Nečakaj od nás heslo, ktoré ti otvorí svet, skôr dve tri slabiky, suché a skrútené. 
Jedine, či ti dnes môžeme povedať, je to, čo nie sme, to, čo nechceme.                      
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DANTE Alighieri 
(1265– 13./14. 9.1321) 

Durante di Alighiero degli Alighieri, známy aj 

ako Dante je vynikajúci predstaviteľ počiatkov 

renesančnej filozofickej kultúry, ktorého dielo sa 

stalo základom nového humanistického učenia  

o človeku. Osvojil si výsledky antickej kultúry, 

arabského myslenia, katolíckej teológie 

(tomizmus) a averroizmu. Stal sa nielen jedným 

z najvýznamnejších talianskych básnikov, 

predstaviteľov renesančného humanizmu, ale 

prispel aj k rozvoju jazykovedy, talianskeho 

jazyka a k vývoju politickej filozofie. Jeho 

najväčšie dielo je Božská komédia, kde zobrazuje 

stav duše po smrti v troch zásvetných ríšach:  

v pekle, očistci a v raji. 
 

Z myšlienok 
 
Ako dlho ostaneme mladí? Tak dlho, ako sme milovaní. 

 

Filozofia je láskyplné zaobchádzanie s múdrosťou. 

 

Málo miluje, kto ešte slovami vie povedať,  

ako veľmi miluje. 

 

Bez lásky je pusto aj v nebesiach. 

 

Smiech je rozjasňujúci papršlek, záblesk navonok,  

keď to vnútri žiari. 

 

Vieme, ako krátko horí v žene plameň, keď ho oko  

a ruka opäť nerozfúka. 

 

Niet väčšej bolesti, ako spomínať v nešťastí na čas 

šťastia. 

 

Nič na svete sa nevyrovná pocitu istoty z milovanej ženy a jej oddania. 
 

 

Je ťažko vpísať do srdca meno,  

ktoré nechce ťa milovať. 

 

 

Najkrajším stvorením je žena a ruža. 

https://sk.wikipedia.org/wiki/Antick%C3%A1_kult%C3%BAra
https://sk.wikipedia.org/w/index.php?title=Arabsk%C3%A9_myslenie&action=edit&redlink=1
https://sk.wikipedia.org/wiki/Katol%C3%ADcka_teol%C3%B3gia
https://sk.wikipedia.org/wiki/Tomizmus
https://sk.wikipedia.org/wiki/Averroizmus
http://citaty.nakazdyden.eu/citat/38933
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Rudolf Christoph EUCKEN 
(* 5.1.1846 − † 15. 9.1926)  

Nemecký filozof a univerzitný 

profesor, pôsobil najmä proti 

odľudšteniu ľudskej kultúry, 

stal sa predstaviteľom hnutia  

za obnovu idealistickej metafyziky. Vyštudoval na univerzitách  

v Berlíne a Göttingene klasickú filológiu, históriu a filozofiu. 

Pôsobil v Bazileji aj v Jene. Vytvoril vlastnú koncepciu 

metafyziky ducha, ktorá spája filozofický aktivizmus  

s kresťanským náboženstvom a s niektorými prvkami neskoršej 

filozofie života. Duchovný svet nechápal len psychologicky,  

ale aj ako objektívnu hodnotu. Zmysel bytia videl v aktívnom 

naplňovaní duchovných hodnôt.  

Za závažné hľadanie pravdy, prenikavú silu myslenia a široký 
rozhľad, za vrelosť a mohutnosť štylistického stvárnenia, s 
ktorými v početných prácach hájil a rozvíjal idealistickú životnú 

filozofiu získal (1908) Nobelovu cenu za literatúru. 

 

Z myšlienok  
Z diela: Jednota duchovného života; Zmysel a hodnota života, 
Základné obrysy nového životného názoru; Poznanie a život; 
Človek a svet; Duchovné prúdy; 

Pro něho každý život člověka i lidstva je sám o sobě celek, 
ale zároveň přispívá k jednotě v průběhu dění, přispívá něčím k pravdě  
a k dílu tvoření celku a tím je hodnotný, nikoli pouhou svobodou  
a individuálností. Duchovní skutečnost neexistuje v tom smyslu jako 
přírodní, a my k ní patříme více, než k té první. Člověk stojí uprostřed dvou 
světů a bytí není jimi oběma vyčerpáno. Svět je nehotový, plastický,  
je úkolem člověka, jehož život má úlohu tvůrčí: BÝT SPOLUPRACOVNÍKEM 
BOŽÍM. To je podstata aktivismu. Jest, jak patrno, mravní a náboženská. 
Zkušenost přírodovědecká a vědecká vůbec, poznání velkých faktů hmoty 
 i ducha, ani jejich shody v zákonitosti, ani jejich protikladů v povaze nestačí 
(Dr. Rudolf Procházka). 

 

Príroda, má samozrejme svoj podiel  

v živote duše a v mnohých prejavoch 

hlboko ovplyvňuje ľudský život. 

 

Nie je to vek, ktorý robí človeka,  

ale je vytváraný človek tohto veku. 

 

Technologický pokrok sa stáva ešte 

viac vzrušujúcim, keď vstúpi do 

služieb sociálnej myšlienke, ktorá 

požaduje, aby nielen malé elity, ale 

ľudstvo ako celok mal z neho úžitok. 

https://sk.wikipedia.org/wiki/5._janu%C3%A1r
https://sk.wikipedia.org/wiki/5._janu%C3%A1r
https://sk.wikipedia.org/wiki/15._september
https://sk.wikipedia.org/wiki/15._september
https://sk.wikipedia.org/wiki/Filozof
https://sk.wikipedia.org/wiki/Univerzita
https://sk.wikipedia.org/wiki/Profesor_%28vedecko-pedagogick%C3%A1_hodnos%C5%A5%29
https://sk.wikipedia.org/wiki/Idealizmus
https://sk.wikipedia.org/wiki/Metafyzika
https://sk.wikipedia.org/wiki/Univerzita
https://sk.wikipedia.org/wiki/Berl%C3%ADn
https://sk.wikipedia.org/wiki/G%C3%B6ttingen
https://sk.wikipedia.org/wiki/Filol%C3%B3gia
https://sk.wikipedia.org/wiki/Historick%C3%A1_veda
https://sk.wikipedia.org/wiki/Filozofia
https://sk.wikipedia.org/wiki/Bazilej
https://sk.wikipedia.org/wiki/Jena
https://sk.wikipedia.org/wiki/Metafyzika
https://sk.wikipedia.org/wiki/Filozofia
https://sk.wikipedia.org/wiki/Kres%C5%A5anstvo
https://sk.wikipedia.org/wiki/N%C3%A1bo%C5%BEenstvo
https://sk.wikipedia.org/wiki/Filozofia_%C5%BEivota
https://sk.wikipedia.org/wiki/Psychol%C3%B3gia
https://sk.wikipedia.org/wiki/Nobelova_cena_za_literat%C3%BAru
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Josef SUDEK 
(17.3.1896 – 15.9.1976) 

 

Významný a slávny český fotograf pražských 

motívov, ateliérových aranžmánov, zátiší, 

reportáží, krajiny a reklamy. Jeho práce sú vo 

svete uznávané pre svoju poetickosť, romantiku 

 a priezračnú čistotu. Rozsiahla tvorba zahŕňa rad 

magicko-nostalgických cyklov. Pozostalosť má asi 70 000 položiek,  

z toho je 21 660 pozitívov, 54 519 negatívov a 618 výtvarných diel 

(obrazy, kresby, sochy, grafiky). 

Je to pekné remeslo, potrebujúce 

určitý vkus. Umenie to byť 

nemôže, pretože je odkázané na 

veci, ktoré existujú už pred ním  

a mimo neho, na svete okolo nás.  
 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Josef_Sudek 

http://www.ambrosiana.cz/cz/obr/Sudek/Sudek_cz.html 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Bibliografie_Josefa_Sudka 
 

Z diela                                   To je přece krásný, když se k fotografiím nic neříká...  

 
http://www.fotopraha.com/josef-

sudek.html 

 

 

 

 

 

http://www.fotopraha.com/josef-sudek.html
http://www.fotopraha.com/josef-sudek.html
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Bernhard Riemann  neobyčajná matematická intuícia 
 

Stal sa pojmom 
Najhmotnejšou knižkou, ktorú mám v knižnici je dvojzväzková 

Aplikovaná matematika, encyklopédia obsahujúca jednotlivé 

matematické pojmy, súvislosti a metódy. Obsahuje 2386 strán 

rozšíreného formátu. V nej som našiel tieto heslá: Riemannova 

funkcia zeta, RiemannovaLiouvilleova transformácia, Riemannova 

plocha, Riemannova rovnica, sanačná Riemannova metóda, 

Riemannova veta, Riemannov integrál, Riemannov normálny tvar 

eliptického integrálu, Riemannov priestor. Dosť na to, aby som sa 

zaujímal o človeka, na ktorého počesť bolo pomenovaných tak veľa 

pojmov. Dozvedel som sa, že bol mužom skvelej intuície a svojou 

genialitou prevýšil všetkých súčasníkov. Za krátky čas života, viac 

ako hocikto iný ovplyvnil cesty modernej matematiky. Významný 

nemecký matematik Bernhard Riemann (18261866) sa stal 

nezabudnuteľným predstaviteľom matematickej analýzy.. 
 

Štúdium a práca  
Narodil sa v rodine luteránskeho pastora v dedinke Breselenz 17. septembra 

1826 ako druhé zo šiestich detí. Otec ho vyučoval do trinástich rokov sám. Ale 

už vtedy nestačil vždy synovým matematickým nápadom. Na gymnáziách v 

Hannoveri a Lüneburgu veľmi usilovne študoval významné matematické práce. 

Napríklad Legendreovu osemstostranovú Teóriu čísel preštudoval za 6 dní. Po 

maturite (1846), na otcovo prianie študoval na göttingenskej univerzite filozofiu a teológiu. Záľuba 

v matematike a fyzike predsa len presvedčili otca, aby sa nadaný syn Bernhard venoval úplne 

štúdiu matematiky. V Berlíne (18471849) počúval prednášky Dirichleta, Jacobiho, Steinera. 

Promoval v Göttingene (1851), stal sa asistentom profesora Webera. Od roku 1859 bol riadnym 

vysokoškolským profesorom i členom berlínskej Akadémie vied. Bol na vrchole svojej vedeckej 

činnosti. Tridsaťpäťročný sa oženil, ale mesiac po svadbe ochorel na zápal pohrudnice spojený  

s ochorením pľúc. Oslabené zdravie liečil viackrát v Taliansku. Tam v záhrade Villa Pisoni  

v Selasce pri Lago Maggiore 20. júla 1866 zomrel. 
 

Hĺbka a rôznorodosť odbornej činnosti 
Preslávil sa výsledkami prác z matematickej analýzy, geometrie, teórie čísel 

a matematickej  fyziky. Originálnymi myšlienkami ovplyvnil teóriu 

komplexnej pracovnej premennej, teóriu analytických funkcií i teóriu 

Fourierových radov. Klasifikoval formy geometrie a rozpracoval teóriu 

konformných zobrazení. Zaviedol do analýzy topologické metódy, skúmal 

rozloženie prvočísiel. Napísal odborné práce o vedení tepla, teórii plynov, 

magnetizme, akustike. Jeho zobrané spisy tvoria asi 500 stránkovú publikáciu, 

ktorú vydal jeho priateľ matematik Dedekind. Množstvo Riemannových 

nových ideí, ich hĺbka a rôznorodosť, je obdivuhodná. Štýl jeho prác bol 

hutný, dôkazy boli vedené silne intuitívne a niekedy boli neúplné. Spájal 

prírodné vedy a matematiku s filozofickými otázkami. Od presnosti, s akou sa nám podarí 

preskúmať javy nekonečne malé, podstatne závisí naše poznanie príčinných súvislostí. Jeho 

myšlienky boli často založené na geometrických predstavách s fyzikálnou argumentáciou.  

Je nesporné, že svojimi výsledkami podstatne rozšíril hranice matematického poznania. 

   Bernhard Riemann bol skromný človek s dobrým citovým zázemím z láskavého rodinného 

prostredia. Ani v rokoch, keď stratil matku, otca i viacerých súrodencov, ani keď bol trápený sám 

ťažkou chorobou, nestratil tradičnú zbožnosť a pracovný elán. Tvorivo premýšľal až do posledného 

dňa. Svoj život venoval činnosti pre matematiku  kráľovnú vied.                                 
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Jozef Maximilián PETZVAL  
(6.1.1807 – 17. 9. l89l) 

 
Základné vzdelanie získal v Kežmarku. Gymnázium 

navštevoval v Podolínci a v Levoči. Stredoškolské 

vzdelanie ukončil na lýceu v Košiciach. V Pešti  

po absolvovaní Institutum geometricum, kde získal  

inžiniersky diplom, sa zapísal (1828) na filozofickú fakultu, obhájil (1832) 

doktorát filozofie a stal sa suplentom matematiky, mechaniky a praktickej 

geometrie na peštianskej univerzite. V roku 1837 bol menovaný riadnym 

profesorom vyššej matematiky a bol pozvaný na Viedenskú univerzitu, 

 tu prednášal 40 rokov matematiku. Vynikal v riešení algebrických 

a diferenciálnych rovníc, bol mimoriadne zručný brusič skla a jemný 

mechanik. Venoval sa aj akustike a to kmitaniu strún, 

diferenciálnym rovniciam kmitania strún, matematickej 

teórii hudobných nástrojov, ďalej balistike, analytickej mechanike, vypracoval 

projekty plavebného kanálu okolo Pešti. Od roku 1849 bol členom Akadémie vied  

vo Viedni a od roku 1873 aj Uhorskej akadémie. Zaslúžil sa o rozvoj modernej 

fotografickej optiky. 
 

Z myšlienok a diela 
 

Aplikoval vedecky podloženú metódu výpočtu (1840) i konštrukciu 

špeciálneho účelového objektívu. Po teoretických matematicko-fyzikálnych 

úvahách kombináciou viacerých šošoviek určil vysokosvetelný portrétny 

(1841) a krajinársky objektív. Nimi sa dali robiť portréty prekvapujúcej krásy 

a ostrosti po kratšom expozičnom čase ako dovtedy. Portrétny objektív 

pozostával zo štyroch šošoviek, ktoré mali korigovanú chromatickú chybu  

i guľový odklon. Krajinársky objektív sa začal uplatňovať od roku 1857. 

 

Medzi Petzvalove úspechy patria aj viaceré vynálezy: princíp divadelného 

ďalekohľadu, nový typ zväčšovacieho a projekčného prístroja, zdokonalenie 

mikroskopu i svetlometu.  

Podmanil som si svetlo, mám ho v hrsti, ale na svete je ešte príliš veľa tmy... 
 

Napísal okolo 90 vedeckých prác a štúdií. Najvýznamnejšia je Integrácia lineárnych 

diferenciálnych rovníc s konštantným alebo premenlivým koeficientom (1847). Po jeho smrti  

sa našli časti rukopisov Teória systémov tónových osnov, Teória oporných čiar a Petzvalove 

sedemmiestne logaritmy. 
 

Čo je Petzvalova veta, Petzvalova podmienka a Petzvalova suma? Tá prvá sa zaoberá 

odstraňovaním zobrazovacích chýb, druhá naznačuje ako pri práci s objektívom dosiahnuť 

rovinnosti zobrazovaného poľa. Petzvalova suma je charakteristický výraz pre zakrivenie poľa  

pri optických systémoch bez astigmatizmu.                                                                                    
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Jean-Marie Aaron LUSTIGER  

(17.9.1926  – 5.8.2007)  

Francúzsky katolícky kňaz (1954) židovského 

pôvodu (konvertoval 1940; 1943 jeho matka 

zahynula v Osvienčime ), 15 rokov pôsobil ako 

študentský kaplán na Sorbonne, biskup (od 1979; 

arcibiskup 1981–2005), kardinál (od 1983) a člen 

Francúzskej akadémie (od 1995). Ako umiernený 

tradicionalista bol horlivý zástanca odluky štátu  

od cirkvi, obhajoval laickú spoločnosť. Dobre 

odhadol tendencie svojej doby, pokrok vied, ktorý 

uvádzal do pokušenia spochybňovať pravdy viery, 

zanechávanie kresťanských praktik, materializmus 

a konzumizmus, pohltenie zarábaním 

peňazí, ľahostajnosť k duchovným 

veciam, „modu“ rôznych filozofických  a sociálnych smerov. 

Zároveň ho zaujímalo všetko, čo sa v spoločnosti deje a vážil si 

politikov, športovcov i umelcov. Napísal vyše 20 kníh, do češtiny 

preložené napr. Tajemství eucharistie a První kroky v modlitbě. 

 

Z myšlienok 
 

 Kresťan nemôže byť kresťanom... bez židovského národa. 
 

 Som rodený Žid a tým aj ostanem... Povolaním hebrejského ľudu je – podľa môjho 

názoru – prinášať svetlo pre všetky národy sveta. Verím, že kresťanstvo je 

prostriedkom na dosiahnutie tohto cieľa. 
 

 Rozumove argumenty za alebo proti, intuícia majú rôznu váhu, ale nič neriešia. 

všetkom rozhoduje moja osobná viera v toho, v ktorom sa vidím stvorený, 

povolaný, vykúpený, milovaný a schopný skrze ním daný dar byť svedkom toho,  

čo som od neho dostal. 
 

 Šoa nám ukazuje, kam až môže zájsť ľudské šialenstvo, ukazuje nám, čoho sú 

ľudia schopní... Nacistická ideológia vyhlasovala božský nárok, spájajúci sa  

s mottom Gott mit uns (Boh s nami), ktoré v skutočnosti chcelo znamenať:  

Boh – to sme my. A preto chceli vyvraždiť Židov. Chceli vyvraždiť poslov,  

aby zničili posolstvo. 
 

 Každý deň má byť prijímaný ako dar, ktorý nám v tejto chvíli dáva Boh, náš 

Stvoriteľ a Otec.  
 

 Ste ľudia stvorení na obraz Boží a pre to, aby ste sa  podobali 
na Boha, ste deti Božie stvorené pre slobodu a pre to, aby ste 
sa stali pánmi stvorenia. Cieľom vášho života nie je zmocniť 
sa sveta, ktorý vám bol zverený ako prostriedok, ale žiť 
s Bohom a z Boha. Cieľom každého nášho konania je dospieť 
nakoniec do Božieho pokoja – dovŕšenie stvorenia, keď Stvoriteľ zoberie svoj 
výtvor k sebe do spoločenstva svojej lásky.                                                                               

https://cs.wikipedia.org/wiki/17._z%C3%A1%C5%99%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/17._z%C3%A1%C5%99%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/5._srpen
https://cs.wikipedia.org/wiki/5._srpen
https://cs.wikipedia.org/wiki/Seznam_pa%C5%99%C3%AD%C5%BEsk%C3%BDch_biskup%C5%AF_a_arcibiskup%C5%AF
https://cs.wikipedia.org/wiki/1981
https://cs.wikipedia.org/wiki/2005
https://cs.wikipedia.org/wiki/1983
https://cs.wikipedia.org/wiki/Francouzsk%C3%A1_akademie
https://cs.wikipedia.org/wiki/1995
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Tajemstv%C3%AD_eucharistie&action=edit&redlink=1
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Prvn%C3%AD_kroky_v_modlitb%C4%9B&action=edit&redlink=1
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James H. JEANS  
(11.9.1877–17.9.1946) 
 

Anglický matematik, fyzik a astronóm, vyštudoval matematiku, fyziku 

aj právo v Cambridgi, stal sa profesorom na univerzite v Princetone, 

pracoval na observatóriu Na Mt. Wilsone. V rokoch 1925–1927 bol 

prezidentom Kráľovskej astronomickej spoločnosti. Vedecky pracoval  

v oblasti dynamiky hviezdnych sústav, teórie vnútornej stavby hviezd 

a kozmogónie. Vznik planét vysvetľoval slapovou (katastrofickou) 

teóriou. Predpoklada1 vznik energie vo hviezdach premenou hmoty.  

Bol pôsobivým popularizátorom astronómie.  

Od filozofov požadoval, aby sa najprv spýtali, 

 čo veda doteraz o veci vie. Spoznal, že pre jasné, 

úplné, ale aj prirodzené vysvetlenie prírodných 

javov je najlepší výklad matematický, vyjadrenie 

v pojmoch a výrazoch matematiky. Zdá sa, že príroda sa riadi matematickým 

rozumom, akoby bol vesmír dielom rýdzeho matematického mysliteľa.  

 

Z myšlienok 

 

 Prichádzame na to, že vesmír dosvedčuje stopy plánujúcej a kontrolujúcej moci, 

ktorá má dačo spoločné s našim osobným duchom. Nejde tu, pokiaľ sa nám to 

doteraz podarilo odkryť, o cit, morá1nosť alebo estetické cítenie, ale ide o 

tendenciu myslieť takým spôsobom, ktorý sme pre nedostatok lepšieho výrazu 

nazvali matematickým. 

 Konečná pravda pozorovaného javu je v jeho matematickom vyjadrení. Ak je toto 

vyjadrenie dokonalé, poznáme jav presne. 

 Matematický vzorec nám nikdy nemôže povedať, čo tá vec je, ale iba  

ako sa chová; môže nám iba určiť predmet jeho vlastnosťami. 

 Iba matematik má nádej, že raz úplne porozumie odvetviam vedy, ktoré odkrývajú 

tajomstvá Vesmíru: teóriu relativity, kvantovú teóriu a vlnovú mechaniku. 
 

 Prúd vedomostí smeruje k matematickej 
skutočnosti. Vesmír sa nám začína javiť skôr  
ako veľká myšlienka než ako veľký stroj. 

 

 Každý má právo odvodiť si svoje vlastné názory z faktov, 

ktoré mu predkladá moderná veda.  

 Naša ľudská schopnosť modelovať prekvapivé vesmírne 

sily, ktoré majú čosi spoločné s každým jedným z nás, 

nám umožňuje vytvárať užitočné pojmy a konštruktívne 

premýšľať i matematicky argumentovať. Myšlienkovo 

vnímame prírodu matematickými štruktúrami, ktoré sme 

si vlastne sami zostrojili. 

 Moderná vedecká teória nás núti uvažovať o stvoriteľovi ako o niekom, kto pôsobí 

mimo čas a priestor, ktoré sú súčasťou stvorenia, rovnako ako umelec je mimo 

svoje plátno.         
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Dag H. HAMMARSKJÖLD  
(* 29. 7. 1905 – † 18. 9. 1961)  

 

Švédsky diplomat, vyštudoval 

politickú ekonómiu na univerzite  

v Uppsale. Nebol členom žiadnej 

politickej strany, vo švédskej vláde 

slúžil na viacerých postoch. Od apríla 

1953 bol generálnym  tajomníkom 

OSN. Stal sa priekopníkom nasadzovania mierových síl 

OSN a podporoval stratégiu riešenia konfliktov už v ich 

začiatočnej fáze, aby nedošlo k rozpútaniu ozbrojených 

konfliktov. Pri bojoch medzi jednotkami OSN  

a povstaleckými jednotkami, chcel vyjednávať o prímerí. 

Počas letu však jeho lietadlo zo 17. na 18. septembra 

havarovalo blízko Ndoly v severnej Rodézii (teraz Zambia).  

V roku 1961dostal posmrtne Nobelovu cenu mieru. Jeho 

politicko-diplomatické postupy boli podložené humanistickou 

filozofiou a pripravili vznik tejto tradície v OSN. Duchovný 

zápisník jeho poznámok Vägmärken (1963) vyšiel pod názvom 

Smerovníky života (Tranoscius, 1998). 

 
Z myšlienok 
 

 Když ranní svěžest vystřídá polední únava, když se svaly na nohou třesou 
vyčerpáním, výstup se začne zdát nekonečným, a náhle nic nejde tak, jak 
bychom si chtěli - v tu chvíli nesmíme začít váhat. 
 

 Každodenně se v životě musíme rozhodovat mezi utrpením lásky  
- a nebo v horším případě - utrpením bez lásky. 
 

 Je ctnostnější zasvětit život jedné osobě,  
než horlivě usilovat o spásu všech lidí. 
 

 Kdo nikdy netrpěl, neví jak utěšit. 
 

 Musíš byť prísny voči sebe samému, aby si mal právo byť mierny voči druhým. 
 

 Najdlhšia cesta človeka je cesta do svojho vnútra. 
 

 Modli sa, aby ťa tvoja samota priviedla k nájdeniu niečoho veľkého, pre čo stojí 
za to žiť, pre čo stojí za to zomrieť. 
 

 

 

 

 

https://sk.wikipedia.org/wiki/29._j%C3%BAl
https://sk.wikipedia.org/wiki/1905
https://sk.wikipedia.org/wiki/18._september
https://sk.wikipedia.org/wiki/18._september
https://sk.wikipedia.org/wiki/Uppsala
https://sk.wikipedia.org/wiki/Apr%C3%ADl
https://sk.wikipedia.org/wiki/1953
https://sk.wikipedia.org/wiki/Gener%C3%A1lny_tajomn%C3%ADk_OSN
https://sk.wikipedia.org/wiki/Gener%C3%A1lny_tajomn%C3%ADk_OSN
https://sk.wikipedia.org/wiki/17._september
https://sk.wikipedia.org/wiki/18._september
https://sk.wikipedia.org/wiki/Zambia
https://sk.wikiquote.org/wiki/Musie%C5%A5
https://sk.wikiquote.org/wiki/Pr%C3%ADsnos%C5%A5
https://sk.wikiquote.org/wiki/Pr%C3%A1vo
https://sk.wikiquote.org/wiki/Miernos%C5%A5
https://sk.wikiquote.org/wiki/Cesta
https://sk.wikiquote.org/wiki/%C4%8Clovek
https://sk.wikiquote.org/wiki/Vn%C3%BAtro
http://www.citaty.emamut.eu/citat/hammarskjold,-dag/4130
http://www.citaty.emamut.eu/citat/hammarskjold,-dag/4130
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Ludwig von BERTALANFFY  
(19. 9. 1901  12. 6. 1972) 

 

Rakúsky biológ a filozof skúmal všeobecné vlastnosti 

živých organizmov a systémov vôbec... Zdôraznil 

holismus oproti redukcionizmu, organizmus oproti 

mechanizmu. Ponúkol svoje predstavy o všeobecnej 

teórii života, o organizmoch ako fyzikálnych systémoch. Jeho teória 

systémov (spätná väzba, informácia, komunikácia) slúži ako most medzi 

rôznymi vedeckými disciplínami. Vyštudoval vo Viedni ako profesor 

pôsobil v Londýne, Montreali, Ottave, Los 

Angeles, Edmontone aj v Buffale. Napísal 

viac než 270 vedeckých pojednaní, aj 15 

kníh prekladaných do svetových jazykov. 

Ovplyvnil sociológiu, psychológiu a filozofickú antropológiu.  
 

https://wikisofia.cz/wiki/Karl_Ludwig_von_Bertalanffy 
 

Z myšlienok 
 

...běžné fyzikální formulace nelze z principu použít pro živé systémy jakožto otevřené 

systémy v ustáleném stavu, a můžeme se dohadovat, že řada rysů živých systémů,  

jež se podle fyzikálních zákonů zdají paradoxní, je důsledkem této skutečnosti… 
 

Ľudský monopol je v tom, čo sme definovali ako symbolická činnosť  
     a symbolické univerzum... Symbolizmus je to, čo povyšuje človeka  
     i nad najvyššie živočíchy. 
 

Záleží na človeku samom, čím sa stane: či vegetujúcou rastlinou, dravým zvieraťom, 

či anjelom alebo synom Božím. 
 

Problém spočíva v tom, ako rozšíriť morálne kódexy na vyššie spoločenské útvary, 

a súčasne chrániť jednotlivcov, aby ich spoločenský leviatan nepohltil. 
 

Základnou charakteristikou živých systémov je, že sa udržujú 

v nepretržitej výmene zložiek... Organizmy sú otvorené systémy... 

Model otvoreného systému má široký rozsah aplikácií 

v biologických, fyziologických, sociálnych aj iných problémoch... 
 

... konečný stav (cieľ) môže byť dosiahnutý z rôznych 

počiatočných podmienok alebo rôznou cestou... 
 

 

       

       ... zmysel hry je neznámy,  
       pokiaľ tým nerozumieme to,  
       o čom mystici hovoria:  
       Boh si uvedomuje sám seba.    
 

 

http://www.google.sk/imgres?imgurl=http://www.tuprofesorvirtual.com/portal2/images/stories/bio/bertalanffy1.jpg&imgrefurl=http://www.tuprofesorvirtual.com/portal2/index.php/component/content/article/36-biografias/102-ludwig-von-bertalanffy&h=326&w=250&sz=31&tbnid=RfWX-UZ7671-yM:&tbnh=94&tbnw=72&prev=/search?q=ludwig+von+bertalanffy&tbm=isch&tbo=u&zoom=1&q=ludwig+von+bertalanffy&docid=FcZ9GJGAdrSO6M&hl=sk&sa=X&ei=U7CvT_iqG8zGswaV7fGKAw&ved=0CJEBEPUBMAg&dur=1453
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Geronimo CARDANO – lekár s matematickým talentom 
 

Trvalé označenia 
S jeho menom sú spojené pojmy Cardanov kĺb  spojka, Cardanov hriadeľ, Cardanov záves, ale aj 

Cardanov vzorec. Prvé dva pojmy sa viažu k technickým zariadeniam pre prevod točivého pohybu, 

Cardanov záves umožňuje zachovať stálu rovinu rotácie telesa a využíva sa pre zotrvačníky. Do matematiky 

patrí Cardanov vzorec 
3

32
3

32

27422742

pqqpqq
x 

, ktorým sa rieši rovnica tretieho stupňa x
3
 + p·x = q.  

Aký životný osud mal syn talianskeho právnika Geronimo Cardano (24. 9. 1501 – 21. 9. 1576),  

ktorý bol za svojho života uznávaným lekárom a po smrti oceňovaný ako matematik a mechanik? 
 

Zákruty života 
Narodil sa v Pávii ako nemanželský syn. Vyštudoval medicínu na univerzite v Padove. 

Postupne sa stal jedným z najznámejších lekárov svojej doby. Popísal spôsoby liečby 

mnohých chorôb. Bol profesorom v Miláne a Bologni. Spojil lekárske povolanie, 

matematický talent a fyzikálne myslenie. Napísal viac ako 200 prác z medicíny, 

matematiky, fyziky i filozofie. Zostavoval však aj horoskopy, zaoberal sa alchýmiou.  

Mal nestálu povahu, encyklopedické vedomosti a bol poverčivý. Jeho životné osudy  

boli až tragické (r. 1546 mu zomrela manželka, r. 1560 bol sťatý jeho 26 ročný syn  

za otrávenie svojej ženy). Druhý syn sa stal tulákom a dokonca olúpil aj svojho otca. 

Samotný Cardano bol v roku 1570 uväznený a skonfiškovali mu majetok. Z penzie 

svojho otca dožil v Ríme, kde spísal vlastný životopis a zoznam svojich prác.  
  

Matematický zápas 
V spise Veľké umenie  Ars Magna uviedol (1545) už spomínané riešenie rovnice tretieho 

stupňa. Tým sa Cardano dostal do sporu s Niccolom Fontanom (asi 14991557), 

prezývaným Tartaglia (čo znamená Koktavý). Ten totiž poznal všeobecný postup riešenia  

a nechcel ho uverejniť. Vyhrával pomocou svojich vedomostí v tom čase "matematické 

súboje", v ktorých riešil s protivníkom dohodnutý počet úloh. V roku 1539 Tartaglia prezradil Cardanovi 

metódu, no nepodal dôkaz a žiadal ho, aby postup nezverejňoval. Ale Cardano sa z rukopisu Scipiona del 

Ferra (14651526) dozvedel, že ten asi v roku 1500 našiel metódu výpočtu koreňa rovnice  x
3
 + a·x = b a tak 

sa necítil zaviazaný dodržať sľub, daný Tartagliovi. Uverejnil aj to, že riešenie objavil Scipio del Ferro  

a nezávisle aj Niccolo Tartaglia. Tak sa pre vec rozumu a srdca učenci pohádali. Správne matematické 

myšlienky nám však zostali nepoškvrnené. 
 

Nové poznatky 
Spis Veľké umenie alebo O pravidlách algebry bol v Európe prvým tlačeným dielom, 

ktoré prinieslo po dlhej dobe nové matematické výsledky. Obsahoval aj výpočty jedného  

z najschopnejších Cardanovych žiakov. Lodovico Ferrari (1522–1565), vtedy ešte len 

dvadsaťtriročný, našiel riešenie pre všeobecnú bikvadratickú rovnicu i pre rovnice 

štvrtého stupňa. Cardano prvý poznal, že kvadratická rovnica má vždy dva korene. 

Systematicky študoval vzťahy medzi koreňmi a koeficientmi rovníc. Vytušil, že sú aj imaginárne korene.  

V práci Praktiká všeobecnej aritmetiky (1539) pripravil učebnicu pre riešenie úloh z praktického života. 

Neskoro po jeho smrti, až v roku 1663, uverejnili jeho prácu Kniha o hre s kockami. Bola napísaná už v roku 

1526, v nej sú prvé formulácie niektorých úvah o pravdepodobnosti. Pri riešení neurčitej úlohy v budúcnosti 

máme uvažovať iba to, čo sa môže stať a nie to,čo sa už stalo. 

   Učený lekár Geronimo Cardano, napriek svojim nedostatkom a niektorým podivným spôsobom,  

sa zaradil medzi úspešných matematikov a šíriteľov matematického poznania. Svojimi životnými 

skúsenosťami doložil svoje slová: Lepšie zamlčať sto vecí, ktoré bolo treba povedať, než povedať jednu takú, 

čo sa patrilo zamlčať.                                                                                                                                                                                                              
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Michael FARADAY  
(22.9.1791 – 25.8.1867)  
 

Vyučil sa za kníhviazača a predavača. S neskrývanou zvedavosťou 

navštevoval po večeroch populárno-vedecké prednášky z fyziky 

i astronómie. Zriadil si domáce chemické laboratórium. Bol neobyčajne 

skromný a nenáročný, húževnatý, usilovný, snaživý poznať čo najviac, 

svedomitý, trpezlivý a dôkladný v metódach výskumu, s neuveriteľne 

zvedavou pozornosťou. Dopracoval sa až k samostatným prednáškam 

a nesmrteľným objavom. Prispel k skvapalňovaniu plynov. Zaviedol 

pojmy: elektrolýza, a anóda, katóda, ión. Spoznal zákony o chemickom 

účinku elektrického prúdu. Vysvetlil vznik elektromotorického napätia 

v galvanickom článku. Pochopil elektrické i magnetické pole ako prostredie 

so silovými účinkami popísané siločiarami. Vytušil možnosti premeny jednej 

formy energie na inú. Odmietol pôsobenie elektromagnetických síl na diaľku. 

Objavil elektromagnetickú indukciu, keď pri zmene (zapojení a vypnutí) prúdu 

v primárnej cievke vznikol indukovaný prúd v cievke sekundárnej. Objavil aj 

princíp dynama a elektromotora. Dostal elektrinu z magnetizmu. I keď v jeho 

prácach nenájdeme matematickú rovnicu, je zrejmé, že Faraday intuitívne 

pochopil skoro všetky súvislosti v oblasti elektrických a magnetických javov. 
 

Z myšlienok  
 

 Prírodné vedy nás učia, aby sme nezanedbávali nič, nepohŕdali malými 

začiatkami, pretože tieto nutne predchádzajú všetky veľké veci pri poznávaní vedy 

čistej i aplikovanej.  

 Vedec nech ochotne počúva všetky návrhy, ale nech usudzuje sám. Nesmie mať 

obľúbené hypotézy, školy, majstrov. Nerešpektuje osoby, ale veci. Ide za jediným 

cieľom, za pravdou.  

 Skutočná pravda sa vždy nakoniec prejaví, a ak je opačná strana v nepráve, 

ľahšie sa presvedčí, keď jej odpovie zhovievavo, ako keď sa úplne zotrie. 

 Bol som vždy človekom s veľmi živou fantáziou, schopný rovnako uveriť 

v Rozprávky tisíc a jednej noci ako v Encyklopédiu.  

 Vo fyzike nie je absurdita nikdy vylúčená. 
 Takmer každý človek posudzuje sám seba podľa toho, čo si myslí, že by mohol 

dokázať, druhí ho ale posudzujú len podľa toho, čo skutočne dokázal.  

 Prírodoveda nás učí starostlivo odvodzovať princípy, pevne sa ich držať alebo 

celú úvahu zmeniť.  

 Človek, ktorý si je istý tým, že má pravdu, skoro určite sa 

mýli. Všetky naše teórie sú založené na neurčitých údajoch 

a všetky vyžadujú zmeny a ďalšie dôkazy. 

 Mnoho vecí, ktoré sa zdajú ako ťažkosti, sa iba tak zdajú 
z nášho pohľadu, lebo aj tak sa zmenia na požehnanie.  

 Považujem pravé priateľstvo za jeden z najväčších citov, 

ktorých je ľudská myseľ schopná, vyžaduje úmysel skoro 

nekonečnej sily a súčasne úplné poznanie samého seba.  

 Je lepšie byť slepý k zaujatosti  
a všímavý pri postrehnutí dobrej vôle.  
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Stanislaw LEM 
(12.9.1921−27.3.2006) 

 

Nejslavnější polský spisovatel 

dvacátého století, filozof, futurolog, 

satirik a autor sci-fi napsal čtyřicet 

knih. Byly přeloženy do 37 jazyků. 

I do těch, o jejichž existenci  

do té doby ani nevěděl. Vyšly v 27 milionech výtisků. Lem 
vystudoval medicínu. Vyznal se v astronomii, kybernetice, 

geologii, sociologii i v psychologii. Byl snad jediným 

kontinentálním Evropanem, který se mohl pochlubit tím,  

že jeho jméno je řazeno po bok žijících či dnes již 

klasických legend jako jsou Arthur C. CLARK, Isaac 

ASIMOV, Robert A. HEINLEIN či Ray BRADBURY. 

 
Z myšlienok 

 

Svět zotročený k dobru je stejně tak nesvobodný,  

jako svět zotročený ke zlu. 

 

Nikto nečíta. Keď už číta, tak nerozumie.  

A keď číta a rozumie, aj tak zabudne. 

 

K člověku není přiložen vhodný návod k použití.  

Každý musí hledat na vlastní pěst.  

 
 

 
 

 

https://cs.wikiquote.org/wiki/Sv%C4%9Bt
https://cs.wikiquote.org/wiki/Dobro
https://cs.wikiquote.org/wiki/Sv%C4%9Bt
https://cs.wikiquote.org/wiki/Zlo
https://sk.wikiquote.org/wiki/%C4%8C%C3%ADtanie
https://sk.wikiquote.org/wiki/Rozumie%C5%A5
https://sk.wikiquote.org/wiki/Zab%C3%BAdanie
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František KUPKA 
(23.9.1871−24.6.1957)  

Spolu s Alfonsom Muchom je vo svete zrejme 

najznámejším českým výtvarníkom. Po pražskej 

Akadémii výtvarných umení bol prijatý aj na 

akadémiu vo Viedni. V polovici 90. rokov 19. 

storočia odišiel ako štipendista do Paríža, kde sa 

trvalo usadil a s prestávkami žil až do svojej 

smrti. Kupka sa najprv venoval 

realizmu, ale cez symbolizmus 

a orfizmus (umelecký smer inšpirovaný 

hudbou) sa stal priekopníkom  

moderného abstraktného maliarstva. 

Svojim dielom sa výraznou mierou zapísal do dejín českej  

a svetovej grafickej tvorby. 
 

Z diela 

 

 

 
 
 

https://sk.wikipedia.org/wiki/Abstrakcia_%28v%C3%BDtvarn%C3%A9_umenie%29
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Jaroslav SEIFERT 
(23.9.1901 – 10.1.1986) 

 

Bol básnikom citu, porozumenia a fantázie. Jemnou poéziou vychválil 

život v jeho prekvapujúcich formách. Všestrannou improvizáciou  vnášal 

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

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

dojatie aj iróniu. Za poéziu, ktorá sviežou zmyslovosťou a mimoriadnou 

vynaliezavosťou dáva obohacujúci obraz ľudskej neprekonateľnosti 

a mnohotvárnosti získal (1984) Nobelovu cenu za literatúru. Seifertova 

poézia v zbierkach básní ponúka rôznorodé zdroje impulzov i premenlivé 

vyjadrenia zážitkov a predstáv: nostalgické spomienky na detstvo 

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

rodnej zeme (Světlem oděná 1940, Kamenný most 

1944, Píseň o Viktorce 1950, Maminka 1954), 

melancholické motívy životných bilancií (Koncert na ostrovĕ 1965, 

Odlévání zvonů 1967), odrazy politických udalostí (Morový sloup 1972), 

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

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

do cudzích jazykov. Celoživotné básnické dielo Jaroslava Seiferta je 

dôkazom, že počúval svoj vnútorný hlas ako prejav poetického princípu, 

ktorý je s nami skoro vždy a všade. 
 

Z myšlienok  
 

 Život už mě dávno naučil, že hudba a poezie jsou na světe to nejkrásnější, 

co nám život může dát. Kromě lásky ovšem. 
 

 Poezie je s námi od počátků. Jako milování, jako hlad, jako mor, jako válka. 
 

 Kdyby se mě někdo zeptal, co je báseň, na pár vteřin byl bych v rozpacích.   

A tak dobře to vím! 
 

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

Když píši, snažím se nelhat. 
 

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

objevili vlastním srdcem, zkrátka nežít ve lži. 
 

 Každý má žít a konat s plnou zodpovědností vůči sobě samému, vůči svým dětem 

a vůči společnosti. Každý má vidět svůj život v určitém historickém kontextu  

a nést za něj odpovědnost. 
 

 

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

 Překvapivá metafora je víc než zlatý prsten na ruce. 
 

 Víc než být – je milovat.  
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PARACELSUS  
(* 1493 – † 24. 9. 1541) 

Narodený ako Theophrast von 
Hohenheim, plným menom 

Philippus Aureolus Theosphrastus 
Bombastus von Hohenheim.  
Nemecko-švajčiarsky lekár 

a alchymista, za svojho života 

označovaný ako Luther medicíny. 

Zapojil chémiu do medicíny (objavil 

chemickú podstatu životných 

funkcií) a založil lekársku vedu  

na pokuse a pozorovaní. Základom 

vedeckého poznania sú skúsenostné 

poznatky.  
 

Z myšlienok a diela 

 

Doktor musí cestovať..., vedomosti sú zo skúseností. 
Keď zabránite infekcii, Príroda ranu zahojí úplne sama. 

Medicína stojí na štyroch pilieroch: filozofii, astronómii, alchýmii a etike. 
Jed od lieku odlišuje iba podávané množstvo. 

Všetky školy pozerajú na človeka ako na viac či menej uzavretý celok, ktorý nemá 
ku kozmu nijaký bližší vzťah... Človek síce vyzerá, akoby bol odpútaný od kozmu, 

ale iba preto, že naše vnímanie je obmedzené na zmyslové orgány a nevidíme 
množstvo vlákien, ktoré ho spájajú s celkom. 

https://sk.wikipedia.org/wiki/1493
https://sk.wikipedia.org/wiki/24._september
https://sk.wikipedia.org/wiki/24._september
https://sk.wikipedia.org/wiki/Lek%C3%A1r
https://sk.wikipedia.org/wiki/Martin_Luther
https://sk.wikipedia.org/wiki/Medic%C3%ADna
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Bohuslav REYNEK  
(31. 5. 1892 – 28. 9. 1971)  

Český básník, překladatel, grafik. 

Narodil se v Petrkově u Havlíčkova 

Brodu a tam i zemřel. Vystudoval 

reálku v německy mluvící Jihlavě 

 a nastoupil na vysokou školu do 

Prahy, ale za pár týdnů odtud zběhl. 

V letech 1926 - 1936 žil s rodinou, 

manželkou a později také se dvěma syny, střídavě ve Francii  

a v Petrkově. První sbírky, psané ve dvacátých letech 

minulého století, jsou ovlivněny expresionismem. 

Významnější je motiv rodného kraje, Vysočiny, a její přírody. Z jeho básní je stále patrnější 

křesťanská spiritualita a láska k Bohu a ke všemu božímu stvoření po vzoru sv. Františka z Assisi. 

Zvláštní místo v jeho básních zaujímají obrazy z lidského hlediska 

zcela nepatrných tvorů, které přispívají k vylíčení básníkovy 

pokorné lásky k Bohu, životu a ke všemu, co žije a trpí. Významná 

byla i jeho překladatelská činnost. Překládal z francouzského a 

německého jazyka především díla francouzských katolických 

básníků a německých expresionistů. V letech 1927–29 vystavoval 

svoje kresby, pastely a lepty na několika výstavách ve Francii. Pan 

Reynek múzu nepotřeboval. Básník potřebuje lásku. 
 

Z myšlienok a diela 

 

 Krása zůstává navzdory všemu jedním z nejmocnějších projevů života. 

 Žádná velká věc se tady neděje bez kříže... 
 

 

Bože, dlouho již tě moje duše hledá,  
a jest cesta stále táž, tak šeda  
slunce na obzoru mdlé, jak v přehršli 
by tvojí mládě ukryté, jež potloukli 
a jehož teplá krev ti z prstů kane... 
- Neptám se tě, dojdu-li, můj Pane, 
vím, že dojdu, ale kdy a kam? 
Všemu svěřuji se: světlu, tmám, 
ale cesta moje šeda v noci, ve dne, 
na obzoru nic, neb ono slunko bědné, 
mládě ztracené, jež, skleslý, nevím již, 
zda, Bože, dechem zahříváš, neb zabíjíš...                                                                                      

https://cs.wikipedia.org/wiki/Petrkov_%28L%C3%ADpa%29
https://cs.wikipedia.org/wiki/Havl%C3%AD%C4%8Dk%C5%AFv_Brod
https://cs.wikipedia.org/wiki/Havl%C3%AD%C4%8Dk%C5%AFv_Brod
https://cs.wikipedia.org/wiki/1926
https://cs.wikipedia.org/wiki/1936
https://cs.wikipedia.org/wiki/Expresionismus
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Ceskomoravsk%C3%A1_vrchovina
https://cs.wikipedia.org/wiki/K%C5%99es%C5%A5anstv%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/Franti%C5%A1ek_z_Assisi
https://cs.wikipedia.org/wiki/Katolictv%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/1927
https://cs.wikipedia.org/wiki/1929
https://cs.wikiquote.org/wiki/Kr%C3%A1sa
https://cs.wikiquote.org/wiki/%C5%BDivot
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Michelangelo Merisi da CARAVAGGIO 
(* 29. 9. 1571 – † 18. 7. 1610) 

 
Taliansky barokový maliar, známy aj svojím dobrodružným 

životom. Jeho výtvarný štýl patrí medzi najradikálnejšie umelecké 

prejavy v maliarstve. Jeho pestrý život, sprevádzaný výtržnosťami 

a svármi našiel odraz aj v jeho obrazoch. Bol najtajomnejším 

a najrevolučnejším maliarom v dejinách umenia. Takmer každý jeho 

obraz znamenal škandál. Svojím dielom rúcal všeobecne zaužívané 

konvencie. Či išlo o zátišia s ovocím a kvetinami, s umelecky 

vyprofilovanými mladíkmi, alebo šlo o veľkoplošné náboženské 

obrazy – v každom z nich je badať umelcov odklon od dovtedy 

prísne zaužívaných výtvarných konvencií. Každodenný život 

obyčajných ľudí nachádzal odraz v jeho dielach. Postavy sú krásne 

ale i škaredé – úplne ako bežní ľudia v jeho okolí. Divák tak pri 

pohľade na jeho diela získava predstavu o maliarovom 

najintímnejšom pohľade na život. 

 

  

Z diela 
 

 
 

 

https://sk.wikipedia.org/wiki/29._september
https://sk.wikipedia.org/wiki/1571
https://sk.wikipedia.org/wiki/18._j%C3%BAl
https://sk.wikipedia.org/wiki/1610
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Enrico FERMI  – kľúč k ovládnutiu atómovej energie 
 

Prispel k peklu 
Bol jedným z mála, ktorí poznali všetky teoretické súvislosti prác 

v Alamogordu v južnej časti Nového Mexika. V deň výbuchu prvej 

atómovej bomby (16. júla 1945) bol pritom. Vo vzdialenosti asi 15 

km od centra výbuchu, z dĺžky dráhy letu papierových útržkov, ktoré 

strhla tlaková vlna vypočítal silu explózie. Po návšteve krátera, ktorý 

bomba vyryla do púšte (o polomere 150 m), kde sa piesok pretavil na 

sklo, spoznal účinok horúceho pekla, ktoré dokáže rozpútať atómový 

výbuch. Za pomoc pri vývoji tejto zbrane dostal od amerického 

Kongresu medailu Za zásluhy. Jeho sestra ho, v slovách listu, 

odporúčala Bohu, ktorý jediný môže morálne posúdiť naše skutky. 

 

Štúdium a poznanie 
Enrico Fermi (29. 9. 1901 – 28. 11. 1954) mal nadanie pre matematiku  

a fyziku. Dvadsaťjedenročný obhájil doktorát, potom prednášal na univerzite  

vo Florencii a v Ríme. Odvodil zákon štatistického rozdelenia pre elektróny. 

Intenzívne študoval rádioaktívny rozpad beta a sformuloval zákon slabej 

interakcie. Spoznal, že možno spomaliť tok neutrónov a odhalil 

pravdepodobnosť zachytenia neutrónov v jadre v závislosti od energie 

neutrónov. Za identifikáciu nových rádioaktívnych prvkov, ktoré vznikli  

pri bombardovaní neutrónmi získal Nobelovu cenu (1938). Hneď po jej 

udelení opustil Taliansko a odišiel do USA. Tam spolu s Comptonom, 

Lawrencom a Oppenheimerom otvoril cestu atómovej energii. 

 

Prvý atómový reaktor 
Pod tribúnou štadióna univerzity v Chicagu postavili  

za vedenia E. Fermiho prvý atómový reaktor, v podobe 

nedokončenej gule o priemere 9 m, kde obkladali uránové 

tyče tehlami z čistého grafitu. Kadmiové tyče slúžili  

na riadenie reakcie. Druhého decembra 1942 o 15 hodine  

a 20 minúte sa na tomto mieste podarilo ľuďom dosiahnuť 

prvú samostatnú reťazovú reakciu a tak položiť základ 

pre riadené uvoľňovanie jadrovej energie. Taliansky navigátor dosiahol Nový svet (A. Compton).  

Po prvý raz v histórii ľudstva sa objavila energia z nového zdroja. Človek mohol začať používať 

energiu, ktorá nepochádzala zo Slnka. 

 

Zodpovednosť poznania 
Enrico Fermi vedel, že nemožno 

zastaviť poznávacie schopnosti 

ľudstva. Nevedomosť nie je lepšia ako 

vedomosti a príslušná zodpovednosť. 

Vysoké umenie múdrosti spočíva v tom, 

že je nutné vedieť, čo nie je potrebné vedieť. Svojím hlbokým 

záujmom o teóriu i experiment, iniciatívnou vynaliezavosťou, 

oddaným plnením povinností prispel k rozlúšteniu záhady atómovej 

energie. Jej využitie, múdre a zodpovedné, zostane v rukách budúcej 

ľudskej civilizácie.              
 

 

http://images.google.sk/imgres?imgurl=http://www.osti.gov/accomplishments/images/08.gif&imgrefurl=http://www.osti.gov/accomplishments/fermi.html&usg=__eiHWZubxNaGbn3BEjoH-ZGCL2Og=&h=260&w=347&sz=93&hl=sk&start=3&um=1&tbnid=kAwf4WuPoiZHRM:&tbnh=90&tbnw=120&prev=/images?q=Enrico+FERMI&hl=sk&sa=N&um=1

