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Charles de FOUCAULD 
(15. 9. 1858 – 1. 12. 1916) 
 

Pochádzal z francúzskej aristokratickej rodiny. V škole ho považovali 

za lenivého a výstredného. Bol sveták a sukničkár. Ako absolventa 

vojenskej školy ho poslali do Alžírska, tam bol pre nedisciplinovanosť 

degradovaný. Vydal sa na expedíciu po Maroku, veľmi na neho 

zapôsobil islam. Vo veku 26 rokov získal za výsledky svojho bádania 

zlatú medailu Parížskej geografickej spoločnosti. Stretnutie s istým 

kňazom mu pomohlo objaviť vieru v Boha (1886). Počas putovania  

po Svätej Zemi, keď žil aj niekoľko rokov ako pustovník pri Nazarete 

v Palestíne, sa zamiloval do chudobného života Ježiša Krista, a rozhodol sa vstúpiť do komunity 

trapistov, ktorí ho poslali do Sýrie. Po kňazskej vysviacke (1901) sa presťahoval do Maroka, kde žil 

aj ako pustovník v chatrči z bahna a rákosia, od r. 1904 sa úplne oddal misionárskej práci na Sahare 

v Alžírsku a zároveň desať rokov študoval jazyk a kultúrne tradície Tuarégov. Podarilo sa mu 

vypracovať pre nich gramatiku a slovník. Pri ozbrojenom útoku povstalcov ho zastrelili. V roku 

2005 bol v katolíckej cirkvi prehlásený za blahoslaveného mučeníka.  
 

Z myšlienok 
 

Pane Bože, ak si, daj mi to vedieť. 
 

Keď som uznal, že Boh existuje, nemohol som konať inak, než 

žiť pre neho. 

Vzdávať Bohu slávu je pre človeka najväčšie dobro. 

Ak úprimne milujeme Pána, žijeme viac v ňom ako v sebe 

samých. V okamihu, keď niekto začne hľadať len samého seba, 

prestáva milovať. Keď môžeme trpieť a milovať môžeme veľa; 

ba dokonca najviac z toho, čo sa dá na zemi urobiť.  

Čo je to milovať? Chcieť iba jednu vec, žiť iba pre jednu vec: 

pre dobro milovaného.  

Láska chce byt vyjadrená... Odovzdanosť je požiadavkou lásky.  

Láska sa nezakladá na pocite, že milujeme, ale na vôli chcieť 

milovať. Ak chceme milovať, tak milujeme.  

    Ak chceme nadovšetko milovať, potom milujeme nadovšetko.  

Láska všetko zabúda, všetko odpúšťa bez výhrad.  
  

Ľuďom môžeme urobiť nesmierne veľa dobrého bez slov, bez 

kázania,  

bez rozruchu, mlčky a dobrým príkladom.  

Mlčanie treba zachovávať, ako sa len dá. Musíme ho však prerušiť,  

keby to na mojom mieste urobil Ježiš, a tak, ako by to urobil on.  
 

Štúdiom kníh sa hľadá Boh, modlitbou sa nachádza.  
Nie som tu preto, aby som priviedol Tuarégov ku kresťanstvu, ale preto, aby som im 

porozumel. Boh nás všetkých privíta, ak si to zaslúžime. 
 
      

 

http://sk.wikiquote.org/wiki/Utrpenie
http://sk.wikiquote.org/wiki/Milovanie
http://sk.wikiquote.org/wiki/Zem
http://sk.wikiquote.org/wiki/Robota
http://sk.wikiquote.org/wiki/Milovanie
http://sk.wikiquote.org/wiki/Chcenie
http://sk.wikiquote.org/wiki/Jeden
http://sk.wikiquote.org/wiki/Vec
http://sk.wikiquote.org/wiki/%C5%BDivot
http://sk.wikiquote.org/wiki/Dobro
http://sk.wikiquote.org/wiki/L%C3%A1ska
http://sk.wikiquote.org/wiki/Vyjadrenie
http://sk.wikiquote.org/wiki/Odovzdanos%C5%A5
http://sk.wikiquote.org/wiki/Po%C5%BEiadavka
http://sk.wikiquote.org/wiki/L%C3%A1ska
http://sk.wikiquote.org/wiki/L%C3%A1ska
http://sk.wikiquote.org/wiki/Pocit
http://sk.wikiquote.org/wiki/Milovanie
http://sk.wikiquote.org/wiki/V%C3%B4%C4%BEa
http://sk.wikiquote.org/wiki/Chcenie
http://sk.wikiquote.org/wiki/%C4%BDud
http://sk.wikiquote.org/wiki/Dobro
http://sk.wikiquote.org/wiki/Slovo
http://sk.wikiquote.org/wiki/K%C3%A1ze%C5%88
http://sk.wikiquote.org/wiki/Rozruch
http://sk.wikiquote.org/wiki/Ticho
http://sk.wikiquote.org/wiki/Pr%C3%ADklad
http://sk.wikiquote.org/wiki/Ticho
http://sk.wikiquote.org/wiki/Je%C5%BEi%C5%A1_Kristus
http://sk.wikiquote.org/wiki/%C5%A0t%C3%BAdium
http://sk.wikiquote.org/wiki/Kniha
http://sk.wikiquote.org/wiki/H%C4%BEadanie
http://sk.wikiquote.org/wiki/Boh
http://sk.wikiquote.org/wiki/Modlitba
http://sk.wikiquote.org/wiki/Nach%C3%A1dzanie
http://images.google.sk/imgres?imgurl=http://www.diocese-saintetienne.fr/IMG/jpg/foucauld.jpg&imgrefurl=http://www.diocese-saintetienne.fr/spip.php?article128&usg=__cMdyTmBUUaenEMLp2mvUd9nlypc=&h=359&w=284&sz=23&hl=sk&start=11&um=1&tbnid=DF-R8CrbEKWm0M:&tbnh=121&tbnw=96&prev=/images?q=Charles+de+Foucauld&hl=sk&sa=N&um=1
http://sk.wikiquote.org/wiki/S%C3%BAbor:De_Foucauld's_signature.jpg
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Jaroslav DURYCH 
(2. 12. 1886 − 7. 4. 1962) 

Český prozaik, básník, dramatik, publicista, vojenský lékař. 

Fakultu dokončil (1913), za první světové války působil jako 

vojenský lékař v Haliči, pak v Užhorodě, Olomouci (1923–1936), 

v Praze do roku 1938 v hodnosti podplukovníka. Patřil mezi 

nejvýraznější osobnosti generace počátků Československa.  

Byl v ní dominantním reprezentantem literatury katolické (ke svému katolictví  

se dopracoval sám). Považoval se za následovníka starších kolegů J. Floriana,  

O. Březiny a J. Demla, záhy se však vypracoval na osobnost neméně silnou 

a originální. Do české prózy vnášel postupy barokního umění, stavěl na kontrastu  

a rytmické organizaci všech vrstev prozaického vyjádření. Základním tématem jeho 

díla je podobně jako v barokní mystice člověk hledající Boha na bludných cestách 

životem. Zabýval se poezií, románovou a povídkovou tvorbou, psal dramata, 

a zanechal po sobě i rozsáhlé publicistické dílo. Státní cenu za literaturu dostal (1930) za román Bloudění.  

Za nejlepší část českých dějin považuje dobu pobělohorskou (po r. 1620) – tj. katolické baroko. V jehož 

duchu chápe i svou koncepci české minulosti. Dále lze říci, že se zabýval sociální 

problematikou a usiloval o pevný řád, který nacházel v náboženských jistotách  

a v hledání absolutna. 

 

Z myšlienok 
 

 Pravda vítězí až nakonec, láska vítězí vždy. 

 Ztracen jest každý den, kdy člověk nic nevykonal pro jiného. A dny, kdy člověk pracoval jen pro 

sebe, jsou dvojnásob ztraceny; lépe, kdyby byl vůbec nepracoval.  

 Ten, kdo pro mne procedí krev, jeho srdce vroste do mého a provždy spolu budeme žít jako dva 

v jednom. 

 Úkolem výchovy tedy jest, aby ukázala dětem a mladým, že se mají a musí živiti a to poctivou 

činností a za všech okolností. 

 Dělejte každý, co vám patří, studujte a dostudujte, učte se přemáhati sebe, chcete-li vládnouti 

jiným, nevzhlížejte se jen v chybách cizích, všímejte si více svých chyb vlastních, a především: 

přineste pro práci také nějakou oběť. 

 Upírá-li některé náboženství druhým lidem ať právo, nárok nebo možnost, aby k němu 

přistoupili, pak ztrácí charakter náboženství a nabývá smyslu pouhé tajné společnosti. 

 Komunismus pro mě neznamená úplnost, nýbrž část, třebas i etapu. 

Nemohl bych býti komunistou, ani kdyby mě nutili, třebas vím, že bych 

pardonu nedošel bez poslušnosti úplné, třebas vím, že komunistické kladivo 

bije nejen do hlav hřebíků, ale i do hlav lidských, třebas ne každý den.  

 Kořen mých omylů a chyb tkvěl v jakési myšlenkové svévoli, která mi 

zkreslovala obraz duše národa… Dokonce jsem považoval duši národa  

za něco, nač mám jakési spolumajetnické právo, a chtěl jsem toto domnělé 

právo rozšiřovat na úkor druhých. A bylo třeba dlouhé doby trpkých 

zkoušek, abych poznal, jaká to byla pošetilost… Přeji si, aby můj příklad 

byl poučením pro všechny, kteří chtějí předbíhat úradky Boží. 

 Vidím a uznávám, že jsem neprávem užíval způsobů soudcovských tam, kde jsem měl být 

pouhým pozorovatelem, a že jsem svévolně zasahoval do věcí, které přesahovaly mé síly  

a zkušenosti, takže jsem působil jen zmatek… 
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Wolfgang Amadeus MOZART 
(27. 1. 1756 − 5. 12. 1791) 

 

Komponoval diela vo všetkých 

hudobných žánroch. Zložil 626 

skladieb; napr. opery Únos  

zo serailu, Figarova svatba,  

Don Giovanni,  

Cosi fan tutte (Všetky sú také), 

Čarovná flauta; 18 omší,  

17 chrámových sonát, 35 sonát  

pre husle a klavír, 41 symfónií, 

 27 klavírnych koncertov, 

serenády (napr. Malá nočná 

hudba), pochody i tance. Jeho  

dielo najlepšie vystihuje povahu 

hudobného klasicizmu. Vyznačuje sa celkovou priezračnosťou, 

melodickým bohatstvom, vyváženou inštrumentáciou  

a formovou brilantnosťou. Mozart obľuboval rýchle tempá  

a durové tóniny. Jeho hudba je živá, radostná, hravá, v pomalých 

vetách príjemne meditatívna, ale vždy zrozumiteľná. 
 

Z myšlienok a diela 

 

Hudba nemá nikdy ani v tej najhrôzostrašnejšej podobe 

uraziť ucho, ale má potešiť a pritom vždy zostať hudbou.  

Koncerty nejsou ani příliš těžké, ani lehké - jsou velmi 

brilantní - příjemně se poslouchají - a přece neupadají  

do prázdnoty - tu i tam si i znalci přijdou na své, - ovšem 

tak, aby i neznalci s tím mohli být spokojeni, třeba by 

nevěděli proč. 

Jsem blízek smrti. Konec nastává dříve, než mi bylo 

dopřáno radovat se ze svého nadání. Život byl přece jen 

tak krásný. Mým začátkům svítila tak šťastná hvězda,  

ale kdo změní svůj osud? … Končím, neboť můj pohřební 

zpěv nesmí zůstat nedokončen.  

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

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

https://www.youtube.com/watch?v=2TUIQjZT_8Y 

 

https://youtu.be/df-eLzao63I 

 

https://www.youtube.com/watch?v=8zPkWVqdJXI 

https://www.youtube.com/watch?v=Rb0UmrCXxVA 

https://www.youtube.com/watch?v=Zi8vJ_lMxQI 

 

https://www.google.sk/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0CCwQFjACahUKEwjCx_btqIvJAhVJBiwKHTRdDtk&url=http%3A%2F%2Fwww.austria.info%2Fsk%2Faktivity%2Fmesto-a-kultura%2Fpo-stopach-znamych-osobnosti%2Fwolfgang-amadeus-mozart&usg=AFQjCNGv1TIHc2QaKc6FRONA-zDKOv9SMQ
https://www.youtube.com/watch?v=DEFrIvvhBsg
https://www.youtube.com/watch?v=aRwhkBAeheM
https://www.youtube.com/watch?v=2TUIQjZT_8Y
https://youtu.be/df-eLzao63I
https://www.youtube.com/watch?v=8zPkWVqdJXI
https://www.youtube.com/watch?v=Rb0UmrCXxVA
https://www.youtube.com/watch?v=Zi8vJ_lMxQI
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Werner HEISENBERG   
(5. 12. 1901 – 1. 2. 1976) 

 

Nemecký teoretický fyzik, ktorý sa stal jedným z najmladších nositeľov 

Nobelovej ceny (1932). Spoznal. že atómové procesy sa nedajú znázorniť 

mechanickými modelmi ako deje v makrokozme. Pri sledovaní atómu 

pozorujeme frekvenciu a intenzitu vyžarovaného svetla. Nepatrný atóm  

sa stal nenázorným abstraktným útvarom fyzikálnych rovníc, 

matematicko-symetrickým tvarom. Formuloval matematický aparát 

maticovej formy kvantovej mechaniky (1925), vyjadril relácie neurčitosti 

v mikrosvete (1927; súčin neurčitosti polohy telesa a neurčitosti  

jeho hybnosti je väčší alebo nanajvýš sa rovná Planckovej konštante,  

to znamená, že je principiálne nemožné súčasne zmerať polohu aj hybnosť 

v tom istom čase s úplnou presnosťou), navrhol model štruktúry 

atómového jadra skladajúceho sa z protónov a elektrónov a zdôvodnil teóriu 

jadrových síl. Vedel, že mikrosvet je určitým spôsobom maskou, ktorú na seba 

berie energia, keď sa chce stať hmotou. Kvantová mechanika otvorila bránu 

šírenia pohľadu na vzťahy medzi ľudským duchom a skutočnosťou. Cez druhú 

svetovú vojnu nespolupracoval na vojenských aplikáciách jadrovej fyziky. 

Nepristúpil na žiadne kompromisy so svojim svedomím. Neskôr viedol 

nukleárny výskum v ženevskom stredisku CERN. Usiloval sa aj o jednotnú 

teóriu poľa a skúmal filozofické problémy prírodných vied. 
 

Z myšlienok 
Mal som pocit, že sa pozerám cez povrch atomárnych javov na základ pozoruhodnej 

vnútornej krásy, ležiaci hlboko pod nim a dostal som takmer závrat pri myšlienke,  

že mám sledovať túto dokonalosť matematických štruktúr, ktoré príroda predo mnou 

rozostrela. 

Prírodné vedy nepopisujú a nevysvetľujú prírodu. Sú iba časťou hry medzi prírodou  

a nami. Popisujú prírodu, ako odpovedá našej metóde otázok...  

Ani vo vede už nie je predmetom výskumu príroda sama o sebe, ale ľudské skúmanie 

prírody. 

Pôvodným, prvotným jazykom, ktorý vzniká v procese vedeckého osvojovania  

si faktov, je pre teoretickú fyziku obvykle jazyk matematiky a zvlášť matematická 

schéma, ktorá fyzikom dovoľuje predpovedať výsledky budúcich experimentov.  

Platnosť prírodovedecky otvorených daností nemôžeme rozumne spochybňovať  

na základe náboženského zmýšľania, a naopak, etické požiadavky, ktoré majú pôvod 

v náboženstve, neoslabí nijaká argumentácia z odboru prírodnej vedy. 

Ideály a geniálne myšlienky nie sú zodpovedné za to, čo z nich urobia ľudia.  

Život, hudba a veda budú, merané ľudskými mierami, vždy pokračovať...  

 

Krása je pevný súlad častí navzájom, aj s celkom. 

Nikdy nebude možné dôjsť iba racionálnym myslením  
k absolútnej pravde. 
Množstvo nevysvetliteľných javov sa zväčšuje vďaka procesu 

poznávania.    

 



6 

 

6 

 

Claude O. MONET 
(14.11.1840−5.12.1926)  

 

Francúzsky maliar a grafik, významný 

predstaviteľ impresionizmu. Namaľoval 

veľké množstvo žánrových scén 

a portrétov, aj rozsiahle 

monotematické cykly, v ktorých 

študoval svetelné efekty, farebné 

odrazy, vzájomne sa prelínajúce 

väzby. Svoje plátna pokrýval 

veľkým počtom ťahov štetca. Farby 

sa jagajú z obrazu a vytvárajú dojem 

nepokoja  žijúcej krajiny. 
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Štefan SCHWARZ  
(18.5.1914 – 6.12.1996) 

Matematika ho vážne začala baviť, keď mal asi trinásť-štrnásť rokov. 

Vysokoškolský profesor matematiky publikoval celý rad pôvodných 

vedeckých prác (8 monografií a učebných textov, viac než 90 

vedeckých pojednaní a vyše 50 odborných statí). Medzi učiteľmi 

matematiky boli obľúbené jeho publikácie O rovnicích (Praha 1940), 

Algebraické čísla (Praha 1950), Základy náuky o riešení rovníc (Praha 

1958). Viedol redakčnú radu vedeckého matematického časopisu 

Mathematica Slovaca. V rokoch 19641988 bol riaditeľom 

Matematického ústavu SAV. Nechápal matematiku ako horu čísiel,  

ale ako spôsob myslenia. Matematické poznatky sú súčasťou 

civilizačnej kultúry každej spoločnosti. Vždy vedel ukázať, ako 

matematické vedomosti vyrastali z reality, z fyzikálnych otázok  

a technických problémov. Odporúčal neustále poukazovať na historický vývin, vzťah k iným 

odborom, ponúkať aj estetický a umelecký aspekt. Matematickú kultúru treba prenášať, vnášať, 

sprostredkovať, prežívať. Nikto nespochybňuje, že prof. Schwarz prispel k rozvoju matematickej 

vedy, k popularizácii štúdia matematiky, ku kvalite vysokoškolskej výučby matematických disciplín 

a rozšíreniu vedeckej práce v oblasti matematiky na Slovensku. 
 

Z myšlienok 

 

 Matematika nie je ilustrovaný časopis, ktorý možno začať čítať na ktorejkoľvek 

strane... Matematika učí vytvárať presnými logickými úvahami platné závery... 

Matematika učí zmyslu pre pravdu, dôkladnosti  a skromnosti.   

 Matematika dáva iným vedám svoje prepracované metódy myslenia, ktoré 

umožňujú analýzu skrytých vlastností  

 a vzájomných vzťahov... Podstatou matematiky je invencia... Jednou z podstatných 

čŕt matematiky je jej abstraktnosť.  

 Matematika učí racionálnemu spôsobu myslenia a vyjadrovania... Matematika 

umožňuje riešenie praktických úloh... Matematiku nie je možné odlúčiť od iných 

predmetov. 

 Ak sa niekto vie zamýšľať nad predloženými faktami, má dosť trpezlivosti  

 a neustúpi pokiaľ si neutvorí vlastný názor, potom je v ňom zárodok matematika.  

 Matematicky civilizovaná osoba nemusí byť matematický virtuóz. Je to však 

človek, ktorý nachádza hlboké vnútorné uspokojenie z matematického umenia.  

 Matematika bude vždy meradlom hĺbky ľudského myslenia.  
 

Do vedy môžu hovoriť len srdcia zapálené pre dobrú vec.  
Len vnútorné nefalšované nadšenie sa prenáša na ďalšie     

generácie.   
Matematika má pre mňa  v sebe toľko estetických prvkov,  

ako výtvarné umenie. Keď niečo pochopím, čo som doteraz  

len málo rozumel, mám rovnaký pocit zadosťučinenia  

ako umelec z vydareného diela.   

Len premýšľajte. A nielen o matematike. O všetkom. 

Ja by som si najväčšmi prial, aby ľudia nestrácali ideály.   

http://images.google.sk/imgres?imgurl=http://www5.in.tum.de/lehre/seminare/math_nszeit/SS03/vortraege/verfolgt/pictures/Schwarz_Stefan[1].jpg&imgrefurl=http://www5.in.tum.de/lehre/seminare/math_nszeit/SS03/vortraege/verfolgt/&usg=__BKn3VGkR7ARqfaLyWbBzfRPSsqs=&h=326&w=268&sz=7&hl=sk&start=140&um=1&tbnid=It9n4HdHJdMWqM:&tbnh=118&tbnw=97&prev=/images?q=%C5%A0TEFAN+SCHWARZ&ndsp=20&hl=sk&sa=N&start=120&um=1
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Josef MÁNES 
(12.5.1820−9.12.1871) 

 

Český maliar a ilustrátor je považovaný za zakladajúcu 

osobnosť českého výtvarníctva a najväčšieho majstra 

českej maľby a krajinárstva. Jeho tvorba vchádza 

z romantizmu a bola inšpirovaná štúdiom portrétnej 

maľby v prostredí Prahy aj vidieckeho ľudu na Hanej. 

Sformoval ideál českého a slovanského hrdinu, vyjadril 

typické znaky českého človeka a oslávil jeho život 

a prácu. Vytvoril aj 12 medailónov na Staromestskom 

orloji, ktoré zobrazujú mesiace v roku pomocou 

poľnohospodárskych prác. 
 

Z diela  
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Alfred NOBEL   
(21.10.1833–10.12.1896)  

 

Do verejnej školy chodil iba jediný rok. Súkromným 

štúdiom získal kvalitné vzdelanie. Ovládal 5 jazykov, 

vyznal sa výborne vo fyzike a chémii, mal prehľad  

o literatúre, histórii i filozofii. Získal 355 patentov, 

precestoval Ameriku i Európu. Alfred Nobel, chemik a podnikateľ, sa 

zaoberal výskumom a výrobou výbušnín. Vynašiel rozbušku, dynamit  

i bezdymový strelný prach. Prispel k výrobe syntetického kaučuku a umelej 

kože, zdokonalil systémy diaľkovej signalizácie i poplachových zariadení. 

Osobne kontroloval vo svojich továrňach riskantnú výrobu. Veril, že reálna 

hrozba veľmi účinných zbraní zaženie možnosti vojen. Zmýlil sa. Dynamit, 

ani účinný strelný prach nenahnal politikom a mocipánom strach. Nobel svojimi organizačnými 

schopnosťami, dobrým poznaním ľudí, neúnavnou pracovitosťou zorganizoval nadnárodné 

priemyslové impérium. Dosiahol obrovské zisky a predsa nezískal priazeň okolitých ľudí.  

Stal sa najbohatším tulákom Európy. Celý život vynikal húževnatosťou, prenikavou inteligenciou, 

skromnosťou a nenáročnosťou. Nevystupoval na verejnosti, nedával sa fotografovať, nemal 

vlastného tajomníka. Jeho súkromný život bol skoro plachý. Bez rodiny, blízkych priateľov,  

v osamotení citových hnutí a v zápase ideálov aj ilúzií neprehral súboj svedomia vedca  

a podnikateľa s nárokmi zanieteného pacifistu. Snažil sa plniť svoje predsavzatie: Je lepšie dať 

živému umelcovi najesť než mŕtvemu postaviť pomník. Napriek svojej melancholickej a do seba 

uzavretej povahy, podivínskemu životu bezdomovca a zasneného svetoobčana mal neobvyklú 

myšlienkovú vytrvalosť a dosiahol duchaplnú múdrosť. Zomrel úplne sám vo svojom paláci v San 

Rémo. Nemal ženu ani syna. Jeho sláva akoby vstala z mŕtvych. Švédsky priemyselník a vynálezca 

je najslávnejším sponzorom vedy na svete. Podľa jeho poslednej vôle z roku 1895 sa vytvorila 

nadácia a predpisy pre inštitúcie oprávnené udeľovať ceny z majetkového fondu, ktorý po smrti 

zanechal. Nobelove ceny sa stali najvýznamnejšou poctou za vynikajúce výsledky i celoživotné 

diela významných osobností. Pôvodne určené oblasti  fyzika, chémia, fyziológia alebo medicína, 

literatúra, bratstvo medzi národmi  boli neskôr doplnené ekonómiou.  
 

Z myšlienok 
 Nemôžem mať ani rodinu ako každý človek. Nikdy neviem,  

či budem ešte večer medzi živými. 

 Neexistuje na svete nič, čo by sa nedalo zle pochopiť, alebo zneužiť. 

 Ak by som za rok mal tisíc nápadov a len jediný z nich by sa dal využiť,  

mohol by som byť úplne spokojný.  

 Snažím sa objaviť substanciu tak ničivej moci, aby zabránila každej vojne. 

 Vedci objavujú prostriedky pre ľudské skutky, ale nerozhodujú, či sa použijú na 

dobré alebo zlé. O tom rozhodujú ľudia. Železo nemôže za to, že do seba vrážate 

bodáky.  

 Môj domov je tam, kde pracujem, a ja pracujem vo všetkých kútoch sveta. 

 Bol som zblúdilec bez kompasu, rozbitý vrak, stroskotanec bez rodiny,  

bez jediného človeka. 

 Pôvodne som myslel, že dynamit prinesie svetu uľahčenie práce  

v lomoch a baniach, ale keď som videl, čo môj vynález urobil  

vo vojne, hanbím sa ísť medzi slušných ľudí. 

 Šíriť poznanie, znamená šíriť blaho.                                      
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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


11 

 

11 

 

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. Stal sa 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 (1989-1992) prezidentom ČSFR, v rokoch 1993-

2003 prezidentom ČR. Je autorom hier v duchu absurdného divadla (Záhradná slávnosť (1963), 

Sťažená možnosť sústredenia (1968), Spiklenci (1971), Audiencia (1975), Protest 

(1978), Largo desolato (1984), Asanácia (1987), Odchádzanie (2007) i politických 

esejí (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 

 

Nejlepší cestou k vlastnímu neštěstí je zakrývat si oči před neštěstím jiných.  

Člověk by se měl chovat tak, jak si myslí, že by se měli chovat všichni.  

Člověk prostě není Bůh a hra na něj se mu krutě mstí.  
Ženy mají v sobě něco, co by se mělo objevit v politice. Citlivost ke konkrétní situaci, 

ke konkrétnímu člověku.  

Mír neohrožují zbraně jako takové, ale lidé, kteří je konstruují, instalují a jsou 

ochotni je použít.  

Tajemství budoucnosti kultury je obrazem samé záhady lidského ducha.  

Život je radostná spoluúčast na zázraku bytí.  

Fráze organizuje život, fráze vyvlastňuje lidem jejich identitu, fráze se stává vládcem, 

obhájcem, soudcem, zákonem.  

Soukromý život bez dějinného horizontu je čirá fikce, atrapa a vlastně lež.  

Politika skutečně obsahuje bezpočet různých pokušení, a když ji člověk podlehne, 

mohou ho trochu deformovat.  

Lhostejnost k druhým a lhostejnost k osudu celku je přesně tím,  
co otevírá dveře zlu.  
Falšovatelé historie svobodu národa nezachraňují, ale ohrožují.  

Naděje je stav ducha, který dává smysl našemu životu.  
 

 

 

 

 

http://aktualne.centrum.cz/domaci/politika/clanek.phtml?id=725822
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Joseph M. William TURNER  
(23.4.1775−19.12.1851) 

 

Anglický maliar a grafik, 

profesor perspektívy na 

londýnskej kráľovskej akadémii. Fascinovali ho more a obloha, 

rieky a lode, bol očarený modernou technikou. Jeho jediným 

jazykom, ktorým sa dokázal majstrovsky vyjadriť, boli maľby. 

Zaoberal sa zachytením premien farieb a svetla v atmosfére, 

maľoval technikou čistých farebných škvŕn, zobrazil pocity 

s bezprostrednosťou abstraktného umelca. 

Maľoval impresie skôr než prišli impresionisti. 

Za svoj život vytvoril obrovské množstvo 

akvarelov, olejov, skíc, kresieb. Traduje sa,  

že sa so svetom rozlúčil slovami: Slnko je Boh. 

Pochovali ho v Katedrále sv. Pavla v Londýne. 

 

Z diela 
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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. 

 

 
Prinútiť človeka premýšľať, to znamená pre neho viac,  

než ho vybaviť určitým počtom inštrukcií... 

 

https://wikisofia.cz/wiki/%C5%A0ifry
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Johannes KEPLER 
(27.12.1571–15.11.1630)  
 

Vyštudoval teológiu, matematiku a astronómiu. Bol majstrom 

slobodných umení, cisárskym matematikom a dvorným astronómom 

Rudolfa II. v Prahe. V pojednaní Astronomia nova (1609) určil dva 

zákony pohybu planét. V diele Harmonices Mundi (1619) pripojil tretí 

zákon o pohybe planét. Dosiahol svoju skrytú predstavu – hudbu 

planetárnych sfér. Vyhľadal jedinečnú harmóniu vesmíru a spoznal 

princípy, ktoré popisujú pohyb planét. Mal nesmierne pevnú vôľu  

a vytrvalosť, nemusel sa hanbiť ani za svoj charakter. Prispel k tomu, 

že z astronómie sa stala skutočná veda. Uznal, že praktická skutočnosť 

je zdrojom poznania i kritériom pravdy. 

Správne odhadol, že matematika prepožičiava 

kráse systém a štruktúre zase krásu. Kepler 

prispel k poznatkom o lome svetla, o osvetlení, o teórii ďalekohľadov  

i priestorovom videní. Keplerove meno nesie ďalekohľad, ktorý navrhol 

zostaviť z dvoch spojných šošoviek.   
 

Z myšlienok 
 

 Venovať sa astronómii znamená čítať Božie myšlienky. 

 

 Hviezdy môžu síce dušu človeka naplniť, ale nemôžu samé úspech zaručiť.  

Skôr vyburcujú človeka a do určitej miery ho stavajú do strehu, aby zachytil okolo 

letiacu príležitosť. 
 

 Kedykoľvek premýšľam nad krásnym poriadkom, v ktorom jedno vyplýva 

z druhého, zdá sa mi, akoby som čítal príkaz napísaný nielen písmenami,  

ale priamo bytostnými vecami sveta, ktorý hovorí: Človeče, použi svoj rozum tak,  

aby si tieto veci pochopil. 
 

 Nikdy slovami nevyjadrím rozkoš, ktorú som zažil pri svojom objave... Posilňuje 

ma myšlienka, že neslúžim iba cisárovi, ale celému ľudskému rodu, že nepracujem 

iba pre terajšie pokolenie, ale aj pre potomstvo. 
 

 Poklad prírodných tajomstiev je nevyčerpateľný a jeho bohatstvo nepopísatelné. 

Kto z neho vynesie na svetlo niečo nové, nedokázal nič viac, než že iným otvára 

cestu k ďalším výskumom.  
 

 Cesty, po ktorých ľudský um dospel k pravde  

sú hodné väčšieho obdivu ako dosiahnutý cieľ. 
 

 Ďakujem Ti, Stvoriteľ a Pán, že si mi daroval túto 

radosť zo svojho stvorenia, tento úžas nad dielom 

Tvojich rúk... Oznamoval som slávu Tvojich skutkov 

ľuďom,  pokiaľ môj konečný duch mohol pochopiť 

Tvoju nekonečnosť. 
 

 

 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/da/Johannes_Kepler.jpeg
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Rainer Maria RILKE 
(4. 12. 1875 – 29. 12. 1926) 

 

Nemecký básnik, prozaik a dramatik žil prvých svojich 20 rokov 

v Prahe. Neskôr cestoval po zahraničí (Taliansko, Španielsko, Rusko, 

Severná Afrika). Žil v Mníchove, Berlíne aj v Paríži (tu bol 

tajomníkom sochára A. Rodina). Stal sa predstaviteľom symbolizmu – 

reflexívnej a meditatívnej lyriky (Život a Piesne, Pod korunou sna, 

Nové básne, Kniha hodiniek, Sonety Orfeovi, Zápisky M.L. Briggeho).  

Bol priateľom Tolstého, Gida, Valéryho. Jeho romantizmus prerastal 

do pocitov osamelosti a odcudzenia (rozporuplnosť prvej svetovej 

vojny). Vzťahy medzi ľuďmi môžu byť prehĺbené zmysluplnou 

pokorou a vierou v obyčajnú ľudskú lásku. 

 

 
 

 
Z myšlienok 
 

 Verše sú skúsenosti a vôbec nie iba pocit.  
 

 Nikdy nie je prázdna ruka, ktorá je podávaná úprimne. 
 

 Teraz prežívaj otázky a možno raz, neskôr, postupne, ani nezbadáš, ako prežiješ 

na ne odpoveď. 
 

 Maj trpezlivosť so všetkým, čo zostáva v tvojom srdci nevyriešené. Skús mať rád 

otázky ako také.  
 

 Je dobré byť sám, lebo samota je ťažká; to že je niečo ťažké, pre nás musí byť 

o dôvod viac, aby sme to urobili. 
 

 Najviditeľnejšie šťastie sa nám nechá spoznať až vtedy, keď ho prijmeme  

do svojho vnútra. 
 

 Nehľadaj odpovede, ktoré ti nie je súdené poznať, lebo by si ich nevedel prežiť. 

A zmyslom života je prežiť všetko. 
 

 Láska je jedinečná príležitosť dozrieť, nadobudnúť vlastnú tvár, stať sa svetom 

láske milovanej osoby. 
 

 Život je v tom, ako vstávame a ako ideme spať,  

je v nočnom bdení, je v prostom staromódnom stolovaní, 

v chlebe, víne i v radosti psov, v labutiach a v nádhernom 

krúžení holubov. Je celý v kvetinke a stokrát obsiahnutý 

v každom plode. Prekypuje ním hociktorý list kelu 

v záhradke, plným právom. Rád sa ligoce vo vode  

a je šťastný v stromoch. Kde len môže, unáša ľudské bytie, 

keď sa mu nevzpiera.  

 

http://sk.wikiquote.org/wiki/L%C3%A1ska
http://sk.wikiquote.org/wiki/Dozretie
http://sk.wikiquote.org/wiki/Tv%C3%A1r
http://sk.wikiquote.org/wiki/Svet
http://sk.wikiquote.org/wiki/Osoba
http://sk.wikipedia.org/wiki/S%C3%BAbor:Rainer_Maria_Rilke.jpg
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Andrej TARKOVSKIJ 
(4. 4. 1932  29. 12. 1986) 
 

Ruský filmový režisér, scenárista. Bol synom Arsenija Tarkovského 

(19071989), významného ruského básnika. Andrej  prežil  svoje  

detstvo na vidieku (v Jurjevci) i v meste (v Moskve). Študoval 

v Moskve na gymnáziu, na univerzite sa zaujímal o orientalistiku  

a geológiu. Bol na vedeckej expedícii na Sibíri (1955). Vyštudoval  

moskovskú  filmovú  školu  (19561960; odbor réžia – M. Romm). 

Vytvoril a získal  významné ocenenia za filmy: Ivanovo detstvo (1962), 

Andrej Rublev (1966), Solaris (1972), Zrkadlo (1975),  Stalker (1979), 

Nostalgia (1983), Obeť (1986). Inscenoval  (1977) v divadle Hamleta, 

režíroval aj  operu Boris Godunov v Londýne (1983). Vydal teoretickú 

prácu Zapečatený čas a svoj Denník. Mal filozoficko-metaforický prístup k vyjadreniu problémov. 

Je považovaný za génia filmového umenia, v ktorom ukázal modernému človeku schizofréniu 

svojej doby, aby si uvedomil jej súvislosti so sebou samým. Za nevyhnutnú filmovú podmienku 

a kritérium vnímal pravdivosť života a jeho faktickú konkrétnosť (treba pochopiť a odhaliť hlbinnú 

pravdu tých stavov, ktoré formujú charakter). Ukázal, že vo súdobom svete je disharmónia medzi 

duchovnou a materiálnou existenciou človeka. Navrhoval, aby sme skôr ako sa pokúsime zmeniť 

svet, v ktorom žijeme, skúsili najprv zmeniť samých seba. Tarkovského obrazová symbolika 

vychádzala z kresťanskej východnej ikonografie. Filozoficko-teologický význam jeho diel 

naznačoval konverziu, prijatie a ďalšie odovzdávanie evanjelia (Boh v Tebe žiada pre Teba Boha). 

Pochovaný je v Paríži. 
 

Z myšlienok 
 

 Čas, zvečnený vo svojich faktických formách a prejavoch  to je pre mňa hlavný 

princíp filmu a filmového umenia... Film viac než iné umenie rozširuje, obohacuje 

a koncentruje faktickú skúsenosť človeka. 

 Film je už svojou podstatou určený pre  objavovanie reality a nie pre jej tajenie... 

Podstata nie je v tom, ako sa nastaví či nenastaví kamera, ale v tom, aby to, čo 

natáčame, zachycovalo konkrétnu a neopakovateľnú podobu skutočnosti.  

 S pomocou filmu možno ukázať aj najzložitejšie problémy súčasnosti – na úrovni 

tých, ktoré v priebehu storočí boli predmetom literatúry, hudby a maliarstva. 

Treba len hľadať, vždy znovu hľadať cestu, ktorou sa má kinematografia uberať.  

 Zrodenie umelca nastane v okamžiku, keď v jeho zámeroch alebo v jeho filme 

vzniká osobitný obrazný poriadok, systém predstav o reálnom svete, ktorý režisér 

predkladá na posúdenie divákom a delí sa s nimi o ne ako so svojimi najtajnejšími 

snami. Iba vtedy, ak má svoj vlastný pohľad na vec, stáva sa z neho filozof a 

umelec a z filmu umelecké dielo. 

 Čím viac zla je na zemi, tým viac je aj dôvodov na umeleckú 

tvorbu... Čo nemá duchovný základ, to nemá s umením nič 

spoločné... Človek tvorí (v určitom zmysle) na ceste k pravde... 

Skutočný umelecký objav vzniká vždy ako nový znak, hieroglyf 

absolútnej pravdy. 

 Umelec (a o to viac génius) je otrok daru, ktorý dostal. 

 Zázrak nemožno vysvetliť. Zázrak, to je Boh.   


