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NOVALIS 
(2.5.1772–25.3.1801) 

 

Vlastným menom Friedrich Leopold von Hardenberg, 

nemecký básnik, romantický spisovateľ a  literárny 

teoretik, formovateľ estetiky romantizmu. Pochádzal  

zo starej dolnosaskej šľachtickej rodiny. Zo začiatku bol vychovávaný 

súkromnými učiteľmi. Neskôr študoval filozofiu v Jene (tam spoznal  

F. Schillera) a právo v Lipsku (tam sa spriatelil s F. Schlegelom)  

a vo Wittenbergu, kde zložil aj záverečnú skúšku. Stal sa správnym 

úradníkom i zmiernym sudcom. Vo svojej literárnej tvorbe vytváral 

mystický pohľad na idealistickú filozofiu i prirodzenú 

vedu. Básnickým i prozaickým dielom (Hymny noci, cyklus básní Kvety, 

Duchovné piesne, Modrý kvet, historicko-filozofický fragment Kresťanstvo čiže 

Európa) oživoval raný romantizmus. Vnímal polaritu ducha a hmoty ako 

empirický symbol protikladu transcendencie a časovo konečnej skutočnosti. 

Básnicko-romantickou filozofiou smeroval k absolútnu. 
 

Z myšlienok 
 

 Podstatou človeka je pravda. Ak sa človek vzdá pravdy, vzdáva sa sám seba.  

Nie je tu reč o klamaní, ale o jednaní proti vlastnému presvedčeniu. 
 

 Poézia je rýdza absolútna realita. Čím poetickejšia, tým pravdivejšia. 
 

 Pred každým krokom k technickému ovládnutiu prírody musia byť tri kroky 

etického vnútorného prehĺbenia. 
 

 Viera je sila nepriamo konajúca zázraky. Vierou môžeme v každom okamihu robiť 

zázrak pre seba a často i pre druhých, pokiaľ majú vo mňa vieru... 
 

 Znášanlivosť vedie postupne k ušľachtilej predstave o relatívnosti každej budúcej 

formy a o pravej nezávislosti zrelého ducha na akejkoľvek individuálnej forme, 

ktorá je len nevyhnutným nástrojom. 
 

 Každá vec je, rovnako ako každý dôvod, relatívna... Iba celistvé je reálne...  
Iba taká vec by bola absolútne reálna, ktorá by už nebola súčasťou.  

 

 Pravý matematik je sám od seba nadšencom.  
Bez nadšenia niet matematiky. 

 

 Úplne sa nebudeme chápať nikdy. Ale budeme a môžeme oveľa viac než sa 

chápať... Srdce básnika rozumie prírode lepšie než učencova hlava. 
 

 Láska je posledná príčina svetových dejín a koniec vesmíru. 
 

 Byť človekom je umenie. 
 Zlatý vek je tam, kde sú deti. 

 Opojenie zmyslov sa má k láske ako spánok k životu. 
 

 Boh sa môže objaviť v každom človeku. 
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Henry David THOREAU  
(* 12. 7. 1817 − † 6. 5. 1862)  

Americký filozof, spisovateľ, básnik, 

prírodopisec a zememerač,  predstaviteľ 

transcendentalizmu. Medzi jeho známe diela 

patrí esej Walden, alebo Život v lesoch. 

Ústredným prvkom jeho filozofie je kritika, 

ktorej sila tkvie v jej nadčasovosti,  

ale aj v dokonalej previazanosti úvah a spôsobu života. Príroda 

bola jeho svätyňou, prameňom životnej sily a duševnej pohody. 

Tam chodil osviežiť svojho ducha, zoceliť si myseľ a odpočinúť 

si od bezútešného života spoločnosti. Najviac ho poburuje 

stádovitosť ľudu. Veril v schopnosť jednotlivca rozlišovať dobré 

od zlého nezávisle od toho, čo hovorí spoločnosť. Myslel si, že je povinnosťou každého konať 

v súlade s vedomím toho, čo je správne. Bojíme sa vzpierať a žiť autenticky. 
 

http://www.advojka.cz/archiv/2015/8/neposlusny-obcan-h-d-thoreau 
 

 

Z myšlienok 

Nič nie je také povzbudzujúce ako nesporná schopnosť 
človeka vedomím úsilím povzniesť svoj život. 
Keď nás stretne šťastie, má skoro vždy inú podobu,  
ako sme si predstavovali. 
Ako nočná temnota odhaľuje nebeské svetlá,  
tak len utrpenie odhaľuje celý význam života. 

 Dobre si rozvážte každý čin, na ktorý potrebujete nové šaty. 

 To, čo si človek o sebe myslí, v skutočnosti určuje jeho osud. 

 Krátky čas tohto života treba prežiť podľa zákona večného života.  

 Nikdy som nenašiel družnejšieho spoločníka, než je samota. 

 Ako by ste mohli zabíjať čas a neporaniť pritom večnosť. 

 Byť niekedy chorý je zdravé. 

 Dobrota je jediná investícia, ktorá sa vždy vyplatí. 
 Na lásku je len jeden liek: milovať ešte viac.  

 Nestačí, že ste pracovití, ale na čom pracujete.  

 Veci sa nemenia. My sa meníme. 

 Pravda je kvalita, ktorú veľmi zriedka nachádzame v epitafe. 

 Človek nemôže urobiť všetko. To však neznamená, že musí robiť to, čo je zlé. 

 Neposlušnosť je základom slobody. Poslušní zostanú otroci. 

 Človek je bohatý úmerne k počtu vecí, ktoré dokáže obetovať. 
 

Za nadbytočné bohatstvo si môžete kúpiť len zbytočnosti,  
na to čo požaduje duša, peňazí nie je treba.  

Priatelia nežijú len v harmónii, aj keď si to niekto myslí, ale vytvárajú melódiu. 
Nie je možné začať nový život, ale je možné začať každé ráno nový deň.  

Nezáleží na tom, ako bezvýznamným sa zdá začiatok,  
čo je raz poriadne vykonané, je vykonané navždy. 

http://www.citaty.emamut.eu/citat/thoreau,-henry-david/3179
https://sk.wikiquote.org/wiki/Zabitie
https://sk.wikiquote.org/wiki/%C4%8Cas
https://sk.wikiquote.org/wiki/Poranenie
https://sk.wikiquote.org/wiki/Ve%C4%8Dnos%C5%A5
https://sk.wikiquote.org/wiki/Choroba
https://sk.wikiquote.org/wiki/Zdravie
https://sk.wikiquote.org/wiki/Dobro
https://sk.wikiquote.org/wiki/Invest%C3%ADcia
https://sk.wikiquote.org/wiki/L%C3%A1ska
https://sk.wikiquote.org/wiki/Liek
https://sk.wikiquote.org/wiki/Pr%C3%A1ca
https://sk.wikiquote.org/wiki/Vec
https://sk.wikiquote.org/wiki/Zmena
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Karol PLICKA 
(14.10.1894− 6.5.1987) 

 

Etnograf, folklorista, zberateľ ľudových piesní, 

fotograf, scenárista, režisér, kameraman. 

Renesančný človek, majster deviatich remesiel, 

zakladateľská osobnosť vo viacerých odboroch. 

Bez fotografie by sme nevedeli poskladať obraz 

minulosti, bez Plicku by sa nezachoval obraz 

slovenskej ľudovej kultúry v jej štýlovom vrchole. 

Jeho dielo nemôže zostarnúť, lebo je nadčasové. 

V jeho tvorbe sa zrkadlí nepoddajnosť ľudu spod 

Tatier, ktorý si neľahký život spríjemňoval ľudovou piesňou, výšivkou, krojom, 

rázovitým obydlím, túžbou po kráse. Nie rozloha krajiny, ani počet obyvateľov, 

ale to, čím národ môže prispieť a obohatiť spoločné dielo, by mala byť bernou 

mincou v európskom dome (M. Pauer).Pán profesor nemal problém so svojím 

pôvodom. Vždy mal na takúto otázku jedinú odpoveď: Vo Viedni som sa 

narodil, v Prahe som býval, ale na Slovensku som žil. Bol to jednoducho – náš 

pán profesor. Môžeme to hovoriť my i Česi.                                           https://vimeo.com/90543979 
 

Z diela 

 

https://vimeo.com/90543979
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Mária Terézia z rodu Habsburgovcov  
(13.5.1717  29.11.1780)  

 
Mária Terézia bola najstaršia dcéra Karola VI. 

Habsburského a jeho manželky Alžbety Kristíny 

Brunšvickej. Od malička bola veľmi učenlivá a snaživá, 

vychovávali a vzdelávali ju jezuiti. Získala vynikajúce 

vzdelanie v oblasti histórie, latinčiny, francúzštiny 

a nemčiny. Venovala sa aj maľovaniu, tancu a hudbe. 

Hovorila aj po taliansky a po španielsky. Okrem toho si veľmi dobre osvojila 

matematiku, získala dôkladne všeobecne vzdelanie.  

   Od roku 1740 sa stala rakúskou arcivojvodkyňou. Dňa 25. júna 1741 bola uhorským 

snemom prijatá za uhorskú kráľovnú a uhorskí šľachtici jej prisahali vernosť. 

Veľkolepé korunovačné slávnosti sa však konali necelé tri mesiace po korunovácii 

v Bratislave. Ostrihomský arcibiskup Esterházi položil na jej hlavu korunu sv. Štefana. 

V Prahe bola (12. mája 1743) olomouckým biskupom korunovaná 

za českú kráľovnú. Jej celý titul bol Mária Terézia, cisárovná 

Svätej ríše rímskej nemeckého národa, Kráľovná Uhorska, Česka, 

Chorvátska a Slavónska, arcivojvodkyňa Rakúska, vojvodkyňa 

Parmy a Piacenzy a veľkovojvodkyňa Toskánska. Medzi 20. − 39. 

rokom života porodila Mária Terézia 16 detí. Po prvých troch 

dievčatách sa jej narodil (13.3.1741) syn Jozef – následník trónu. 

   Mária Terézia využívala myšlienky osvietenstva, podľa ktorých 

môže panovník vhodnými zákonmi zlepšiť situáciu štátu, občanov  

a zabezpečiť spoločenský pokrok. Vedená intuitívnou inteligenciou, dokázala vytvoriť súlad tradície 

s duchom zmeny a zanechala nám model osvieteného konzervativizmu. Nesporne patrila medzi 

najvýznamnejšie osobnosti nielen svojej doby, ale celej histórie vôbec. 
 

Z reforiem jej vlády 
 Spravila (1748) súpis vlastníkov pozemkov Tereziánsky kataster a na základe toho sa stanovili dane. 

Správu financií odobrala stavom a zriadila nový systém, ktorý lepšie zodpovedal potrebám štátnej 

pokladnice. 

 Založila (1763) v Banskej Štiavnici Banskú akadémiu, ktorá bola prvá na svete. 

 V Uhorsku i proti vôli šľachty vydala (1767) urbariánsky patent, ktorý upravoval 

povinnosti poddaných voči zemepánovi. Určil maximálne poddanské povinnosti,  

čím zlepšil sociálne postavenie poddaného a určil aj veľkosť poddanskej usadlosti. 

 Vydala (1768) nový trestný poriadok – Constitutio Criminalis Theresiana; zakázala vynášať rozsudky 

nad čarodejnicami, zmiernili sa telesné tresty a zrušila stredoveké mučenie. Vydala aj nový jednotný 

občiansky zákonník Lex Teresiana. Podľa neho platilo, že pred súdmi sú všetci občania formálne rovní  

a poddaný mal právo na obhajcu. 

 Vydala (1774) Všeobecný školský poriadok; nárok na vzdelanie má každé dieťa na území habsburskej 

monarchie, bez ohľadu na pôvod, miesto bydliska alebo pohlavie. V každej dedine sa mala založiť škola, 

v ktorej sa deti mali učiť tzv. trivium, teda čítať, písať a počítať, čím sa položili základy všeobecnej 

gramotnosti. Schválila (1777) osobitnú štátnu normu pre Uhorsko Ratio educationis – organizačný 

poriadok pre školstvo; zaviedla povinnú školskú dochádzku pre deti od 6 – 12 rokov a 3 typy škôl; 

vzdelanie treba každému. Do školy mohli chodiť aj dievčatá, ktoré sa dovtedy oficiálne nikde nemohli 

vzdelávať.  

  Podporovala opravu a budovanie nových ciest, ktoré slúžili na rozvoj obchodu.  
  Nechala raziť nové kvalitné strieborné mince, známe ako tereziánske toliare,    
      vydala(1762) prvé papierové peniaze v strednej Európe. 
  Zjednotila váhy a miery. 
  Odstránila súkromné vyberanie mýta. 
  Nechala zrekonštruovať Bratislavský hrad, aj Pražský hrad (1753 až 1775) 

 

Nehladiac na starobu, neduhy a povinnosti,  
ktoré ma ťažia, bola mi výchova detí  
vždy veľkou a nadmieru milou povinnosťou. 
 

http://sk.wikipedia.org/wiki/Habsburgovci
http://sk.wikipedia.org/wiki/Spolo%C4%8Dnos%C5%A5_Je%C5%BEi%C5%A1ova
http://sk.wikipedia.org/wiki/Talian%C4%8Dina
http://sk.wikipedia.org/wiki/%C5%A0paniel%C4%8Dina
http://sk.wikipedia.org/wiki/Osvietenstvo
http://sk.wikipedia.org/wiki/Bansk%C3%A1_%C5%A0tiavnica
http://sk.wikipedia.org/w/index.php?title=Bansk%C3%A1_akad%C3%A9mia&action=edit&redlink=1
http://sk.wikipedia.org/w/index.php?title=V%C5%A1eobecn%C3%BD_%C5%A1kolsk%C3%BD_poriadok&action=edit&redlink=1
http://sk.wikipedia.org/wiki/Habsbursk%C3%A1_monarchia
http://sk.wikipedia.org/wiki/Habsbursk%C3%A1_monarchia
http://sk.wikipedia.org/wiki/Bratislavsk%C3%BD_hrad
http://sk.wikipedia.org/wiki/1753
http://sk.wikipedia.org/wiki/1775
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Maria_Theresia11.jpg
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Georges BRAQUE 
(13.5.1882 – 31.8.1963)  

Francúzsky maliar a sochár, 

spoluzakladateľ kubizmu (premena 

viditeľných tvarov na základné 

geometrické obrazce a ich znovu 

rozloženie na ploche). Ukázal 

podstatné základy optickej ilúzie 

a umeleckého zobrazenia. Vytvoril 

veľké množstvo vynikajúcich malieb,  

grafík a skulptúr. 

 

 

 

 

 
Z diela a myšlienok      

 https://www.youtube.com/watch?v=yGnFDnnvT98 
 

Príroda je podnetom k pocitu a ja prevádzam tento pocit do umenia.  

Chcel by som odhaliť to, čo je v žene absolútne, nie len to, ako vypadá. 

 

Neopakujme to, čo už príroda urobila tak dokonale. 
 

Objaviť nejakú vec znamená postaviť ju do plného svetla. 

Veda upokojuje,  
          umenie je na to,  

aby znepokojovalo. 
 

http://cs.wikipedia.org/wiki/13._kv%C4%9Bten
http://cs.wikipedia.org/wiki/1882
http://cs.wikipedia.org/wiki/31._srpen
http://cs.wikipedia.org/wiki/31._srpen
http://images.google.sk/imgres?imgurl=http://www.poster.net/braque-georges/braque-georges-le-jour-1929-2600205.jpg&imgrefurl=http://www.postershop.com/Braque-Georges/Braque-Georges-Le-jour-1929-2600205.html&usg=__eARcEjsh0PXx4z8YXRpKfbGw20g=&h=307&w=400&sz=27&hl=sk&start=4&um=1&tbnid=ecgXJvp1FEiB0M:&tbnh=95&tbnw=124&prev=/images?q=braque&hl=sk&lr=&sa=G&um=1&newwindow=1
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Miloslav VLK 
(17.5.1932−18.3.2017) 

 

Český katolícky duchovný a teológ, ktorý v rokoch 

1990 – 1991 bol biskupom českobudějovickým  

a v rokoch 1991 až 2010 pôsobil  

ako 35. arcibiskup pražský a prímas český.  

Jeho život prešiel viacerými zvratmi. V roku 1968 

bol vysvätený za kňaza. Po desiatich rokoch mu 

však komunistický režim odobral štátny súhlas. Hoci bol historikom, 

archivárom a teológom, z politických dôvodov bol nútený živiť sa aj 

ako umývač okien. Od októbra 1994 ho pápež Ján Pavol II. vymenoval 

za kardinála. Do úradu pražského arcibiskupa nastúpil 1. júna 1991.  

https://www.cirkev.cz/cs/miloslav-vlk 

Z myšlienok 
 

Po všetkých tých zločinoch sme ich nechali ďalej pôsobiť. 
Nenazývali sme pravým menom to, čo nám predstavovali ako 

„normálne“. A ono z toho mnoho zostalo. Napríklad deformovať 
pravdu, bezostyšne klamať, nenávidieť, kradnúť,  

ako to často zažívame i dnes...  

 

My jsme začali v roce 1989 také bez duchovních základů a hodnot. 
A dnes můžeme po dvaceti letech podtrhnout a sečíst a udělat 
analýzu. A přiznat si: Ano, té transformaci jsme nedali žádný 
duchovní základ... Ale já nemyslím vyloženě náboženský základ, 

mám na mysli třeba solidaritu, empatii, zájem o druhého, zájem  

o společné dobro. Nejen o stranické, skupinové, osobní dobro.  

Mezi lidmi mizí solidarita, toto jsme zanedbali. 

Bůh je ochoten dát milost i lidem, kteří nevěří - a třeba i těm,  
kteří jsou zlí. Věřím dokonce, že těm jí dá víc - a dá jim také sílu, 

aby uvěřili. 
Službu nelze chápat jinak, než podle Božího záměru a podle 
očekávání světa. To znamená potřebu učinit církev domovem  
a školou společenství. 

Nechci snímat vinu z církve, my jsme nedokázali svědectvím  
a životem lidi přitáhnout. Touha po materiálnu byla daleko 

silnější... zanedbali  jsme duchovní formaci společnosti a člověka. 
Nedokázali jsme dát nové době duchovní základ...  

Člověk zraje tím, co dá, ne tím, co má… Umět být šťastný štěstím 
druhého, to je velká věc... člověk hledá víru, ale po svém ...  

životem ukázat to, co hlásám… 
Dnešní společnost by velmi potřebovala evangelium. 

Pro mě věřit v Boha znamená přilnout svým životem k Bohu,  
který je Bohem milujícím, největší Láskou, a mít v něm jistotu.  
Znamená to mít pevný bod pro můj život a také jasnou perspektivu...  
Budeme ztotožněni s Božím pohledem i s jeho pravdou a spravedlností... 

https://www.cirkev.cz/cs/miloslav-vlk
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Bertrand RUSSELL  
(18.5.1872  2.2.1970) 
 

Lord Bertrand Artur William Russell, bol jednou 

z najvýznamnejších osobností 20. storočia. Na Trinity 

College v Cambridgi vyštudoval matematiku a filozofiu. 

Životom a dielom sa zapísal do dejín ako matematik, 

logik, filozof, sociálny kritik a verejný činiteľ. 

Trojzväzkové monumentálne dielo Principia mathematica 

(1910–1913, spoluautor A.N. Whitehead) zavŕšilo výskum v oblasti 

matematickej logiky a spresnilo všeobecnú logicko–jazykovú stránku 

základov matematiky. Svojimi prácami zasahoval do ekonómie, etiky, 

filozofie, sociológie, psychológie, politiky i histórie. Brilantný umelecký 

i odborný štýl mu umožňoval vyjadriť hlboké myšlienky jasne a prehľadne. 

Naznačme jeho bohatú publikačnú činnosť: Princípy sociálnej reformy; Cesty 

k slobode; Analýzy ducha; O výchove; Ako si vyrobiť šťastie; Výchova 

a spoločenský poriadok; Filozofia a politika; Ľudské poznanie, jeho rozsah a hranice; Nové nádeje 

na zmenu sveta; Etika a politika v ľudskej spoločnosti. Bol spoluzakladateľom a prvým prezidentom 

Pugwaského hnutia vedcov za mier. Za mnohostranné a významné diela, v ktorých zastával 

humanistické ideály a slobodu myslenia, dostal 

Nobelovu cenu za literatúru (1950). Zostal len 

šľachticom ducha a rozumu.  
 

Z myšlienok  
 

 Každý, kto sa zaoberal akoukoľvek tvorivou prácou, skúsil v menšom stupni stav 

mysle, keď sa po dlhej práci prejaví v okamžitej nádhere pravda alebo krása – 

môže to byť v súvise s niečím úplne malým alebo sa to môže dotýkať celého 

vesmíru. Myslím si, že najlepšie tvorivé práce v u mení, vo vede, v literatúre,  

vo filozofii vznikli v takomto okamihu.  

 Moje spoločenskovedné a politické eseje sa zamerali na zmenšovanie krutosti 

a nevedomosti v ľudských záležitostiach. Moje abstraktnejšie state vyvierajú 

zo snahy o poznanie, z hľadačstva, ktorému sa nekladú žiadne zábrany.  

 Láska a poznanie ma viedli k nebesiam. Ale súcit ma vždy vrátil späť na zem. 

Echá výkrikov bolesti sa odrážali v mojom srdci. Vyhladované deti, obete mučenia 

tyranmi, bezmocní starí ľudia, to nenávidené bremeno ich synov a celý svet 

osamelosti a chudoby a bolesti sa vysmievajú tomu, čo mal byť ľudský život. 

Chcem zmierniť toto zlo, ale nemôžem, a tak tiež trpím. 

 Som presvedčený, že vedecké poznanie nikdy nemôže spôsobiť zlo. 

Tvrdím však a to veľmi dôrazne, že poznanie neporovnateľne 

častejšie prináša úžitok ako škodu, a strach z poznania je oveľa 

škodlivejší ako poznanie. 

 Schopnosť rozumne využívať voľný čas je znakom najvyššieho 

stupňa kultúry. 

 Logika je mladosťou matematiky a matematika je mužným vekom logiky. 

 Smutné je, že hlupáci sú takí sebaistí a ľudia múdri tak plní pochybností. 
 Ak zostane svet naplnený zlobou a závisťou, bude tým hroznejší, čím bude 

vedeckejší.   
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Boleslav PRUS 
(20.8.184719.5.1912) 
 

Aleksander GŁOWACKI, poľský románopisec, 

novinár, pochádzajúci zo schudobnenej 

šľachtickej rodiny, sa stal známym pod 

pseudonymom Bolesław Prus. Medzi jeho 

najznámejšie romány a novely patria Antek 

(1880), Katarynka (1880), Vesta (1882), Anielka 

(1885), romány Predná stráž (1886), Bábka 

(1890), Emancipantky (1894), Faraón (1897).  

Vo svojej literárnej tvorbe odrážal základné 

premeny spoločnosti v druhej polovici 19. 

storočia. Stal sa predstaviteľom realizmu 

a tvorcom moderného poľského románu. 

Zúčastnil sa povstania (1863), bol odsúdený 

a väznený. Študoval na Varšavskej univerzite i na poľnohospodárskom 

a lesníckom inštitúte. Pracoval ako domáci učiteľ, úradník aj robotník.  

Od roku 1872 sa venoval novinárstvu a literatúre.  
 

Z myšlienok 
 

 Bláznovstvo je rovnako veľké ako more, môže ubytovať všetko vo svojom vnútri.  

 Jedna bitka otvára naše oči viac ako desaťročie pokojného vládnutia.  

 Malé podráždenie povzbudzuje chuť k jedlu.  

 Láska je ako med, môže ponúkať príjemnosť, ale nie je možné tam plávať. 

 Najťažšie v živote je, keď sa snažíme, aby sa zabránilo ťažkostiam.  

 Sudca by mal mať len chladnú hlavu, nikdy nie horúce srdce.  

 Ženské klebety nemôžu nám mužom prekážať. Mužské ucho je skonštruované tak, 

že pracuje dvakrát pomalšie ako ženský jazýček. V dôsledku toho sotva polovica 

slovíčok dochádza do nášho vedomia. 

 Medveď sa nezbaví pazúrov, i keď ho naučíme tancovať, a darebák zostane 

darebákom, aj keď absolvuje dve fakulty.  

 Napodobňujú jeden druhého a výsledkom sú hlupáci rovnakého formátu.  

 Pre každého je ľahšie, podľa jeho vlastného presvedčenia riadiť štát  

alebo armádu, než káru s jedným koňom.  

 
Dovoľte ľuďom, aby boli šťastní  

     podľa ich vlastného uváženia.  
 

http://sk.wikiquote.org/wiki/%C4%BDud
http://sk.wikiquote.org/wiki/%C5%A0%C5%A5astie
http://sk.wikiquote.org/wiki/Uv%C3%A1%C5%BEenie
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=sk&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/File:Prus_002.jpg&prev=/search?q=boleslaw+prus&hl=sk&prmd=ibo&rurl=translate.google.sk&usg=ALkJrhgtO_VDSVeGCr3A4EoLHw_PiMyypg
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=sk&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/File:Boleslaw_Prus.jpg&prev=/search?q=boleslaw+prus&hl=sk&prmd=ibo&rurl=translate.google.sk&usg=ALkJrhjwgDskGcto2EInydqtEmRp__-D-w
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Prus,_Holy_Cross_Church.JPG
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Sigrid UNDSETOVÁ  
(* 20.5.1882 – † 10.6.1949)  

 

Nórska spisovateľka dánskeho pôvodu 

(matka bola Dánka, otec nórsky archeológ), 

ktorej bola udelená (1928) Nobelova cena 

za literatúru, hlavne za výstižné zobrazenie 

severského života v stredoveku. Vzkriesila 

ideály predkov: povinnosť a vernosť. 

Esejami a úvahami o vnútornom 

psychickom živote žien vyjadrovala ich 

poslanie v harmonickom rodinnom súžití  

a starostlivosti o rodinu. Kriticky sledovala 

aj ich prehnané emancipačné egoistické 

snahy. Bola odporkyňou nemeckého 

fašizmu, emigrovala do Švédska a USA.  

Po vojne sa vrátila domov. Napísala:  

Pani Marta Oulie, Príbeh o Ljotovi  

a Vigdis, Jenny, Múdré panny, Gymnadenia, Ida Elizabeth, Verná manželka, 

Pani Hjeldová, Madam Dorthea, Kristína Vavrincová, Olav Audunsson. 

 
Z myšlienok  

 

Je správne, keď sa 
neodvážiš urobiť veci, 
ktoré nepokladáš za 
rozumné, ale zároveň  
nie je dobré, keď človek 
pokladá nejakú vec za 
nepeknú, pretože potom 
sa ju neodváži urobiť.  
 

Láska nevytvára žiadne 
zákony, ale všetky ruší.  
 

Veľkosť života je v tom, 
že nás nikdy neprestáva 
prekvapovať  
a uchvacovať.  

       

        
Dvetisíc rokov pulzovalo svetlo a teplo  
od Dieťaťa v jasliach po celom svete.  
Z jeho očí žiari svetlo - svetlo, ktoré tma 
nepohltila. To malé srdce, ktoré tlčie v hrudi 
tohto Dieťaťa je žeravé ohnisko samej Lásky.  
                                                                                                                           

      
 

https://sk.wikipedia.org/wiki/20._m%C3%A1j
https://sk.wikipedia.org/wiki/20._m%C3%A1j
https://sk.wikipedia.org/wiki/10._j%C3%BAn
https://sk.wikipedia.org/wiki/10._j%C3%BAn
https://sk.wikipedia.org/wiki/Nobelova_cena_za_literat%C3%BAru
https://sk.wikipedia.org/wiki/Nobelova_cena_za_literat%C3%BAru
https://sk.wikiquote.org/wiki/Dvetis%C3%ADc
https://sk.wikiquote.org/wiki/Rok
https://sk.wikiquote.org/wiki/Pulz
https://sk.wikiquote.org/wiki/Svetlo
https://sk.wikiquote.org/wiki/Teplo
https://sk.wikiquote.org/wiki/Die%C5%A5a
https://sk.wikiquote.org/wiki/Jasle
https://sk.wikiquote.org/wiki/Svet
https://sk.wikiquote.org/wiki/Oko
https://sk.wikiquote.org/wiki/%C5%BDiara
https://sk.wikiquote.org/wiki/Tma
https://sk.wikiquote.org/wiki/Srdce
https://sk.wikiquote.org/wiki/Hrudn%C3%ADk
https://sk.wikiquote.org/wiki/Ohnisko
https://sk.wikiquote.org/wiki/L%C3%A1ska
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Carl LINNÉ  
(23.5.1707 - 10.1.1778) 

 

Švédsky prírodovedec, lekár a botanik 

položil základy botanickej i zoologickej 

nomenklatúry a systematiky (vytvoril 

pojem druh a rod ako základ prirodzenej sústavy organizmov; 

charakterizoval známe organizmy krátkym latinským popisom  

a dvojslovným menom). Zaviedol názvy pre rozmnožovacie orgány 

rastlín (kalich, koruna, tyčinky, piestiky). Skoro až básnickým 

jazykom, jasne a prehľadne, popisoval život a stavbu rastlinných 

druhov. Pri triedení živočíchov požadoval posúdenie aj ich vnútornej 

anatómie. Vydal diela Systém prírody (1735 a potom ho neustále 

prepracúval a dopĺňal, 1758), Základy botaniky (1736), Rody rastlín 

(1737), Botanická filozofia (1751), Druhy rastlín 

(1753). Vyslovil predpoklad o hybridnom pôvode niektorých foriem  

a pripúšťal obmedzenú premenlivosť druhov pod vplyvom ich existenčných 

podmienok. Stal sa vedúcou osobnosťou pri zakladaní švédskej Akadémie 

vied. Linné je skutočný básnik, ktorý sa zhodou okolností stal prírodovedcom 

(A. Strindberg).                                           http://www.biology.webz.cz/carl.php 

http://ziva.avcr.cz/2007-6/carl-von-linne-1707-1778.html 
 

Z myšlienok 
 

Zem bola stvorená pre slávu Božiu...  
 

Štúdium prírody vyjavuje božský poriadok 

Božieho stvorenia. Úlohou prírodovedca je 

vytvoriť taký systém triedenia, aby odhalil 

tento vesmírny poriadok. 
 

Osud nám ponúka naše šťastie zriedka 

viackrát ako raz... 

 
 

http://www.biology.webz.cz/carl.php
http://ziva.avcr.cz/2007-6/carl-von-linne-1707-1778.html
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Augustin Louis CAUCHY – všestranný matematický bádateľ 
 

Už v mladosti 
Chorľavý chlapec sedel neustále medzi knihami a papiermi. „Nedovoľte, aby sa dotkol knihy z vyššej 

matematiky, pokiaľ nebude mať 17 rokov... Keď Augustínovi nedáte zodpovedné všeobecné vzdelanie, stane 

sa veľkým matematikom, ale nebude schopný napísať svoju vlastnú reč.“ Takto sa o mladom Cauchym 

vyjadril Lagrange, významný francúzsky matematik. Dokonca raz v spoločnosti Laplacea 

a ďalších osobností o ňom povedal: „Vidíte toho malého študenta? On nás raz ako 

matematik všetkých predstihne.“ Veru sa nezmýlil. Augustin Louis Cauchy (17891857) 

sa stal jedným z najslávnejších matematikov 19. storočia. 
 

Životný osud 
Narodil sa v Paríži 21. 8. 1789, uprostred revolučných udalostí, niekoľko týždňov po útoku 

na Bastilu. Otec, právnik a úradník, sa s rodinou utiahol do dedinky Arcueil. V chudobných 

pomeroch sa sám staral o vzdelanie svojich detí. Sám im písal učebnice, lebo dobre ovládal 

klasické reči i literatúru. Matka im dala hlboké náboženské presvedčenie. Po návrate do 

Paríža Augustin získal v študentskej súťaži na polytechnickej škole druhé miesto a začal sa 

hlbšie zaoberať matematikou a mechanikou. Doštudoval na škole pre stavbu mostov a stal 

sa inžinierom. Tri roky pracoval pri výstavbe prístavu v Cherbourgu. Od roku 1813 sa 

aktívne venoval matematike. Úspechy jeho vedeckej činnosti sa dostavili veľmi rýchlo.  

Stal sa profesorom na École Polytechnique (1816), neskôr aj na Sorbonne a obdržal cenu 

Akadémie. V roku 1818 sa oženil. Pokojná rodinná atmosféra s dvomi dcérami, prispela k jeho úspešnej 

matematickej činnosti. Júlová revolúcia (1830) ho prinútila k odchodu do exilu. Krátky čas bol vo 

Švajčiarsku, učil v Turíne (1831–33). Cauchy sa stal vychovávateľom vnuka zosadeného kráľa Karola X. 

a s jeho dvorom bol aj v Prahe (1833–1836). Tu sa stal zahraničným členom Kráľovskej českej spoločnosti 

náuk a jeden jeho rukopis, ktorý posudzoval aj Bolzano, zostal natrvalo v Prahe. Ani po návrate do Paríža 

(1838) nemohol zastávať žiadny úrad, lebo nezložil prísahu novému režimu. Pracoval v ústave pre miery 

a váhy, učil v jezuitskej škole.  

Po revolúcii roku 1848 bol predsa len menovaný za profesora teoretickej astronómie na univerzite v Paríži. 

Miesta sa však neskôr vzdal, lebo neuznal Napoleona III. Zomrel 23. 5. 1857 v Sceaux neďaleko Paríža.  

Jeho posledné slová boli: Ľudia odchádzajú, ale ich dielo zostáva. 
 

Zadefinoval do učebníc 
Matematické dielo veľmi všestranného Cauchyho bolo nesmierne rozsiahle. Napísal 

okolo 800 odborných príspevkov a 7 kníh. Zaslúžil sa o nové poznatky z algebry i teórie 

čísel, teórie nekonečných radov, teórie funkcií i teoretickej a nebeskej mechaniky, teórie 

komplexnej premennej, teórie determinantov, optiky i teórie pružnosti. Spresnil pojmy 

limity, spojitosti, uvádzal presné kritériá konvergencie nekonečných radov. Napríklad 

takto definoval pojem limity: Ak nejaká premenná nadobúda hodnoty, ktoré sa 

neobmedzene približujú určitému číslu tak, že sa od neho odlišujú len o toľko ako si 

želáme, tak toto číslo je limitou týchto hodnôt. Zaviedol moderný spôsob usudzovania  

a  vyjadrovania v základoch matematickej analýzy. Nikdy nepripisujem matematickým poučkám 

neohraničenú oprávnenosť. V skutočnosti veľká časť poučiek je správna iba pri splnení niektorých 

podmienok. Určenie týchto podmienok a spresnenie zmyslu použitých pojmov ma nútia stratiť každú 

neurčitosť. Zostavil moderné učebnice diferenciálneho a integrálneho počtu.  
 

Zo zmyslom pre hodnoty 
Tvorivé sily Cauchyho boli dlho nevyčerpateľné. Za jeden týždeň predložil akadémii  

aj dve pojednania, okrem toho posudzoval práce iných, predložené tejto ustanovizni. 

Medzi európskymi matematikmi bol viac známy ako Gauss. No medzi kolegami nebol 

veľmi obľúbený. Snažil sa každého morálne usmerniť, polepšiť. Vo všetkom bol mierny – 

okrem matematiky a náboženstva. Chcel, aby sa ľudia zamýšľali nad zmyslom života, aby 

hľadali odpovede. Veril, že účinná spolupráca medzi ľuďmi ich privedie k „večnej láske.“ Augustin L. 
Cauchy, napriek ideálom monarchistu a klerikála, mal hlboký zmysel pre matematickú pravdu. Ktosi, ešte 

za jeho mladých rokov o ňom povedal, že „je chudobný na batožinu, ale bohatý na nádeje.“      
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Abraham de Moivre – radil hazardným hráčom 
  

Známa veta 
Pomerne známa matematická veta z gymnaziálnych učebných osnov o umocňovaní komplexných 

čísiel v goniometrickom tvare sa v dnešnej dobe menuje Moivreova veta {[r∙(cos  + i∙sin )]
n
 = 

r
n 

∙(cos n  + i∙sin n )}. Je zaujímavým spojením goniometrických javov s vlastnosťami 

algebraickými. Meno nesie po anglickom matematikovi francúzskeho pôvodu, ktorý túto vetu 

formuloval roku 1707, ale publikoval ju až roku 1730. 
 

Kus života 
Abraham de Moivre (26. mája 1667, Vitry, francúzska Champagne 

 –  27. novembra 1754, Londýn), francúzsky matematik žijúci v Anglicku, 

pochádzal z drobnej šľachtickej protestantskej rodiny lekára. Najprv 

navštevoval katolícku a potom protestantskú akadémiu. Študoval logiku 

(1682–1684), aj filozofiu na Sorbone. Po zrušení nantského ediktu (1685), 

ktorý zabezpečoval rovnoprávnosť hugenotov a katolíkov, bol väznený (1685–

1688), potom emigroval do Anglicka. V Londýne ako súkromný učiteľ 

dochádzal za žiakmi do šľachtických rodín. Nezískal stále miesto na univerzite 

a zarábal si nielen vhodnými radami pri hazardných hrách a výpočtami pre 

súkromných poisťovateľov, ale aj hrou šachy za peniaze. Stal sa spolu so Stirlingom popredným 

matematikom. Spoznal sa s I. Newtonom a E. Halleyom. V roku 1697 bol prijatý za člena 

Kráľovskej spoločnosti v Londýne (1697), neskôr sa stal aj členom akadémii vied v  Berlíne (1735) 

aj v Paríži (1754). Nikdy sa neoženil, zomrel pomerne chudobný a osamotený. Hovorí sa, že slovko 

„de" si asi do mena pridal sám. 
 

Z diela 
Vždy pomerne jasne vyjadroval to, čo mal dobre premyslené. Veril v Boží 

poriadok vo svete. Moivre prispel k rozpracovaniu základov kombinatoriky 

 a základov analytických metód teórie pravdepodobnosti v práci The Doctrine  

of Chance (1718). Pravdepodobnosť zadefinoval takto: Relatívna početnosť 

priaznivých prípadov k celkovému počtu všetkých priaznivých aj nepriaznivých 

prípadov je miera pravdepodobnosti. V pojednaní z roku 1733 odvodil, že binomické rozdelenie  

je priblížením sa k normálnemu rozdeleniu pravdepodobností. Vyslovil aj formulu pre približný 

výpočet hodnoty n! (n faktoriál) pre veľké n. Spis bol postupne doplňovaný (1738, 1756). Zaoberal 

sa aj poisťovacou matematikou a uverejnil prácu Annuities upon Lives (1725). Moivre objavil 

(1697–98) súvislosti medzi rekurentnými formulami a diferenčnými rovnicami, obohatil aj náuku  

o nekonečných radoch. Od roku 1708 sa sústredil na poznatky teórie pravdepodobnosti potrebné  

pre hazardné hry a v tomto smere vynikol po stránke exaktného prístupu i vhodnej popularizácie. 

V rokoch 1695–1744 publikoval 15 časopiseckých pojednaní z algebry aj geometrie. 
 

Pre spomienku 
Jedným z jeho filozofických názorov bolo: Z povahy vecí vyplývajú určité zákony, podľa ktorých  

sa udalosti dejú... Zákony slúžia múdrym a užitočným cieľom...Zotrvačnosť vecí a povaha všetkého 

stvorenia znemožňujú, aby čokoľvek bolo samé zo seba schopné zmeniť svoju vlastnú podstatu... 

Sme vedení k uznaniu veľkého tvorcu a vladára, ktorý je vševedúci, všemohúci a dobrý. Možno  

aj teraz pri spomienke na A. Moivrea sa vnucuje otázka o význame a použití vedomostí z 

matematiky. Pripomenieme si odpovede na podobnú problematiku od R.P. Feynmana (1918–1988), 

nositeľa Nobelovej ceny za fyziku (1965): Geometriu môžeme spojiť s algebrou reprezentáciou 

komplexných čísiel v rovine... Aby sme vedeli chápať prírodu, môže byť nevyhnutné, aby sme lepšie 

chápali matematické vzťahy. Možno by sa v dnešnej dobe pod takúto odpoveď podpísal aj úspešný 

matematik Abraham Moivre, ktorý uznával, že aj Božia vôľa je spútaná pevným zákonom.      

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Image:Abraham_de_moivre.jpg
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Luc de CLAPIERS,  
markíz z VAUVENARGUES  
(* 6. 8. 1715  –  † 28. 5. 1747)   

 

Francúzsky prozaik a moralista  

prezývaný iba Vauvernargues. 

 

Z myšlienok 
 Manželství s dobrou ženou je jako přístav v bouři, manželství se špatnou ženou  

je jako bouře v přístavu.  
 Duchaplní lidé by byli často osamělí bez hlupáků, kteří jsou na ně pyšní.  

 Kdo si myslí, že už není odkázán na druhé, stává se nesnesitelným.  
 Mladí netrpí ani tolik svými chybami, jako opatrností starých.  
 Nikdo se nepovažuje za schopnějšího oklamat chytré lidi než hlupák.  
 Společné pravidlo pro našeho ducha i tělo je: mohou prospívat, jen 

když jsou stále živeny…  Zahálka unaví víc než práce.  
 Velké myšlenky vznikají v srdci… Ozdobou hlubokých myšlenek je jasnost. 
 Zklame-li se v lásce muž, zůstane starým mládencem. Zklame-li se v lásce žena, vdá se.  
 Nestačí mít velké schopnosti, je třeba umět s nimi hospodařit.  
 Obchod je škola podvodu…  Kdo snadno dá slovo, snadno je poruší. 

 Ženy nedovedou pochopit, že jsou muži, kterým jsou lhostejné.  
 Často je lehčí vytvořit novou stranu než se krok za krokem vypracovat až do čela nějaké strany,  

která už existuje. 
 Lenoši chtějí pořád něco vykonat… Nadutost utěšuje slabé. 
 Nutnost osvobozuje od utrpení rozhodnout se. 
 Neměli bychom nikdy soudit člověka podle toho, co nezná, ale podle toho, co zná  

a jakým způsobem to zná. 
 

 Ak nám priatelia preukazujú rôzne služby, považujeme to za samozrejmosť,  

avšak zabúdame, že nie sú povinní byť našimi priateľmi. 

 Beznádejných nešťastí býva málo. Zúfalosť je klamnejšia ako nádej. 

 Kto dokáže všetko pretrpieť, môže si trúfnuť na všetko. 

 Niekedy je chvála urážlivá, lebo naznačuje hranice našej ceny. 

 Odvaha má viac prostriedkov proti nešťastiu ako rozum. 

 Veľkodušnosť nepotrebuje dokazovať rozvážnosť svojich motívov. 

 Niektorí ľudia žijú šťastne a nevedia o tom... 

 Vplyv na ľudí je cennejší ako bohatstvo.  

 Zúfalstvo je najväčšia z našich chýb. 

 Poctivý obchod neprináša bohatstvo. 

 Veľkí ľudia podnikajú veľké veci práve preto, že sú veľkí - blázni preto,  

že ich berú na ľahkú váhu.                                                                                                         

https://sk.wikipedia.org/wiki/6._august
https://sk.wikipedia.org/wiki/1715
https://sk.wikipedia.org/wiki/28._m%C3%A1j
https://sk.wikipedia.org/wiki/1747
https://sk.wikipedia.org/wiki/Moralista
https://cs.wikiquote.org/wiki/Slovo
https://cs.wikiquote.org/wiki/Utrpen%C3%AD
https://cs.wikiquote.org/wiki/%C4%8Clov%C4%9Bk
https://sk.wikiquote.org/wiki/Priate%C4%BE
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John Fitzgerald KENNEDY  
(* 29. 5. 1917 – † 22. 11. 1963)  

 

Po rodičoch bol írskeho pôvodu, syn úspešného 

obchodníka, vyštudoval vedy o štáte a hospodárstve 

v Londýne, Harvarde a Stanforde. Cez vojnu slúžil 

v americkej armáde ako námorný dôstojník v Tichomorí. 

Neskôr sa stal poslancom za Demokratickú stranu v snemovni 

reprezentantov. Po dlhoročnom členstve v senáte bol zvolený za 34. 

prezidenta USA, ako prvý katolík v Bielom dome a dovtedy najmladší 

uchádzač. Tisíc dní pôsobil v najvyššej funkcii a vzbudzoval nové politické 

i spoločenské nádeje. Uznával, že hospodárska stabilita prispieva 

k demokracii. Presadzoval sústredenejší postup voči tyranii, chudobe, 

chorobám a vojne. Postavil rasovú diskrimináciu v USA mimo zákon. Chcel byť hodný získanej 

moci a zodpovednosti, aby vedel používať silu odvahy i múdrosti, schopnosť rozvahy  

a spravodlivosti. Veril, že pravda je mocnejšia ako omyly a sloboda je trvanlivejšia ako násilie. 

Rozširoval dôveru v lepšiu budúcnosť svojej vlasti. Mal múdrosť muža, ktorý tuší svoju smrť  

a riskuje, že ju odoženie tým, že dá do stávky svoj život. Dallas sa stal javiskom 

krutej ľudskej, občianskej i štátnickej drámy. Tam sa „spikli proti nemu, aby ho 

zahubili“ (Gen 37, 18). Spor o pravde jeho smrti zostáva v podvedomí celého 

ľudstva. Zanechal hlbokú stopu  pre zmysluplnosť ľudskosti, pečaťou krvavou 

potvrdil vzburu voči násiliu. JFK bol mužom na správnom mieste. 

 

Z myšlienok 
 Odvaha je príležitosť, s ktorou sa skôr alebo neskôr všetci stretávame.  

Odvahu musí každý z nás hľadať vo svojom vnútri.  
 

Nikdy nevyjednávajme zo strachu. Avšak nikdy 
sa nebojme vyjednávať.                                                                   
 

Muž koná to, čo musí vykonať, napriek tomu, 
aké dôsledky to má pre jeho osobu, napriek  
prekážkam, nebezpečenstvu a nátlaku – to je    
základ celej ľudskej morálky. 
 

Ak ľudstvo neskoncuje s vojnou, vojna skoncuje s ľudstvom. 
 

Nepýtaj sa, čo môže urobiť tvoja krajina pre teba – pýtaj sa,  
čo môžeš urobiť ty pre svoju krajinu! 
 

Vzdelanie bez slobody je zbytočné, sloboda bez vzdelania  
je nebezpečná.                                                                                                              

 

 
 

  
                          

 

 

 

 
 

http://sk.wikipedia.org/wiki/S%C3%BAbor:John_F._Kennedy,_White_House_color_photo_portrait.jpg
http://www.malaspina.com/jpg/kennedy.jpg
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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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Bohuslav REYNEK  
(31. 5. 1892 – 28. 9. 1971)  

Český básník, překladatel, grafik. 

Narodil se v Petrkově u Havlíčkova 

Brodu a tam i zemřel. Vystudoval 

reálku v německy mluvící Jihlavě 

 a nastoupil na vysokou školu do 

Prahy, ale za pár týdnů odtud zběhl. 

V letech 1926 - 1936 žil s rodinou, 

manželkou a později také se dvěma syny, střídavě ve Francii  

a v Petrkově. První sbírky, psané ve dvacátých letech 

minulého století, jsou ovlivněny expresionismem. 

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

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

Zvláštní místo v jeho básních zaujímají obrazy z lidského hlediska 

zcela nepatrných tvorů, které přispívají k vylíčení básníkovy 

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

byla i jeho překladatelská činnost. Překládal z francouzského a 

německého jazyka především díla francouzských katolických 

básníků a německých expresionistů. V letech 1927–29 vystavoval 

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

Reynek múzu nepotřeboval. Básník potřebuje lásku. 
 

Z myšlienok a diela 

 

 Krása zůstává navzdory všemu jedním z nejmocnějších projevů života. 

 Žádná velká věc se tady neděje bez kříže... 
 

 

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

https://cs.wikipedia.org/wiki/Petrkov_%28L%C3%ADpa%29
https://cs.wikipedia.org/wiki/Havl%C3%AD%C4%8Dk%C5%AFv_Brod
https://cs.wikipedia.org/wiki/Havl%C3%AD%C4%8Dk%C5%AFv_Brod
https://cs.wikipedia.org/wiki/1926
https://cs.wikipedia.org/wiki/1936
https://cs.wikipedia.org/wiki/Expresionismus
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Ceskomoravsk%C3%A1_vrchovina
https://cs.wikipedia.org/wiki/K%C5%99es%C5%A5anstv%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/Franti%C5%A1ek_z_Assisi
https://cs.wikipedia.org/wiki/Katolictv%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/1927
https://cs.wikipedia.org/wiki/1929
https://cs.wikiquote.org/wiki/Kr%C3%A1sa
https://cs.wikiquote.org/wiki/%C5%BDivot

