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FRANTIŠEK z Assisi 
Francesco Giovanni di Bernardone 
(* asi 1181 − † 3. október 1226) 

 

Taliansky diakon a potulný kazateľ patrí 

medzi najvýznamnejších, najznámejších  

a najobľúbenejších svätých. 

Najdôležitejšími prvkami jeho viery bola 

chudoba a láska ku Kristovi. Chcel byť 

jednoduchým evanjelistom, 

ospevovateľom a zvestovateľom Boha. 

Svojím úprimným životom sa zasadil o upevnenie týchto hodnôt,  

ktoré v stredovekej cirkvi prežívali krízu. Na dlhé stáročia sa stal 

vzorom dôsledného nasledovania Krista v chudobe a láske k blížnym. 

 
Nejvyšší všemohoucí dobrý Pane,  
tvé jsou chvály, sláva, čest a všecko požehnání;  
jenom tobě patří, Nejvyšší ty,  
oslovit tě jménem žádný člověk hoden není.  

Chválen buď, můj Pane, mnou a všemi stvořeními,  
a především panem bratrem sluncem,  
jenž přináší den a jímž nás osvěcuješ;  
krásný je a září velikou se skvěje,  
Nejvyšší, a tvoje světlo vyjadřuje.  
Chválen buď, můj Pane, skrze sestru lunu, skrze hvězdy;  
na nebi stvořils je jasné, jako drahokamy krásné.  
Chválen buď, můj Pane, skrze bratra vítr,  
skrze vzduch a mraky, jasno, všecka počasí,                           
kterými všem stvořením svým žíti dáváš.  

Chválen buď, můj Pane, skrze sestru vodu,  
která je tak užitečná, dobrá, pokorná a čistá.   
Chválen buď, můj Pane, skrze bratra oheň,  
který poskytuješ našim nocem,  
a je krásný, radostný a mohutný a silný.  
Chválen buď, můj Pane, skrze naši sestru, matku zemi,  
která dává život a jež vládne nade všemi  
a jež rodí různé plody, trávu a barevné květy.  
Chválen buď, můj Pane, skrz ty, kdo z tvé lásky odpouštějí  
a snášejí nemoci a protivenství.  
Blažení jsou ti, kdo věrně v míru vytrvají,  
neboť ty je budeš korunovat v nebi.  
Chválen buď, můj Pane, skrze naši sestřičku – smrt těla,  
před níž žádný živý člověk kam utéci nemá.  
Běda těm, kdo zemrou ve smrtelných hříších!  
Blaze těm, jež ve tvé svaté vůli konec přistih!  
Druhá smrt, smrt duše, nic jim zlého neudělá.  
Chvalte mého Pána, blahořečte, děkujte mu  
a s velikou pokorností sloužete mu!  
 

 



3 

 

3 

 

Bernard BOLZANO  
(5.10.1781 – 18.12.1848) 
 

Profesor pražskej univerzity, jeden z prenikavých 

mysliteľov 19. storočia v Čechách, ukázal nové 

možnosti pre zosúladenie pojmovej usporiadanosti  

so skutočnými formami pravdy vo svete. Zapísal sa 

do kultúrnych dejín ako významný matematik, logik, filozof i sociálny 

mysliteľ. Stal sa príkladom zosúladenia korektného vedeckého záujmu  

s ušľachtilou ľudskosťou mravnej autority. Ako nezabudnuteľná 

učiteľská osobnosť viedol študentov ku kritickému a nezaujatému 

mysleniu, k odvahe pre slobodné vyjadrovanie vlastných názorov  

a správne argumentovanie. V Paradoxoch nekonečna vystihol niektoré 

zásadné myšlienky matematickej teórie množín. Medzi prvými pochopil význam aktuálneho 

nekonečna v matematike. V oblasti sémantickej logiky v práci Vedoslovie kriticky a originálne 

zameral svoju pozornosť na precízne definovanie základných pojmov rôznych vedných odborov. 

Podal originálny dôkaz, že je najmenej jedna objektívna pravda (dá sa ukázať, že potom ich je aj 

nekonečne veľa), pretože opačné tvrdenie je vnútorne (logicky) sporné. Pozoruhodným spôsobom 

predvídal celý rad zásadných problémov modernej formálnej logiky a teórie vedy. Svoje utopické 

predstavy o riadení spoločnosti zverejnil v práci O najlepšom štáte, ktorá je odrazom ideí 

o všeobecnom blahu ako najvyššom mravnom zákone. Vždy sa snažil zabrániť zlu a trápeniu, chcel 

spoluprácu rozumu a moci. Zdôrazňoval úlohu celoživotného štúdia, lebo vzdelanie považoval za 

nástroj formovania intelektu: Bol človekom ušľachtilým, svoje presvedčenie 

vedecké i humanistické nielen hlásal, ale aj žil.  
 

Z myšlienok 
 

Byť šťastný a iných obšťastňovať – to je pravé poslanie človeka. 

Zo všetkých možných spôsobov jednania vyber vždy ten, ktorý po uvážení všetkých 

dôsledkov najviac prispeje k blahu celku. 

Omnoho viac ako o šírenie užitočných právd sa musíme usilovať o to, aby sa 

cvičením u ľudí rozvinula schopnosť úsudku... musíme ich naučiť samostatne 

rozpoznávať nesprávne úsudky. 

Musíme byť rozhodní. Priľnúť k pravde, k dobrej veci ľudstva, a nie sa chcieť zapáčiť 

nejakej strane, nejakej ľudskej stolici. 

Odvahu potrebuje aj učiteľ, pretože pravá osveta vždy naráža na odpor;  

v každej krajine sa nájdu ľudia, pre ktorých je čistá pravda soľou v očiach. 

Priznajme sa pred celým svetom, že potrebujeme lásku, milovať a byť milovaní. 

Nehanbime sa za to, že sme ľudia! 

Nič nemôže zabrániť tomu, aby sme neodvodili z najpravdivejších tvrdení, ak ich 

spojíme s nepravdivými predpokladmi   najzvrátenejšie a najhanebnejšie závery. 

Pravá veselosť nielenže neuberá z dôstojnosti ľudskej, ale je aj podstatnou 

podmienkou jej dokonalosti. 

Príde doba, keď budú ľudia pociťovať k vojne, k tejto nezmyselnej túžbe 

dokázať svoju pravdu mečom, rovnako všeobecný odpor,  

aký teraz pociťujú k súboju.  

Viera nás nezbavuje povinnosti používať vlastný rozum a naopak. 

Cenil som si na matematike len to, že je súčasne filozofiou.           
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Václav HAVEL 
(5.10.193618.12.2011) 
 

Pochádzal z rodiny staviteľa pražského Barrandova. Zo štúdia v internátnej škole v Podĕbradoch  

(od r.1947) bol ako buržoázny prvok vylúčený (1950). Zmaturoval (1954) na večernom gymnáziu 

v Štĕpánskej ulici v Prahe. Z kádrových dôvodov nebol prijatý (1954) na žiadnu vysokú školu.  

Na ekonomickej fakulte ČVUT (1955) ho to nebavilo. Vojenskú službu vykonal v Českých Budejoviciach 

u ženistov. Stal sa kulisákom v divadle ABC (1959), diaľkovo dokončil (1966) štúdium dramaturgie 

 na DAMU, v Divadle na zábradlí pôsobil ako dramaturg a asistent réžie (do 1968). Angažoval sa počas 

Pražskej jari, po nej vystupoval proti politickým represiám komunistickej normalizácie. Ako občiansky 

aktivista a esejista s prenikavou kritickou analýzou pomerov sa stal spoluzakladateľom Charty 77  

a Výboru na obranu nespravodlivo stíhaných. Za svoje postoje strávil vo väzení takmer päť rokov.  

V roku 1986 získal cenu E. Rotterdamského. Stal sa vedúcou osobnosťou politických 

zmien v novembri 1989, zakladal Občianske fórum. Bol (19891992) prezidentom 

ČSFR, 19932003 prezidentom ČR. 

V duchu absurdného divadla je autorom hier (Záhradná slávnosť (1963), Sťažená možnosť sústredenia (1968), 

Spiklenci (1971), Audiencia (1975), Protest (1978), Largo desolato (1984), Asanácia (1987), Odchádzanie 

(2007) i politických esejí napr. List Gustávovi Husákovi (1975), Moc bezmocných (1978), Politika a svedomie 

(1984), Ďakovná reč za Erasmovu cenu (1986), Príbeh a totalita (1987), Slovo o slove (1989). Natočil film 

Odchádzanie (2011). 
 

Z myšlienok 
 Naučili jsme se v nic nevěřit, nevšímat si jeden druhého, starat se jen o sebe. Pojmy jako láska, 

přátelství, soucit, pokora či odpuštění ztratily svou hloubku a rozměr a pro mnohé z nás 

znamenají jen jakési psychologické zvláštnosti, anebo se jeví jako zatoulané pozdravy z dávných 

časů, poněkud směšné v éře počítačů a kosmických raket. Jen málokteří z nás dokázali nahlas 

zvolat, že mocní by neměli být všemocní… 

 … před zlem se nesmí ustupovat, byť by nebylo pácháno přímo na nás. Naše lhostejnost k jiným 

může mít ostatně jediný možný následek: lhostejnost jiných k nám. 

 Politika se svými důsledky přímo dotýká života každého z nás. Od všeobecné atmosféry života, 

přes pocit právní jistoty a spravedlnosti obecně, zkušenost se státní správou, občanskou 

bezpečnost až po hospodářské a sociální poměry - to všechno přece závisí na politice!  

 Jaký tedy div, že bídu naší politiky tak či onak zakoušejí všichni? 

 … svoboda a demokracie jsou hodnotami, které je také třeba chránit, ba že teprve ochota něco 

jejich záchraně obětovat a odhodlání je v mezním případě i bránit silou jim vdechují pravost, 

obsah a smysl. Vždyť nač by svoboda a demokracie byly a proč by byly lepší než násilí  

 a diktatura, kdyby nikomu nestály za obranu? 

 Budujeme něco (Evropa) zásadně nového: demokratické soustátí rovnoprávných občanů  

 a národů. Takto ohromný úkol nelze ovšem podle mého hlubokého přesvědčení zvládnout  

 bez důkladné sebereflexe. Při nejlepší vůli tu nemůže jít jen o nějakou dohodu o tak či onak 

regulovaných nebo neregulovaných cenách energie nebo způsobů hlasování ve společných 

zastupitelských a exekutivních orgánech, rozdělování fondů nebo technice vzniku předpisů.  

 Jsem si jist, že má-li tento útvar smysluplně žít po mnoho dalších desítiletí, pak musí vyrůstat  

 z určitých odvážných idejí, určitého názoru na smysl vlastních činů, z nějakého pochopení světa 

i sebe sama. 

 Politik může mít kolik chce pravomocí, kolik chce dobrých úmyslů, kolik chce pravdy, kolik chce 

odborných vědomostí a odborných poradců, kolik chce pracovitosti a zápalu pro věc   a to 

všechno dohromady mu stále ještě nemusí zajišťovat sebemenší vliv, natož úspěch, pokud neumí 

jednat s lidmi (jako jednotlivci i jako publikem) a nedokáže je získávat pro svou věc. 

 ... je to nesmírně důležité, když z někoho čiší vnitřní klid. Znamená to, že je vskutku zakotven  

v tom řádu bytí, a zároveň to znamená, že skutečně má rád ostatní lidi... 

 Naděje není to přesvědčení, že něco dobře dopadne, ale jistota, že má 
něco smysl - bez ohledu na to, jak to dopadne. 

 

 

http://aktualne.centrum.cz/domaci/politika/clanek.phtml?id=725822
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J.W.R. DEDEKIND – neobyčajne skromný matematik 

Vybudoval teóriu reálnych čísel na predstave rezu v množine 

racionálnych čísel. V tejto teórii je rez množiny racionálnych čísel 

taká podmnožina množiny racionálnych čísel, ktorá: 1. nie je 
prázdna; 2. neobsahuje všetky racionálne čísla; 3. ak obsahuje 
racionálne číslo p, potom obsahuje aj všetky racionálne čísla 
menšie ako p; 4. nemá najväčší prvok, teda ku každému 
racionálnemu číslu q, ktoré obsahuje, vieme v nej nájsť iné 
racionálne číslo r, ktoré je väčšie ako q. Každý rez množiny 

racionálnych čísel predstavuje potom reálne číslo. Napríklad reálne číslo √ 2 

predstavuje množina tých racionálnych čísel, ktorých druhá mocnina je menšia ako 2, 

reálne číslo √3 predstavuje množina tých racionálnych čísel, ktorých druhá mocnina 

je menšia ako 3, reálne číslo 13/7 predstavuje množina tých racionálnych čísel, ktoré 

sú menšie ako 13/7, reálne číslo π predstavuje množina tých 

racionálnych čísel, ktoré sú menšie ako π. Na množine všetkých 

rezov racionálnych čísel definujeme operácie sčítania 

a násobenia a reláciu usporiadania. 
 

Julius Wilhelm Richard DEDEKIND (* 6. 10. 1831 − † 12. 2. 1916) 

bol nemecký matematik, známy významnými vedeckými  prácami  

v oblasti abstraktnej algebry (najmä teórii okruhov), algebraickej teórii 

čísel a teórii reálnych čísel. 

 
Richard bol najmladším zo štyroch detí. Najprv navštevoval základnú 

školu v Brunswicku. Škola Martino-Catharineum  (vzdelávacie 

stredisko medzi strednou školou a univerzitou) mu umožňovala štúdium 

prírodných vied. Získal tam dobré základy diferenciálneho  

a integrálneho počtu i analytickej geometrie. Od roku 1850 študoval  

na univerzite v Göttingene, tam navštevoval aj prednášky K.F. Gaussa 

a vypracoval (1852) doktorskú prácu o Eulerových integráloch. Dedekind sa stal 

univerzitným učiteľom a začal v Göttingene prednášať teóriu pravdepodobnosti  

a geometriu. Ako výnimočný didaktik a pedagóg si systematicky prehlboval 

a rozširoval svoje matematické vedomosti aj na Polytechnike v Zürichu, kde prišiel 

na spôsob zavedenie reálnych čísel (Dedekindove rezy).   
 

Dedekind podstatne prispel k zmene štýlu matematickej 

práce k podobe dnešnej. Zaoberal sa analýzou prirodzených 

čísel (Čísla sú slobodné výtvory ľudského ducha, slúžia ako 

prostriedok na to, aby sme ľahšie a ostrejšie ponímali 

rozmanitosť vecí.), rozpracoval aj zásady matematickej 

indukcie, prispel k rozvoju algebraickej teórie čísel (napr. teória ideálov). V roku 

1863 Dedekind vydal Dirichletove prednášky o teórii čísel pod názvom Vorlesungen 
über Zahlentheorie. Za svoju výnimočnú matematickú činnosť bol prijatý  

do Akadémií v Göttingene, Berlíne, v Ríme aj v Paríži.  

http://www.encyklopedia.sk/?pojem=6._okt%C3%B3ber
http://www.encyklopedia.sk/?pojem=1831
http://www.encyklopedia.sk/?pojem=12._febru%C3%A1r
http://www.encyklopedia.sk/?pojem=12._febru%C3%A1r
http://www.encyklopedia.sk/?pojem=Matematik
http://www.encyklopedia.sk/?pojem=Abstraktn%C3%A1_algebra
http://www.encyklopedia.sk/?pojem=Algebra
http://www.encyklopedia.sk/?pojem=Okruh_%28algebra%29
http://www.encyklopedia.sk/?pojem=Algebraick%C3%A1_te%C3%B3ria_%C4%8D%C3%ADsel&action=edit&redlink=1
http://www.encyklopedia.sk/?pojem=Algebraick%C3%A1_te%C3%B3ria_%C4%8D%C3%ADsel&action=edit&redlink=1
http://www.encyklopedia.sk/?pojem=Re%C3%A1lne_%C4%8D%C3%ADslo
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Fridtjof NANSEN 
(10.10.1861−13.5.1930) 

 

Je jedným z najslávnejších polárnych bádateľov 

v dejinách, ale na zemskom póle pritom nikdy 

nestál. V dobrej fyzickej kondícii vedel 

zabehnúť za deň na lyžiach až 80 km. Nórsky 

oceánograf a politik; profesor zoológie (od 

1896) a oceánografie (od 1908) na univerzite 

v Oslo. V roku 1888 skúmal vnútrozemie 

Grónska a dokázal, že je pokryté neporušenou ľadovcovou  vrstvou.  

S expedíciou na lodi Fram (1893 – 95) sa bez úspechu pokúsil dostať 

na  severný pól; dokázal však, že v jeho okolí neexistuje žiadna 

pevnina. Spoznával severný Atlantik, 

precestoval Sibír. Bol veľvyslancom Nórska 

vo Veľkej Británii, aktívnym účastníkom 

založenia Ligy národov, predchodcu 

dnešného OSN a predsedom nórskej 

Spoločnosti pre Ligu národov. Od roku 1921 bol vrchným komisárom 

Spoločnosti národov za prepustenie vojnových zajatcov. Za pomoc 

vojnovým zajatcom, uprchlíkom a emigrantom dostal Nobelovu cenu 

mieru (1922).  

 

Z myšlienok 
 

 Človek chce vedieť a keď prestane potom túžiť,  

už nie je človek.  

 

 Prvá veľká vec je nájsť sám seba a na to potrebujete 

samotu a rozjímanie: aspoň niekedy. Hovorím vám, 

vyslobodenie nepríde z hlučných centier civilizácie.  

To príde z osamelých miest.  

 

 Ťažký život sa stane znesiteľnejším hneď,  

keď má cieľ. 
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Alberto GIACOMETTI  

(10.10.1901 – 11.1.1966) 
 

Švajčiarsky surrealistický maliar  

a sochár hľadal formu ako cez sochu 

nachádzať absolútno a vyjadriť svoje 

pocity. Jeho takmer nehmatateľné sochy 

- postavy opusteno kráčajúce na svojich 

dlhých nohách, dokonale zobrazujú 

existenciálne obavy moderného človeka. 

Sú symbolom ľudskej osamelosti. 

 

 

           

 

 

 

 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=sk&prev=search&rurl=translate.google.sk&sl=en&u=http://www.artcyclopedia.com/history/surrealism.html&usg=ALkJrhjA9ILo7TE7-_KLdqQrYEXvuFXyjA
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Gertrud von Le FORT 
(11. 10. 1876 − 1. 11. 1971)  

 

Gertrud von Le Fort - celým menom 

Freiin Gertrud Auguste Lina Elsbeth 
Mathilde Petrea von le Fort, písala 
poviedky, romány, poéziu a eseje 

s prevažujúcou ženskou tématikou 

(postavenie ženy v kresťanskom 

prostredí). Ženy vníma vo všeobecnosti 

ako strážkyne života, zosobnenie 

obetavej lásky súcitu a ochoty odpúšťať. 

Uznala, že pevná viera pre presvedčenie, 

že ľudské poslanie je určené láskou, 

založenou na viere v Boha, ktorý sa stal 

človekom, je podstatnou súčasťou 

humanity ľudskej spoločnosti. G. Le Fort patrí k najznámejším katolíckym 

spisovateľkám 20. storočia. Získala (1952) tzv. Gottfried-Kellerovu cenu 

a neskôr bola vyznamenaná Veľkým krížom s hviezdou za zásluhy 

o nemeckú literatúru. 

 

Z myšlienok 
 

Zrada náboženstva vlečie so sebou zradu kultúry. Západná 
kultúra bude žiť práve tak dlho ako západné náboženstvo. 
 

Každé utrpenie na zemi je posvätené Božou láskou. 
  

Spravodlivosť je iba v pekle, v nebi je milosť a na zemi kríž. 
  

Čím je hlučnejší náš svet, tým mlčanlivejší sa zdá Boh.... Mlčanie 
je rečou večnosti, hluk hlasom pominuteľnosti... Keď Boh dlho 
mlčí, chystá sa prehovoriť...   
 

Diabol môže poskytnúť všetko, okrem lásky. 
 

Láska nemôže zahynúť. Vždy si nájde nejakú cestu, aby sa 

zachránila.  
 

Najväčším víťazom nad všednosťou života je materská láska, 

ktorá je úplne pohltená dennými starosťami. 
 

Svet síce možno pohnúť mužskou silou, ale požehnať ho možno 
len v znamení ženy. 
 

Ak sa žena odhalí, padá jej mystérium. 
 

Ženy sú sfingy, ale nie mlčiace. Na každom kroku prezrádzajú 

svoje tajomstvá.  
 

            

https://sk.wikiquote.org/wiki/Utrpenie
https://sk.wikiquote.org/wiki/Zem
https://sk.wikiquote.org/wiki/L%C3%A1ska
https://sk.wikiquote.org/wiki/Spravodlivos%C5%A5
https://sk.wikiquote.org/wiki/Peklo
https://sk.wikiquote.org/wiki/Nebo
https://sk.wikiquote.org/wiki/Milos%C5%A5
https://sk.wikiquote.org/wiki/Zem
https://sk.wikiquote.org/wiki/Kr%C3%AD%C5%BE
http://citaty.nakazdyden.eu/citat/23148
http://citaty.nakazdyden.eu/citat/23148
http://citaty.nakazdyden.eu/citat/23150
http://citaty.nakazdyden.eu/citat/23153
http://citaty.nakazdyden.eu/citat/23153
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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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Edita STEINOVÁ 
(12.10.1891–9.8.1942)  
 

Bola najmladšia z viacdetnej židovskej rodiny Po dvojročnom štúdiu na 

univerzite v rodnej Wroclavi vyštudovala históriu, germanistiku a filozofiu  

v Göttingene. Zapojila do práce filozofickej spoločnosti mladých intelektuálov 

zoskupených okolo Edmunda Husserla (1859–1938), ktorý filozoficky skúmal 

fenomény ľudskej existencie. U neho dokončila (1917) svoju doktorskú dizer-

táciu na tému Problém vcítenia. Po promócii sa stala Husserlovou prvou 

asistentkou. Pôsobila aj v kláštornej škole dominikánok vo Speyeri, kde 

vyučovala nemecký jazyk. Pripravovala aj svoju filozofickú prácu Konečné  

a večné bytie. Prednášala (1928–1931) na pedagogických a filozofických 

kongresoch v Prahe, Salzburgu, Paríži, Viedni. Preložila listy a pamäte  

J.H. Newmana, publikovala svoju prácu Husserlova fenomenológia a filozofia  

sv. Tomáša Akvinského a vydala preklad Tomášovho traktátu o pravde. Ovplyvnená poznatkami 

štúdia, napr. autobiografie Terézie Avilskej, svedectvom priateľov Martiusovcov i filozofov  

M. Schelera i A. Reinacha spoznala fenomén hlbokej kresťanskej viery, dobroty a lásky. Prijatím 

krstu (1.1.1922) vstúpila do katolíckej Cirkvi. Svoju budúcnosť položila do Božej vôle.  

U karmelitánok, prijala (14.10.1933) meno Terézia Benedikta od Kríža a večnými sľubmi (1938) 

spečatila svoj kláštorný život pred tvárou Boha. Spoľahla sa na Kristovu univerzálnu lásku a 

ponuku milosrdnej spásy. Jej posledným literárnym dielom je Veda kríža, v ktorom znovu odhaľuje 

posolstvo i nasledovanie Ukrižovaného. Plynová komora koncentračného tábora bola jej smrteľnou 

kalváriou. Odovzdala svoj život za zmierenie a pokoj, za obrátenie Židov. Pápež Ján Pavol II.  

ju vyhlásil za svätú (11.10.1998).  
 

Z myšlienok 
 

 Moja túžba po pravde je mojou jedinou modlitbou... Boh je Pravda a kto hľadá 
pravdu – hľadá Boha, aj keby o tom nevedel. 

 Ak sa pozeráme cez prizmu viery, nevidíme náhody... Pred Bohom má všetko svoj 

dokonalý zmysel a súvislosti. 

 Nebo neberie nikomu nič bez toho, žeby mu to mnohonásobne nenahradilo. Ani 

utrpenie nie je ani príliš veľké, ani radosť nie je príliš malá. 

 Naša láska k ľuďom je meradlom našej lásky k Bohu...  

 Láska je to najslobodnejšie zo všetkého, čo existuje. 
 Iba ten, kto vo svojej vlastnej osobnosti je schopný nachádzať celkový zmysel, je 

schopný porozumieť druhému človeku. 

 Čím sústredenejšie žije človek v najhlbšom vnútri svojej duše, tým silnejšie je 

vyžarovanie, ktoré z neho vychádza a druhých k nemu priťahuje. 

 Cesta viery nám dáva viac ako cesta filozofického poznania: Boha osobne 

blízkeho, milujúceho a milosrdného a istotu, akú nemá žiadne prirodzené 

poznanie. 

 Kto sústredene ide do hĺbky, vidí aj malé veci vo veľkých 

súvislostiach. 

 Kto patrí Kristovi, musí prežiť celý Kristov život... Vedu kríža si 

môže človek osvojiť iba vtedy, ak kríž dôkladne pocíti. 

 Svet je plný kontrastov, ale nakoniec z nich nezostane nič.  
Zostane iba veľká láska.   
 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:EdithStein.jpg
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František BÍLEK 
(6.11.1872     13.10.1941) 

 
Sochár, rezbár, grafik, architekt, keramik, aj náboženský mysliteľ 

s literárnymi ambíciami. Mohutnou originalitou sa stal 

najvýznamnejším českým symbolistom secesného obdobia. Duchovná 

tematika sa stala pre neho celoživotnou výtvarnou témou. Jeho 

plastiky, náhrobky a pamätníky sú po celej krajine. Priateľstvo  

s J. Zeyerom a O. Březinom ovplyvnilo jeho tvorivý život. Kresbami 

a drevorytmi ilustroval napr. Březinove básnické zbierky Tajemné 

dálky, Ruce, zbierku esejí Hudba pramenů, knihu jeho listov i veľkú 

publikáciu Stavitel chrámu. Bílek vnímal svoju umeleckú tvorbu  

ako službu blížnym, pre úžitok druhých. Vo svojom diele často spájal 

kresťanské a orientálne náboženstvá 

do mystickej jednote svetla i sveta. 

V našem výtvarném světě stojí 

František Bílek sám. Vyšel jako 

neznámý rozsévač, vyšel na vyprahlé nezorané pole a vhodil svá 

první semena na suchou, tvrdou půdu (Zdenka Braunerová).  (dmj) 
 

Z výtvarného diela 

 
                                                         

 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Otokar_B%C5%99ezina
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a9/Kristus_Libcice_nad_Vltavou.jpg
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Charles BABBAGE 
(26.12.1791−18.10.1871)  

                 

Anglický matematik, filozof a informatik  

je považovaný za objaviteľa základných 

princípov pre mechanický stroj, ktorý je 

schopný vykonávať zložitejšie výpočty.  

Bol členom (1816) Kráľovskej vedeckej 

spoločnosti, zastával (1828-1839) funkciu  

profesora matematiky na univerzite 

v Cambridgi. Zaujímal sa o železnicu, 

prelamoval šifry a vymýšľal aj zlepšenie 

poštového systému. 

 
 

Z myšlienok a diela 
 

Uverejnil (1812) vedeckú prácu O nekonečných súčinoch a onedlho na to dvojdielny 

Náčrt funkcionálneho počtu.  
 

Začal konštruovať (1822) „diferenčný stroj“ (Difference 

Engine) pre výpočet hodnôt kvadratických polynómov. 

Stroj obsahoval 96 koliesok na 26 osiach a mal hodinový 

mechanizmus a cez mosadznú doštičku s číslicami 

umožňoval tlačiť tabuľky s výsledkami. Stroj bol tvorený 

železným rámom, v ktorom sa nachádzala sústava 

ozubených koliesok, osí, pružín a čapov i číselných kôl 

(replika funkčného modelu je vystavená v londýnskom 

Science Museum). 

 

Navrhol (1834) programovo riadený mechanický 

číslicový počítač „analytický stroj“ (Analytical 

Engine), v podstate už navrhol aritmetickú jednotku, 

pamäť, vstupnú jednotku aj tlačiareň. Jeho hlavnou 

charakteristickou črtou bolo, že stroj mal mať pamäť 

a riadenie podľa vopred daného programu. Číselné 

údaje, ako aj program sa zavádzali do stroja pomocou 

Jacquardových kariet, ktoré sa v tomto období hojne používali na riadenie tkacích 

strojov. Tento stroj však nebol úplne dohotovený, 

pretože v tomto období stav jemnej mechaniky 

neumožňoval úspešne vyriešiť všetky problémy, 

spojené s jeho realizáciou. Stroj zapadol do 

zabudnutia. 
 

 

 

 

 

https://wikisofia.cz/wiki/%C5%A0ifry
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Thomas Alva EDISON  
(11. 2. 1847 –  18. 10. 1931) 

 

Bol synom starožitníka holandského pôvodu a škótskej učiteľky.  

Do verejnej školy chodil iba tri mesiace. Vyskúšal mnohé remeslá 

i obchodovanie. Vedel byť nepríjemne pracovitý a vytrvalý. Prihlásil okolo 

1300 patentov. S jeho menom a firmou sú spojené vynálezy – žiarovka, 

uhlíkový mikrofón, fonograf, poistka, vypínač, objímka, dynamo, 

elektromer, kinetograf, kinetoskop, zvukový film, syntetický fenol, žuvacia 

guma, využitie cementu, magnetické triediče,  

ale aj návrhy na elektrickú lokomotívu, zdokonalenie 

ponorky a torpéda. Ponúkol vynálezy: elektrický 

sčítač hlasov, zlepšený písací stroj, upravený šijací 

stroj, rozmnožovací kopírovací stroj, regulátor elektrických strojov, alkalický 

akumulátor. Uviedol do prevádzky prvú verejnú elektráreň a elektrický 

rozvod až do bytov. Edison, americký priekopník vynálezcovstva, 

bezhranične otvoril cestu všetkým impulzom technickej tvorivosti, 

organizoval objaviteľskú náhodu, industrializoval experimentáciu. 
 

Z myšlienok 
 

 Nebol som žiadnym vedcom. Bol som vynálezcom... 

Vynálezca musí byť predovšetkým básnikom, musí mať 

fantáziu... Vo vynálezcovstve je 90% driny a jedno 

percento nápadu... Dobrý vynález je ten, ktorý je  

tak praktický, že každý je nútený si ho zakúpiť.  

 Túžil som vždy objavovať prírodné tajomstvá a chcel som ich využívať  

na rozmnoženie ľudského šťastia. 

 Tajomstvo úspechu v živote nie je robiť to, čo sa nám páči, ale nájsť zaľúbenie 

v tom, čo robíme. 

 Tak ako hrdzavie železo, keď ho nepoužívame, tak sa znehodnocuje aj duch,  

ak ho nechávame v nečinnosti. 

 Nič, čo by stálo za to, som neurobil náhodou. Vždy za tým bola poctivá práca... 

 Poznám 1000 spôsobov ako nevyrobiť žiarovku. 

 Zásluha o vynález hovoriaceho stroja nepripadá mne, ale Bohu, ktorý stvoril ženu. 

Ja som vynašiel iba prvý hovoriaci stroj, ktorý je možné zastaviť. 

 Prichádzať na udivujúce objavy je ľahké. Veľmi ťažké je zdokonaliť ich  

do takej miery, aby mohli nájsť praktické použitie. 

 Ak by sme urobili všetko, čo dokážeme, prekvapili by sme samých seba. 

 Jediná vec, pre ktorá strácam trpezlivosť sú hodiny – idú veľmi rýchlo... Spať štyri 

hodiny je povinnosť, päť hodín pohodlie, šesť hodín zaháľanie. 
 

 K cieľu treba ísť pokusmi a učiť sa na chybách... Múdry nie je 

ten, čo veľa vie, ale ten, kto vie, čo je treba. 

 Najväčší rešpekt a najväčší obdiv mám pre všetkých inžinierov, 

zvlášť pre najväčšieho medzi nimi: pre Boha.  
 

 

 

http://sk.wikiquote.org/wiki/Ni%C4%8D
http://sk.wikiquote.org/wiki/N%C3%A1hoda
http://sk.wikiquote.org/wiki/Poctivos%C5%A5
http://sk.wikiquote.org/wiki/Pr%C3%A1ca
http://sk.wikiquote.org/wiki/Tis%C3%ADc
http://sk.wikiquote.org/wiki/Sp%C3%B4sob
http://sk.wikiquote.org/wiki/%C5%BDiarovka
http://sk.wikiquote.org/wiki/Z%C3%A1sluha
http://sk.wikiquote.org/wiki/Vyn%C3%A1lez
http://sk.wikiquote.org/wiki/Hovori%C5%A5
http://sk.wikiquote.org/wiki/Stroj
http://sk.wikiquote.org/wiki/Boh
http://sk.wikiquote.org/wiki/%C5%BDena
http://sk.wikiquote.org/wiki/Stop
http://sk.wikiquote.org/wiki/M%C3%BAdry
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Thomas_Alva_Edison_Signature.svg
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Tycho Brahe – presne pozorujúci hvezdár a astrológ 
 

Svet medzi hviezdami 
Skoro tridsať rokov sa venoval tomu, aby čo 

najpresnejšie spoznal skutočný pohyb planét. Dosiahol 

presnosť merania na hranici možností svojej doby, ktorá 

nepoužívala ďalekohľad. Pri pozorovaní supernovy  

v súhvezdí Cassiopeia v roku 1572 usúdil, že tento jav  

sa deje vo sfére stálic – hviezd. To znamená, že svet  

za planétami nie je nepremenný. Vytvoril vlastný model 

slnečnej sústavy, kde Slnko s planétami obieha okolo stojacej Zeme. Zdôvodnil, že kométy sú veľmi 

vzdialené a nie sú útvarmi zemskej atmosféry. Ich pohyb naznačil, že nebeský priestor dovoľuje nerušený 

pohyb medzi dráhami planét. Tycho Brahe (14. 12. 1546 –24. 10. 1601), dánsky hvezdár, sa stal 

najuznávanejším európskym astronómom vtedajšej doby. Nedokázal však pochopiť pohyb Zeme, pretože 

nebol ešte známy gravitačný zákon a zákony dynamiky. 
 

Životný osud 
Bol synom šľachtica, vyštudoval v Kodani, Lipsku, Wittenbergu a Bazileji filozofiu, 

právo, hvezdárstvo i rétoriku, ale aj alchýmiu. Presná predpoveď zatmenia Slnka v roku 

1560 ho fascinovala a pozorovanie novej hviezdy v roku 1572 už rozhodlo o trvalom 

záujme o astronómiu na celý život. Na ostrove Hven vybudoval s podporou dánskeho 

kráľa observatórium Uraniborg. Tu sústredil vynikajúce prístroje a rozsiahlu knižnicu. 

Tycho Brahe nechával zhotoviť veľké kovové prístroje s dômyselnými a presnými 

stupnicami i hľadátkami. Jeho spôsob merania dosahoval až 20 krát presnejšie výsledky 

ako s predchádzajúcimi prístrojmi. 

   Po smrti kráľa ochladli vzťahy i podpora panovníckeho dvora. Prudký a sebavedomý 

Tycho po rôznych spoločenských sporoch (raz aj v súboji po hádke s krajanom prišiel  

o časť nosu) sa na príhovor Tadeáša Hájka dostal na dvor Rudolfa II. do Prahy (1599). 

Pokračoval vo svojich výskumoch v letohrádku kráľovny Anny v Kráľovskej záhrade  

na Hradčanoch, i v Benátkach nad Jizerou. Nemal už však všetky svoje prístroje (kvadranty a sextanty, 

armilárne sféry a nebeské glóbusy). Intenzita pozorovania už nedosiahla taký stupeň ako v Dánsku.  

Zostali iba systematické presné záznamy pozorovaní mnohých predchádzajúcich rokov bez utriedenia  

a matematického spracovania. Úžitok z nich dosiahol Johannes Kepler, ktorý prišiel do Prahy v roku 1600  

a spolupracoval s Tychom až do jeho úmrtia. Pohrebnú reč predniesol Ján Jesenius, ich spoločný priateľ. 

   V závere života Tycho Brahe poznamenal: Dúfam, že som nežil nadarmo. Kepler, jeho pomocník 

a nástupca, spracoval z archívu dvadsaťročné pozorovania planéty Mars a to mu umožnilo 

odvodiť zákony pohybu planét. Tým sa opäť potvrdilo presvedčenie Tycha: Nie moc a 

bohatstvo, ale vláda poznania pretrvá. Pohľad na toto životné krédo, vytesané nad 

náhrobným kameňom v pražskom Týnskom chráme, nás presvedčuje, že Tycho Brahe 

ako trpezlivý a presný pozorovateľ pomohol odhaliť skryté pravdy vedy prírodnej. 
 

Jednota sveta 

Tycho Brahe opieral svoje predstavy o pomerne presné 

astronomické pozorovania a  matematické výpočty. Na podklade 

dlhodobých meraní zostavil katalóg 788 hviezd. Pretože nemohol 

zmerať paralaktický posun polôh hviezd, neuznal pohyb Zeme 

okolo Slnka a neprijal heliocentrickú sústavu. Prispel k získaniu 

rozsiahleho pozorovacieho materiálu na svoju dobu so zvýšenou 

presnosťou pozorovaných údajov.  

Z pozorovania komét a supernovy spoznal, že svet nie je 

rozdelený na nepreniknuteľné oblasti  

a vytušil jeho jednotu.                                                     

                    

 

 
 

http://images.google.sk/imgres?imgurl=http://www.hps.cam.ac.uk/starry/tycholrg.jpg&imgrefurl=http://www.hps.cam.ac.uk/starry/tycho.html&usg=__9sZbBEmi6qtb0JJXDY9vL1wZzYM=&h=1639&w=1121&sz=1160&hl=sk&start=21&tbnid=haGbGWM_YDIctM:&tbnh=150&tbnw=103&prev=/images?q=Tycho+Brahe&gbv=2&ndsp=18&hl=sk&sa=N&start=18
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/35/Tycho_Brahe_2.jpg
http://images.google.sk/imgres?imgurl=http://www.mlahanas.de/Physics/Bios/images/TychoBrahe.jpg&imgrefurl=http://www.mlahanas.de/Physics/Bios/TychoBrahe.html&usg=__FMqDNlVgscfAfom0cwZZ5x5pHyc=&h=282&w=215&sz=14&hl=sk&start=27&tbnid=AMh_0q6EXqGOPM:&tbnh=114&tbnw=87&prev=/images?q=Tycho+Brahe&gbv=2&ndsp=18&hl=sk&sa=N&start=18
http://images.google.sk/imgres?imgurl=http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/79/Tycho_Brahe.signature.png&imgrefurl=http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Tycho_Brahe.signature.png&usg=__RqYggackpRJz0j_czQdoD418Q9w=&h=495&w=975&sz=113&hl=sk&start=35&tbnid=NjoVTckNUvS5jM:&tbnh=76&tbnw=149&prev=/images?q=Tycho+Brahe&gbv=2&ndsp=18&hl=sk&sa=N&start=18
http://images.google.sk/imgres?imgurl=http://ptolemy.berkeley.edu/image/tychologo.gif&imgrefurl=http://ptolemy.berkeley.edu/tycho/&usg=__QteoAGCS3gkxdAI1dfESvkrKEys=&h=259&w=269&sz=8&hl=sk&start=210&tbnid=TlPlU7kpTnFdWM:&tbnh=109&tbnw=113&prev=/images?q=Tycho+Brahe&gbv=2&ndsp=18&hl=sk&sa=N&start=198
http://images.google.sk/imgres?imgurl=http://zebu.uoregon.edu/~imamura/121/images/tycho.gif&imgrefurl=http://zebu.uoregon.edu/~imamura/121/oct11/brahe.html&usg=__4M_ainvU1WN_GkuLula6-pk1xyM=&h=592&w=486&sz=304&hl=sk&start=20&tbnid=3BzK_J5EPTS0kM:&tbnh=135&tbnw=111&prev=/images?q=Tycho+Brahe&gbv=2&ndsp=18&hl=sk&sa=N&start=18
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Evariste GALOIS – veľmi divný chlapčisko 
 

V Bourg-la-Reine, mestečku neďaleko Paríža sa 25. októbra 1811 narodil Evariste 

Galois. Vychovávala ho matka – Mária Adelaide, ambiciózna osoba, s  obdivom pre 

antickú kultúru. Starostlivo pripravila syna na skúšky do štvrtej triedy Lýcea Ľudovíta 

Veľkého. Dvanásťročný Evariste začal vážne študovať vedy prírodné i humanitné. 

Učebnicu Základy geometrie zvládol za niekoľko dní. Zahĺbil sa do algebraických prác 

významných matematikov vtedajšej doby – Lagrangea, Cauchyho, Gaussa, Jacobiho. 

Vytušil, že odhalením štruktúry sa objasnia ťažko pochopiteľné detaily. Profesor Richard odhalil jeho talent 

pre matematickú prácu, podporil záujem o vedeckú činnosť, odporučil publikovať prvé výsledky. Galoisova 

prvotina Dôkaz jednej vety o periodických reťazových zlomkoch vyšla v Análoch pre matematiku pre rok 

1828/29. Evariste Galois sa začal cítiť matematikom. No napriek tomu už po druhý raz neuspel na 

prijímačkách na polytechnickú školu. Jeho temperament a nechuť nechať sa skúšať primitívnymi otázkami 

spôsobili, že situáciu pri skúškach nezvládol. Povrávalo sa, že dokonca hodil špongiu do skúšajúceho. 

   V júli 1829 mu tragicky zomrel otec. Na radu svojho profesora odišiel Galois študovať 

na školu, ktorá pripravovala vychovávateľov a učiteľov pre kráľovské lýceá. Tu skúšky 

urobil, i keď vyjadrenia niektorých profesorov neboli zvlášť priaznivé. Profesor 

matematiky Leroy sa však o Galoisovi vyjadril: ...občas sa vyjadruje veľmi 

nezrozumiteľne, ale je veľmi inteligentný a prejavuje prekvapujúce schopnosti pre 

vedeckú prácu... Galois poslal vedecké pojednanie do súťaže vypísanej Akadémiou 

v Paríži. Práca sa stratila, zostala bez vyjadrenia. Evariste ťažko znášal nezáujem 

o výsledky svojho snaženia. Príliš skoro spoznal, akú radosť i utrpenie poskytuje tvorivá 

práca. Nepokoj ducha ho hnal do vírov života. Revolučné udalosti roku 1830 vo Francúzsku neprešli jeho 

životom bez účinku. Júlová revolúcia parížskeho ľudu proti vláde Bourbonov umožnila nástup liberálnejšej 

buržoázii. Temperamentný Galois sa zapojil do politického boja na ľavom krídle republikánskeho Združenia 

Priatelia ľudu. Článkom v novinách zaútočil na riaditeľa školy pre jeho bezcharakterný postoj v revolučných 

dňoch. Verejne vystupoval na zhromaždení republikánov, vstúpil do delostrelectva národnej gardy. Bol za to 

vylúčený zo školy. 

   Dvakrát bol uväznený. Za účasť na manifestácii 14. júla 1831, keď bol na čele asi 600 manifestantov, 

oblečený v uniforme vtedy už zakázanej národnej gardy, s karabínou a dýkou, dostal trest deviatich mesiacov 

väzenia. Na slobodu sa dostal koncom apríla 1832. Ojedinelé milostné dobrodružstvo vyvrcholilo 

nečakaným súbojom, možno aj za prispenia polície. Evariste Galois v liste na rozlúčku píše: ... umieram ako 

obeť nečestnej ženy; stal som sa obeťou hanebného obviňovania... veľmi som túžil, aby som oddal život za 

dobrú vec... Zomrel (31.5.1832) po „čestnom“ súboji, príliš mladý. 

   Za svojho života nebol Galois známy ako matematik. Vedelo sa, že v matematike „podniká“, ale výsledky 

nikto neocenil. Z jeho matematických prác sa zachovalo asi 60 strán textu. V nich je ukryté odhalenie, že 

s každou algebraickou rovnicou je zviazaná určitá grupa transformácií, ktorá určuje, či korene uvažovanej 

rovnice možno alebo nemožno vyjadriť v radikáloch, t.j. pomocou súčtu, rozdielu, násobku, podielu, 

umocnenia a odmocnenia jednotlivých koeficientov rovnice. Evariste Galois našiel nevyhnutnú 

a postačujúcu podmienku, ktorú musia spĺňať rovnice daného stupňa, aby boli riešiteľné pomocou radikálov. 

   Galois chcel spojiť túžbu po vedeckej pravde v matematike s revolučným zápasom republikána za ideu 

sociálnej spravodlivosti a všeobecného blaha. O význame oboch nepochyboval. V listoch priateľovi píše: 

...možno niektorí ľudia sa narodili preto, aby robili dobre, no nikdy sa im nenaskytne na to príležitosť. 

Zrejme k nim patrím... Ak niekto chce byť vedcom, má byť iba vedcom, ale moje srdce sa vždy búri proti 

rozumu... V poslednom liste, pred smrťou, Evariste píše: ...urobil som niekoľko nových objavov v oblasti 

analýzy... pracoval som nielen na týchto problémoch... V svojom živote som často uvádzal 

výsledky, s ktorými som si nebol ešte absolútne istý. Ale všetko, čo som tu napísal, je 

výslednicou hlbokých úvah a veľmi mi záleží, aby ma nikto nemohol podozrievať, že uvádzam 

výsledky a nemôžem ich zodpovedne odôvodniť... Opravy a doplnky posledných 

matematických textov obsahujú zúfalú poznámku: Nezostáva mi už čas. 

   Francúzsky matematik Liouville uverejnil (1846) väčšinu jeho prác. Camille Jordan pochopil 

a vyzdvihol (1870) ich význam. I keď Galois príliš rýchlo formuloval svoje myšlienky 

a zanechal mnoho zásadných odpovedí bez dostatočných dôkazov, nástojčivo odhaľoval princípy a metódy 

teórie grúp. Evariste Galois pripravil kľúč pre modernú algebru  tým, že pochopil podstatu nových vzťahov 

medzi celými triedami matematických prvkov a operáciami s nimi. Jeho zjednocujúci pohľad a nová idea 

v otázke riešiteľnosti algebraických rovníc patria k významným objavom matematiky 19. storočia.     
 

http://www.maths.ox.ac.uk/arg/images/evariste4.jpg
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Joža UPRKA 
(25.10.1861−12.1.1940) 
 

Bol slávnym maliarom "krojovaného" moravského 

Slovácka, predstaviteľ romantického historizmu a 

secesného dekorativizmu. Životným krédom bolo zachytiť život na 

Slovácku v celom jeho rozsahu. Zaujímalo ho všetko od každodenného 

života vidiečanov až po slávnosti a tradície. Jeho dielo je významným 

národopisným dokumentom folklóru južnej Moravy. Na ceste za 

ľudovou kultúrou a jej paralelami pracoval i na Slovensku a krátko aj v 

Dubrovníku. Základom jeho umeleckej tvorby boli 

práca, radosť a zbožnosť. Chcel sa stať 

zobrazovateľom života ľudu (maľoval to, čo videl 

okolo seba), tlmočníkom spôsobov i mravov, radostí 

aj strastí.  

 

Z myšlienok a diela 
Pracoval jsem celý život ne pro slávu a uznání - ne pro peníze a jiné výhody - ne abych ponížil 
druhé - nýbrž jen pro věc samu, abych jako vědomý příslušník tohoto kmene zachytil co možná 
nejvíce z jeho života, když mně Pánbůh nadělil nějaké nadání. 

 

 

 

 

 

https://sk.wikipedia.org/wiki/Secesia
https://sk.wikipedia.org/wiki/Morava_%28regi%C3%B3n%29
http://go.idnes.bbelements.com/please/redirect/104/1/10/7/?param=120423/114450_0_
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Pablo PICASSO 
(25.10.18818.4.1973) 

Španielsky maliar a umelec 20. storočia zanechal  

viac ako desaťtisíc malieb, asi štyridsaťtisíc kresieb, 

asi dvetisíc grafických predlôh pre tlač, plastiky, 

keramiku a iné umelecké predmety. Zručne pracoval 

s olejom, vodovými farbami, pastelom, uhlíkom, ceruzkou aj 

atramentom. Prirodzený talent znásobil divokým pracovným nasadením 

trvajúcim do posledných rokov života. Pablo Picasso a G. Braque 

zosnovali (1907) kubizmus (vnímali figúry, krajinu aj predmety  

v geometrickej forme, v kockách, ktoré boli usporiadané tak, aby  

sa zobrazované predmety ukazovali zo všetkých strán). Vo výtvarnej 

tvorbe striedal Picasso najrozličnejšie formy a prostriedky 

vyjadrovania. Napríklad roku 1968 vytvoril 347 rytín. Maľoval 

dokonca aj v noci pred svojou smrťou. Keď žil, bol posadnutý nevyhasínajúcou túžbou výtvarne 

tvoriť. Epochálny význam mnohých jeho diel mu asi vydláždil cestu do umeleckej nesmrteľnosti. 
 

Z myšlienok a diela 
 

 Hľadať zmysel kubistického obrazu je chybou. Veď ani spevu vtákov nerozumieme. Na svete  

je toľko vecí, ktoré akceptujeme, i keď ich nevieme vysvetliť. Kiežby ľudia pochopili, že umelec 

tvorí z vnútornej potreby, ktorú si sám nevie vysvetliť. Myslím si, že ľudia by mali prestať  

s hľadaním vysvetlení, radšej by mali spontánne vnímať, čo zobrazuje. 

 Životná múdrosť je dopúšťať sa v každom období života len tých omylov, ktoré sú v súlade  

s vekom. 

 Vďaka kritikom sa maliari dozvedajú, čo chceli svojím dielom vyjadriť. 

A niektorí tomu dokonca uveria. 

 Všetci vieme, že umenie nie je pravda. Umenie je lož, ktorá nás učí chápať pravdu, aspoň tú 

pravdu, ktorú ako ľudia môžeme pochopiť. Umelec musí vedieť, ako má ostatných presvedčiť 

o pravdivosti svojho klamu. 
 

 Maliarstvo je mocnejšie ako ja, robí si so mnou, čo chce…  

Nehľadám, nachádzam. 

 Maľujem veci ako ich myslím, nie ako ich vidím. 

 Nikto nie je schopný vysvetliť moje obrazy,  

ja sám ich neviem vysvetliť.  

 Keby som vedel, čo je umenie, netajil by som to.               
 

 

 
  

 

 

http://sk.wikipedia.org/wiki/Maliar
http://sk.wikipedia.org/wiki/Umelec
http://sk.wikipedia.org/wiki/20._storo%C4%8Die
http://sk.wikipedia.org/wiki/Olej
http://sk.wikipedia.org/w/index.php?title=Vodov%C3%A9_farby&action=edit&redlink=1
http://sk.wikipedia.org/w/index.php?title=Pastel&action=edit&redlink=1
http://sk.wikipedia.org/wiki/Uhl%C3%ADk
http://sk.wikipedia.org/wiki/Ceruzka
http://sk.wikipedia.org/w/index.php?title=Atrament&action=edit&redlink=1
http://sk.wikiquote.org/wiki/M%C3%BAdros%C5%A5
http://sk.wikiquote.org/wiki/%C5%BDivot
http://sk.wikiquote.org/wiki/Omyl
http://sk.wikiquote.org/wiki/Vek
http://sk.wikiquote.org/wiki/Kritik
http://sk.wikiquote.org/wiki/Maliar
http://sk.wikiquote.org/wiki/Dielo
http://sk.wikiquote.org/wiki/Viera
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Desiderius ERASMUS ROTTERDAMSKÝ   
(27. 10. 1466 ? – 12. 7. 1536) 
 

Mal holandský pôvod, vlastným menom Gerhard Gerhards. Žil  
vo Francúzsku, Taliansku, Belgicku, Švajčiarsku a Anglicku. Bol 

uznávaný ako človek i učenec, s veľkou morálnou autoritou. Patril  

k najlepším vzdelancom vtedajšej Európy, vynikajúco poznal grécke 

 i rímske písomníctvo. Ako renesančný mysliteľ prispel k analýze 

biblických textov, považoval vzdelanosť za najúčinnejší prostriedok 

proti spoločenskému zlu. Vydal Chválu pochabosti (1509), kde 

vykreslil a posúdil svoju dobu. Spoločenskou satirou zobrazil neduhy 

opilstva, sebelásky, lichotenia, lenivosti, rozkoší a požívačnosti, ale aj 

pochybností, bitky, vojny, klamstva a podvodov. Registroval zvrátenú 

silu moci i paradoxy spoločenského života (náruživosť mužov i žien, prílišné sebavedomie učených 

i hlupákov). Desil ho fanatizmus rozbúreného sveta. Túžil po hojnosti kultúry a učenosti. 

Naznačoval praktickú morálku a etiku. Náboženstvo chcel viac založiť na skutkoch, odformalizovať 

vieru. Usiloval sa o návrat k pôvodným kresťanským ideám. Zmeny pomerov treba dosiahnuť 

výchovou človeka. Obľúbená a úspešná bola knižka Adagia – zbierka latinských prísloví  

a sentencii. Chápal latinčinu ako medzinárodný jazyk, ktorý by mohol prispieť k celoeurópskemu 

spojeniu. Vynikal duchovnou nezávislosťou, vždy hovoril sám za seba. Zostal verný katolíckej 

cirkvi, tradícii i autorite. V zápase náboženských rozbrojov bol zdržanlivý a znášanlivý, rozvíjal 

humanistickú ideu, nevyhnutnosť vzdelávania a vzájomného porozumenia. Svet ho počúval, ale 

neriadil sa jeho výzvami. Bol označovaný za prvého uvedomelého Európana. Erasmus 
Rotterdamský, idealista srdcom a skeptik rozumom, zostane úspešným predstaviteľom 

renesančného humanizmu. Túžil po náprave pokojnou cestou, zdokonaľovaním intelektu, morálky 

a spoločenskej harmónie. 
 

Z myšlienok  

 

 Ak nie si šľachticom, snaž sa šľachetným skutkami, aby sa tebou začal nový 
šľachtický rod. 

 

 Nechci byť prekonaný zlom, ale prekonaj v dobrom zlé. 
 Celý svet je našou spoločnou vlasťou. 
 Chcem byť pútnikom, ktorý prechádza cez všetko. 
 Šikovne, v pravý čas bláznom sa tváriť – najvyššia 

múdrosť. 
 Milujem slobodu a nechcem a nemôžem nikdy slúžiť 

žiadnej strane. 
 Naším vzorom je Kristus, v ňom jedinom sú obsiahnuté 

rozumné dôvody blaženého života. 
 Ak sú kresťania údmi jedného tela, prečo sa netešia jeden 

zo šťastia druhého? 
 

 Zdá sa mi, že viac sa dosiahne vľúdnou skromnosťou, než prudkým napádaním. 
 Omnoho počestnejšie je byť nahý než nosiť priesvitné rúcho. 
 Väčšia časť umenia dobre hovoriť spočíva v umení mlčať. 
 

 Vo veľkých veciach postačí vedomie, že sme aspoň chceli.                        
 

http://sk.wikipedia.org/wiki/S%C3%BAbor:Holbein-erasmus.jpg
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Paul VALÉRY  
(30.10.1871–20.7.1945) 

 

 Francúzsky básnik a esejista, si cenil filozofiu na úrovni alegórií, ako 

možnosť pohotovo reagovať na veci nepredvídané. Najvyššou ľudskou 

aktivitou mu bolo myslenie, eufória myslenia  rozširovania hraníc vedomia 

ako absolútny cieľ i zmysel. Z hlbokých reflexií vytvoril Úvod do metódy 

Leonarda da Vinci (1895) i Pán Teste (18961929). Mladá Parka (1917), 

Album starých veršov (1920), Cintorín pri mori (1920). Príležitostné úvahy  

a eseje boli preniknuté abstraktnou intelektuálnou poéziou. Rozličnosti 

(19241944), Zamlčané veci (1930), Pohľady na súčasný svet (1931).  

Jeho Zlé myšlienky predvídajú zákonitý zápas duchovnej aktivity stále 

modernejšieho človeka v úsilí myslieť a poznávať bytosť unášanú 

neohraničenou schopnosťou rozumu k dotyku s nekonečnom. Profesor poetiky 

na College de France a člen Francúzskej Akadémie (1925) prenikavými 

esejami inšpiroval. Kúzla (1922), Varieté (5 zväzkov, 19291944), Môj Faust 

(1941). Denníky, zápisky, podnety pre meditáciu. Márne predpoklady, 

absurdné otázky.  
 

Z myšlienok 

 

 Veľká duša má ako znak tú slabosť, že chce vyťažiť zo seba samej nejaký predmet, ktorý by ju 

udivil, ktorý by sa jej podobal a ktorý by ju priviedol do zmätku, aby bola čistejšia a 

neporušiteľnejšia a akosi ešte potrebnejšia než samo bytie, z ktorého ten predmet vzišiel.  

 Jediným tajomstvom je možno tajomstvo našej zvedavosti: tá nás zaťažuje problémami, ktorých 

formulovanie našu existenciu i existenciu nášho ducha predpokladá, ktorých riešenie však túto 

existenciu prináša ako svoj výsledok. 

 Všetko, čo vieme, môže nám poslúžiť vo všetkom, čo robíme. Inteligencia spočíva v tom, že 

dokážeme všetko využiť. Je teda istým druhom nemravnosti. Aj v genialite je kus zločinu. 

 Zlé chvíle sú na to, aby nás poučili o istých veciach, o ktorých nám tie dobré nič nevravia. 

 Len jedno treba urobiť: prerobiť seba samého. Ale nie je to také jednoduché. Kto chce robiť 

veľké veci, musí sa hlboko zamýš1ať nad maličkosťami.  

 Myslenie je vždy výnimkou zo všeobecne platného pravidla, ktorým je nemyslenie... Tí, čo vidia 

veci až príliš presne, ich vlastne presne povedané, nevidia... Bojte sa pravdy ako ohňa, má jeho 

vlastnosti: nič jej neodolá. 

 Všetko, čo vravíš, hovorí o tebe: práve keď hovoríš o druhých... Keď dôjdeme do cieľa, veríme, 

že sme šli správnou cestou... Byť človekom znamená mať nevysvetliteľný pocit, že v každom je 

kus všetkých a vo všetkých kus každého. 

 Keď sa to tak vezme, všetko sa nakoniec scvrkne na to, že sa pozeráme na roh stola, na kus 

steny, na svoju ruku alebo na kúsok oblohy... Politika života. Skutočnosť je vždy v opozícii... 

Som zabúdanie tou istou mierou ako myslenie... A s tým, čo je najviac mnou, mám najmenej do 

činenia. 

 Človek musí mať nadbytok času a prostriedkov, aby mohol byť synom 

Božím, chránencom Múz, osobnosťou  aby mohol byť niekým, nie hračkou 

okamihu...  Človek visí na kríži svojho tela. Zmučenú hlavu mu dlhými 

pichliačmi doráňala tŕňová koruna myšlienok...  

 Ťažkosť našej doby spočíva v tom, že budúcnosť už nie je tá, čo bývala. 

 Nenávisť slabochov nie je tak nebezpečná ako ich priateľstvo. 

 Všetky revolúcie sú priamym následkom pomalosti evolúcie. 

 Len v extrémoch má svet svoju cenu a len v priemernosti svoju trvácnosť.  

 Človek je absurdný tým, čo hľadá, je však veľký tým, čo nachádza.               

 

http://www.paulvalery.org/


20 

 

20 

 

Krištof KOLUMBUS 
(asi 31.10.1451 – 20.5.1506) 

 

V polovici 15. storočia sa Turci zmocnili 

Konštantínopolu a Európa nemala ako obchodovať 

s Áziou. Svetobežník a ostrieľaný moreplavec 

Kolumbus bol presvedčený, že cez Atlantický 

oceán sa dá doplávať k východnému pobrežiu 

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

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

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

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

plavby Kolumbus ešte vstúpil na dnešnú Kubu, Haiti a Dominikánsku 

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

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

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

 

Z ciest 
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Karel HAVLÍČEK Borovský 
(31.10.1821−29.7.1856) 

Český básnik, novinár a politik, zakladateľ 

českej modernej žurnalistiky, literárnej kritiky  

a satiry. Pre slobodomyseľné názory ho 

vylúčili (1841) z pražského arcibiskupského 

seminára Na odporučenie F. Palackého sa stal 

(1846) redaktorom Pražských novín. V roku 

1848 bol zvolený do zemského i ríšskeho 

snemu. Bojovne vystupoval proti klerikalizmu.  

V Kutnej Hore vydával(1850-1851) týždenník 

Slovan. Žil so svojou rodinou v Nemeckom 

Brode. Od roku 185l do1855 bol internovaný 

v Brixene. Ako demokrat požadoval 

ústavnoprávne usporiadanie štátu, nesúhlasil 

však s revolučným riešením  republikánov. Prestal byť aj zástancom 

panslavizmu. Ako bojovník za slobodu myšlienok presadzoval ideu: 

Nejdříve Čech a potom Slovan. Literárne býva zaraďovaný do realizmu, 

politicky patril do tzv. 2. generácie národných buditeľov. Pomodli se, 
Čechu,/k svatému Vojtěchu,/by tě vzaly samostatné/národy do cechu. 

   Byl to básník, který se neštítil politiky: věděl, že bez ní to nejde, ale věděl také, že 
radikalismus bývá v politice předzvěstí kocoviny, rezignace (P. Pithart). 

 

Z myšlienok 
Křesťanské náboženství a hlavně matka má vychovaly mne  

k vlídnosti; rozum však a opět láska - ten plamen mého srdce –  

káže mi nevlídnost - a na tuto stranu se nakloniti musím! 

Pravá demokracie však neleží v tom, abychom se rovnali vyšším,  

což lehké jest, nýbrž abychom se nevypínali nad nižší, než jsme sami; 

každý musí začít s demokracií sám u sebe a pak to půjde. 

Tak to chodí na tom světě, každou chvíli jinák, dneska ctí tě  

za svatého, zítra budeš sviňák. 

Něco jiného je úřednictvo a něco zcela jiného byrokracie,  

úřednictvo musí být v každém dobře řízeném státě,  

byrokracie je neštěstí každého. 

 Když někdo jinému chytře a nevědomky jmění jeho uzme, jmenujeme to 

zlodějstvím. Ale když jiný či jiní rozličnými burzovními a bankovními obraty svým 

spoluobčanům velikou část jejich jmění v jejich vlastních kapsách odejmou, 

neříkáme tomu zlodějství, nýbrž bankovní operace. 

 Pořádný muž od lúzy tím se označuje, že čemu nerozumí,  

to neprovozuje. 

 Kdo si nechce hubu spálit, musí mlčet nebo chválit 

 Česká hlava stěnu prorazí: to je moje naděje a víra 

 Kdyby stáří dodávalo moudrosti, byl by dubový pařez 

největším mudrcem. 

 Prospěšná bývá rada jen v jednom případě - když jde Pokora  

k Moudrosti pro radu.   
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Anton HLINKA 
(31.10.192626.3.2011) 

 

Saleziánsky kňaz, publicista, spisovateľ, teológ, filozof a prekladateľ, rozhlasový 

moderátor, vysokoškolský profesor pôsobil nielen na poli náboženskom,  

ale aj národnom a kultúrnom. Svojou dlhoročnou neúnavnou činnosťou trefne 

pomenúval problémy svojej doby, burcoval a vyzýval Slovákov na pozdvihnutie 

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

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

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

Sila slabých a slabosť silných, Viera veľkých vedcov, Ozvena slova). K literárnym úspechom patrí aj 

kniha Každý sa môže zmeniť. Ešte ako mladý (1951) odišiel za hranice svojej vlasti, študoval 

v Turíne a bol vysvätený za kňaza (1955). V Ríme získal (1961) doktorát z filozofie. Neskôr 

prednášal teológiu v saleziánskych seminároch vo Viedni i v Kolíne nad Rýnom. Od roku 1971 

pôsobil v Rádiu Slobodná Európa v Mníchove, neskôr vysielal z Hlasu Ameriky. Organizoval 

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

bohosloveckej fakulte UK ako docent teológie (1995) a ako profesor systematickej filozofie (1997) 

na UCM v Trnave. 
 

Z myšlienok 
 Poctivosť je jedna z najvzácnejších cností, nielen preto, že je zriedkavá,  

ale i preto, že zahrňuje v sebe mnoho iných veľmi cenných vlastností.  

 Je práve tak vecou srdca a rozumu, ako i vonkajšieho prejavu... Opravdivá cnosť 

poctivosti môže mať iba jednu jedinú motiváciu, a to je tá transcendentálna:  

láska k Spravodlivosti, lebo za ňou stojí sám Boh, Stvoriteľ, zmysel a cieľ ľudskej 

bytosti. 

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

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

sebaobranu s klamstvom, odškodňovanie s krádežou, poriadkumilovnosť  

s pedantnosťou, veľkorysosť s povoľnosťou, pevnosť s bezohľadnosťou, 

angažovanosť s ctižiadostivosťou, spravodlivosť s egoizmom, kritickosť  

so závisťou, zmysel pre česť s pýchou, puritanizmus s mravnosťou. 

 Vieru musia vyčítať z našej tváre, z našich rečí, správania sa, z nášho pokoja, 

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

aj iným, a našej nezištnosti v angažovaní sa za spoločné dobro na úrovni 

pracovnej, všeobecnej i celonárodnej, z nášho zmyslu pre spravodlivosť, 

poctivosť, pevnosť, z našej odovzdanosti do vôle Božej, nevyhnutne spojenej 

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

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

v porovnaní s morom toho, čo neurobil.  

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

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

 Staneme sa šťastnou krajinou, ak prvou starosťou nás všetkých 

bude služba celku a neúnavné úsilie o spoločné dobro. 
 

Všetko je dar Prozreteľnosti, ktorá sa stará o tých,  
čo sa jej oddajú, a všetko privádza k šťastnému koncu.  


