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Viktor Emil FRANKL 
(26. 3. 1905 – 2. 9. 1997)  

 

Rakúsky psychiater a filozof naznačil význam hľadania zmyslu každého 

ľudského života. Neuznával prílišný redukcionizmus a determinizmus  

v pohľade na slobodu človeka, ktorý môže spoznať silu vzdoru ducha. 

Odhalil, že je možné vyrovnať sa aj s ťažkým utrpením, ak nebude 

vnímané ako pokorujúce, ale ako zušľachťujúce. Ak máme kvôli čomu 

žiť, tak možno prežiť. Náboženstvo bolo pre neho základnou 

zmyslutvornou a záchrannou existenciálnou silou. Uvedomil si,  

že aj ťažké životné situácie majú napriek skepse, rezignácii 

a relativizmu  aj východiská v pokore, úcte a duchovnom odhodlaní. 

Náboženstvo skutočne možno definovať ako naplnenie vôle 

k najvyššiemu zmyslu. Práve na svojom 

ťažkom životnom osude (prešiel štyrmi 

koncentračnými tábormi) sa presvedčil, že človeku nemožno vziať 

jedinečnú slobodu voľby medzi dobrom a zlom. Svojou logoterapiou 

(orientujúcim rozhovorom pre hľadanie a poznávanie zmyslu života) 

pomáhal pri riešení ťažkých osudov moderného človeka. Napísal 32 

kníh, prednášal na mnohých univerzitách všetkých kontinentov. 
 

Z myšlienok 
 

 Ľudský život znamená byť zodpovedný, pretože vo svojej podstate znamená byť 

slobodný. 

 Večné zápolenie slobody človeka s jeho vnútorným i vonkajším osudom vytvára 

vlastne jeho život. 

 Pokora, ak je skutočná, je prinajmenšom práve tak znakom vnútornej sily  
ako odvaha. 

 Človek je tvor, ktorému bolo dané maximum vedomostí. Najviac mu však chýba 

povedomie o tom, aká je jeho ľudská zodpovednosť.  

 Nie sme zodpovední za každú absurdnosť, ktorá je v nás.  
 Nikto nemôže úplne porozumieť skutočnej podstate inej ľudskej bytosti inak,  

len že ju miluje... Láska je konečný a najvyšší cieľ, o ktorý sa môže človek 

usilovať... Spása človeka je skrz lásku a v láske. 

 Duchovná sloboda, ktorú človeku nikto nemôže zobrať, robí život zmysluplným 

a dáva mu zámer i cieľ. 

 Byť človekom znamená prekročiť sám seba – prekonať sám seba a orientovať 
sa na hodnoty... K šťastiu sa ide naokolo, cez druhých. 

 Človek potrebuje kus púšte... aby znova našiel sám seba... V živote rozhodujú  

o zmysluplnosti jeho vrcholné body a jediný okamih môže dať spätne zmysel 

celému životu. 

 Spôsob, akým človek prijíma svoj údel, vrátane utrpenia, 

spôsob, akým na seba berie svoj kríž –  to je príležitosť,  

ako dať svojmu životu hlbší zmysel. 

 Hodnoty nemôžeme vyučovať – hodnoty musíme žiť... 
Neodpovedáme slovami, ale odpoveďou musí byť  

celá naša existencia.       

http://pagehanify.com/7criteria/wp-content/uploads/2010/12/ViktorFrankl2.jpg
http://www.home-is-fun.com/public/books_for_kids/Viktor_Frankl_Life_Worth_Living.jpg
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 Arnold JANSSEN  

(5. 9. 1837 – 15.1.1909) 
 

Pochádzal z nemecko-holandského pohraničia, 

narodil sa v početnej rodine. Po štúdiách  

na gymnáziu a na bonnskej univerzite vstúpil  

do kňazského seminára v Münsteri, vysvätený 

(1861) bol za kňaza. Zaujímal sa aj o činný 

apoštolát a misie. Jeho život bol poznačený hľadaním a plnením Božej 

vôle, neotrasiteľnou dôverou v Božiu prozreteľnosť a tvrdou prácou. 

V Holandsku založil misionársku spoločnosť, kúpil v obci Steyl dom, 

ktorý sa zakrátko stal ústredím novej ustanovizne - misijnej Spoločnosti 

Božieho Slova (Societas Verbi Divini - SVD), ktorú poznáme aj pod 

ľudovým názvom verbisti. Postupne začali misionári pôsobiť v Číne, Argentíne, Brazílii, v Afrike, 

na Novej Guinei a v Chile, neskôr aj v Japonsku (1907) a na Filipínach (1909),  

od roku1925 aj na Slovensku. Arnold Janssen nám odkázal: Nech všetci 
ľudia poznajú, milujú a chvália najsvätejšiu Trojicu: všemohúcnosť Boha 
Otca, múdrosť Božieho Syna s lásku Ducha Svätého. Pápež Ján Pavol II. 
(1920-2005) ho vyhlásil (2003) v rímsko-katolíckej cirkvi za svätého. 

  

Z myšlienok 
 

 Podľa toho, do akej miery sa dokáže človek odovzdať Bohu, závisí aj veľkosť 
odmeny v nebi, istota spásy, vnútorný pokoj a ozajstná sloboda.  

 

 Boh necháva dobro rodiť sa pomaly a v boji s početnými ťažkosťami.  
Čím ťažšia je vec, tým viac musíme dôverovať v Boha. 
 

 Kto miluje Boha, ten mu dôveruje, kto mu nedôveruje, ten ho ani nemiluje.  
 

 Rehoľný stav nespočíva v spoločnom živote alebo v rehoľnom rúchu. Ešte menej 
v samom názve, ale v zasvätení sa Bohu ako obetný dar a v povinnosti usilovať 
sa o dokonalosť. 

 

 Keďže láska všetko završuje, zmierňuje tvrdosť, uľahčuje ťažkosti  
a námahy, usilujme sa predovšetkým o to, aby všetko vychádzalo z lásky. 

 

 Usiluj sa vo všetkom plniť vôľu nebeského Otca. Nie svoju. Snaž sa, aby si sa 
páčil Bohu. Nie sebe. 

 

 Trpezlivosť a dôvera v Boha nás uchránia od úzkostlivosti a prehnanej 
horlivosti až dovtedy, kým ťažkosti samy nezmiznú.  
 

 S plnou dôverou sa obracajte k Bohu a budujte svoj život 
na pokore. Vtedy vás bude Boh vo všetkom podporovať.  

 

 Keď uderí pravá hodina,  
   Boh nesklame.  
 

http://www.zivotopisysvatych.sk/jan-pavol-ii/
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Matka Terézia z Kalkaty   
Agnes Gonxha Bojaxhiuová  

(27. 8. 1910 – 5. 9. 1997)  
 

Stala sa symbolom milosrdenstva pre našu dobu. Osemnásťročná vstúpila do rehole 

loretánskych sestier v Írsku, v roku 1928 prišla do Kalkaty, kde 17 rokov vyučovala 
na strednej škole. Tridsaťšesťročná spoznala, že je povolaná pomáhať najúbohejším  

z úbohých. Rehoľné rúcho vymenila za biele sárí s modrým okrajom a krížikom na 

ramene. V roku 1949 založila rehoľu misionárok milosrdenstva. Albánska misionárka lásky vytvorila domy 

posledného útočiska a vľúdnej útechy pre hladných, chorých a umierajúcich. V preľudnenej Kalkate viedla 
útulky pre malomocných i tuberkulóznych, pre nevydaté matky i pre siroty. Rehoľa milosrdných sestier 

dosiahla pod jej vedením v celom svete viac než 500 sídiel vo vyše 130 krajinách, v ktorých pôsobilo okolo 

3000 sestier. V roku 1970 získala Matka Terézia Nobelovu cenu mieru. Malá zhrbená žena, slúžka chorých  
a umierajúcich prejavila najvyššie bohatstvo súcitnej duše. Zrealizovala biblické posolstvo: Miluj blížneho 

svojho ako seba samého. Oddane, vo viere v Boha a s láskou ku každému, prejavovala starostlivosť  

v situáciách úplnej beznádeje. Matka Terézia z Kalkaty zvýraznila neohraničenosť ľudskej i Božej lásky, 
stala sa skutočným anjelom z Kalkaty.  
 

Z myšlienok 
 Svetu chýba predovšetkým nežnosť a láskavosť... Ľudstvo umiera na nedostatok 

lásky a vzájomnej úcty. Nikto nemá na nikoho čas, iba na seba. 
 Keď sa modlíme, vtedy veríme. Keď veríme, vtedy milujeme. Keď milujeme,  

vtedy slúžime... Iba tí ľudia, čo sa naučili modliť, vedia, aký je to dar. 

 Plod ticha je modlitba, plod modlitby je viera, plod viery je láska, plod lásky  

je služba, plod služby je mier.  

 Nedopusť, aby ktokoľvek, koho stretneš, nebol po stretnutí s tebou šťastnejší... 

Keď sa navzájom milujeme, keď si do svojich domovov prinášame pokoj, radosť 

a prítomnosť Pána, môžeme premôcť všetko zlo sveta. 

 Ak pracujem a slúžim ľudom so skutočnou láskou  obetavosťou, oni začínajú 
prirodzene myslieť na Boha... Všetci sme len nástrojmi v Božích rukách. 

 Najhoršou chorobou nie je malomocenstvo  alebo tuberkulóza, ale  pocit, že si vás 

nikto nevšimne, že vás nikto nemá rád, že vás všetci opustili... V Kristovi 

zisťujeme, že utrpenie môže viesť k väčšej láske a väčšej štedrosti. 

 Boh stvoril všetkých a každého s tým istým cieľom: milovať a byť milovaný. 

 Láska obráti toho, koho chce... Láska je ovocie, ktoré dozrieva v každom čase a je 

na dosah každej ruky... Keď sa budeme milovať, nebude na svete toľko utrpenia. 

Nech sa každý z mojich činov stane krásnym darom pre 

Boha... Najlepším spôsobom, ako ukázať Bohu i ľuďom 

svoju vďačnosť, je prijímať všetko s radosťou... Nemôžeme 

robiť veľké veci, iba malé veci s veľkou láskou. 

Svätosť nie je privilégiom vyvolených, ale povinnosťou 

každého kresťana... Musíte byť svätí tam, kde ste... 

Skutočná svätosť spočíva v tom, že s úsmevom  
na perách plníme Božiu vôľu.                                                                
Láska začína priamo v našich srdciach. Musíme vedieť,  

že sme stvorení pre väčšie veci, ako byť iba číslom na 

svete, nie sme tu pre diplomy a tituly, pre tú či onú prácu. 

Boli sme stvorení, aby sme milovali a boli milovaní. 
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Sully PRUDHOMME  
(16. 3. 1839 – 7. 9. 1907)  

 

René Francois Armand Prudhomme, po váhaní medzi 

literatúrou a matematikou začal na technike, ale nakoniec 

doštudoval právo. Notárskej kariéry sa vzdal a celkom sa 
venoval literatúre a filozofii. Prežil sklamanie v láske, 

neoženil sa. V Ríme obdivoval sochy a písal o nich básne.  

Vo vojne Francúzska s Nemeckom sa stal dobrovoľníkom, ochorel a následkov  
sa nezbavil po celý život. Bol členom Francúzskej akadémie (1881). Za literatúru 

(ako uznanie za vynikajúcu básnickú tvorbu, ktorá prináša svedectvo o vznešenom 

idealizme, umeleckej dokonalosti a o vzácnom spojení kvalít srdca a intelektu) 
dostal prvú Nobelovu cenu (1901). Jeho literárne dielo je reflexiou človeka, ktorý 

si uvedomuje svoje ľudské miesto vo vesmíre. Vcítením sa i rozvahou mysle zovšeobecnil, že práve láska 

vystihuje samú podstatu prírody. Stal sa psychológom vnímania ducha, pozorovateľom 

ľudských túžob. Vytvoril slovné melódie myšlienok spojených s bohatstvom citu.  
Do kráľovstva poézie zasunul aj poznatky vedy a syntézu moderného uvažovania. Chcel 

vystihnúť ľudskú podstatu dokonalým štýlom vyjadrenia duchovných poryvov mysle. 

Správne slovo získalo v jeho očiach najvyššiu hodnotu, forma a obsah splynuli na 
nerozoznanie.  
 

Z myšlienok 
 

 Šťastní sme len preto, že cítime, nie preto, že jestvujeme; veľkí sme preto, 

 že myslíme... čo má väčšiu cenu: šťastie alebo veľkosť človeka? 

 Pravá originalita nie je nič iné ako dokonalá úprimnosť pera, diktovaná srdcom... 

je to nemenná pravda, ktorú oživuje rozmanitosť ľudského srdca. 

 Umelec nikdy nedospeje k  dokonalosti, aby bol spokojný sám so sebou, pretože 

model, ktorý mu vnucuje jeho ideál, presahuje vždy jeho schopnosť imitovať. 

 Láska má v sebe nekonečnú túžbu urobiť milovanú bytosť šťastnou; v tom je celá 

jej dôstojnosť, možno jediná... Podstatou srdca je nežnosť. Pre nežnosť je 

príznačné, že dokáže vytušiť a domyslieť si... Je naozaj šťastím, že podmienkou 

lásky nie je poznanie.  

 Všetky tvorivé prejavy ľudského ducha majú za následok iba odhalenie vzťahov. 

Génius je intuícia vzdialených vzťahov... Génius prekračuje konvencie a vidí veci 

také, aké sú. 

 Nešťastím človeka je, že miluje pravdu a musí na ňu čakať. 
 Rozum – schopnosť poznať pravdu cez axiómy a usilovať sa o ňu uvažovaním,  

je v podstate neomylný. V tom spočíva božskosť človeka. 

 Praktická filozofia nespočíva natoľko v hľadaní šťastia, ako skôr v umení zaobísť 

sa bez neho... Všetci sme prítomní na pobožnosti.  
 

Keď sa nám zrútia všetky ilúzie, stačí hľadať pravdu a znova sa mocne 
pripútame k životu... Keby sme tak vedeli, akým spôsobom zomrieme, 
nerobili by sme nič iné, len by sme mysleli na smrť. 
Každý posudzuje city iného len podľa skúseností, ktoré si mohol overiť 
sám na sebe... Buď človekom, uvedom si to a správaj sa podľa toho! 
Len málo vezmite si z môjho umenia, to, čo je blízke vám a vám znie 
ľubozvučne. Nech duše inak zísť sa radšej nemienia: veď jadrom 
priateľstva je cítiť nerozlučne: ostatok krehký je – a škoda lúčenia!    
Úsmev nikoho nenaučíme, sám v sebe nesie každému jasný úmysel. 

http://images.google.sk/imgres?imgurl=http://www.artchive.com/web_gallery/reproductions/131501-132000/131568/size3.jpg&imgrefurl=http://www.artchive.com/web_gallery/P/Paul-Chabas/Paul-Chabas-reproductions-1.html&usg=__7WHlq-86qJj174Vhfv1sygLY-QQ=&h=180&w=149&sz=10&hl=sk&start=76&um=1&tbnid=3XsPdOAh-x_IMM:&tbnh=101&tbnw=84&prev=/images?q=Sully+Prudhomme&ndsp=18&hl=sk&sa=N&start=72&um=1
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František GIBALA 
(5. 4. 1912 − 8.9.1987) 

 

Vyštudoval Akadémiu výtvarných umení  

v Prahe u profesora B. Kafku na oddelení 

monumentálneho sochárstva. Získal prvú 

verejnú zákazku: pomník Andreja Kmeťa  

v Banskej Štiavnici. Absolvoval umelecké 

pobyty v Paríži a Drážďanoch. Vytvoril 

monumentálnu sochu M. R. Štefánika pre 

mesto Trebišov. Jeho diela sa dostali na 

výstavy slovenského umenia v New Yorku 

a Moskve. Pre mesto Nitru urobil súsošie 

Cyrila a Metoda, pre Topoľčany Sladovník. 

Svojim rozsiahlym dielom obsiahol takmer 

všetky sochárske žánre a disciplíny. V monumentálnej tvorbe 

sústreďoval svoje úsilie na pamätníkovu a pomníkovú tvorbu.  

Venoval sa aj sakrálnej tvorbe, vytvoril celý rad mramorových aktov. 

Človek chce, aby sa jeho život stal krajším a ušľachtilejším. 
http://www.gibala.info/ 

http://www.webumenia.sk/katalog?author=Gibala%2C+Franti%C5%A1ek 

Z diela 

  

http://www.gibala.info/portfolio/cyril-a-metod/
http://www.gibala.info/portfolio/cyril-a-metod/
http://www.gibala.info/
http://www.webumenia.sk/katalog?author=Gibala%2C+Franti%C5%A1ek
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Jaroslav VRCHLICKÝ  
(17. 2. 1853  9. 9. 1912) 

 

Vlastným menom sa jeden z najslávnejších 

a najplodnejších českých básnikov menoval Emil 
Frída. Napriek svojmu, po čase, nešťastnému 
manželstvu i nepríjemnému zdravotnému stavu 

dosiahol nevšedné úspechy a pocty v literárnej činnosti. Napísal aj: Z hlubin (1875), 

Sny o štěstí (1876), Vittoria Colonna (1877), Duch a svět (1878), Dojmy  

a rozmary (1880), Eklogy a písně (1880), Staré zvěsti (1883) Selské balady (1885), 

Sonety samotáře (1885), Hudba v duši (1886), Motýli všech barev (1887), Dni a noci 

(1889), Různé masky (1889), Hořká jádra (1889), Hlasy v poušti (1890), Fresky  

a gobeliny (1891), Brevíř moderního člověka (1891), Bodláčí z Parnasu (1893), Kytky 

aster (1894), Než zmlknu docela (1895), Písně poutníka (1895), Skvrny na slunci 

(1897), Pavučiny (1897), Na sedmi strunách (1897), Rok básníkův (1899), Bozi a lidé 

(1899), Žamberské zvony (1900), Má vlast (1903), Prchavé iluze a věčné pravdy 

(1903), Tiché kroky (1904), Epizody (1904), Korálové ostrovy (1908), Zaváté stezky 
(1908), Skryté zdroje (1908), Strom života (1909). Medzi jeho dramatické diela patria 

Noc na Karlštejně (1884), Julián Apostata (1885), Rabínská moudrost (1886), Soud lásky (1886), Bratři (1889), Smrt 

Hippodamie (1891), Bouře (1895), Láska a smrt (1896), Knížata (1903), Kočičí král (1909), Probuzení (1931). Jeho 

prózou sú Povídky ironické a sentimentální (1886), Barevné střepy (1887), Loutky (1908). Známe su aj jeho literárne 

štúdie, napr. Giacomo Leopardi (1880), Básnické profily francouzské (1887), Studie a podobizny (1892), O knihách  

a lidech (1899), Devět kapitol o novějším románu francouzském (1900). Preložil asi 80 kníh a rozšíril tým pohľad 

českého čitateľa po svetovej literatúre. Ukázal, že čeština je schopná na primeranej úrovni odovzdať kultúrne posolstvá 

veľkých národov, aj v rôznych literárnych formách. Na univerzite prednášal literatúru,  

stal sa jedným z prvých členov Českej akadémie vied. 
 

Z myšlienok 
 

 Srdce ženy nemůže být bez lásky.  

 Láska je prales, do kterého když někdo jednou vstoupí, je okouzlen a nenajde cestu zpět.  

 Mnoho zmůže síla duše, mnoho víra, mnoho naděje, ale všechno zmůže jedině láska.  

 Lidstvo se hledá. Kope v pyramidách a otvírá hroby. Poznává, že nejdříve bozi byli nepřáteli 

jeho a pak, když měli jednoho Boha, že to byli králové, kteří nahrazovali bohy ostatní.  

 Ten nikdy mnoho nevykoná, kdo jen své slzy počítá.  

 Člověk - síla zušlechtěná jiskrou ducha myslícího, posvěceného utrpením, zmohutnělá sny  

a prací.  

 Dokud žijeme, učíme se žít... Po něčem toužit jest již důvod k žití.  

 Člověk musí mít něco, co by mohl zbožňovat, jinak je jeho život prázdný. 
 

Šli – ona cudně zrak skláněla k zemi,  

Přes ramena jí vlasy splývaly 

a staré stromy svými haluzemi 

jim žehnaly a v souhlas kývaly. 
 

Šli ruku v ruce, tiše on jen časem 

se vlasů jejích dotknul potají, 

jak zticha vánek postříbřeným klasem 

neb motýli jak s květy zahrají. 
 

Za trochu lásky šel bych světa kraj 

šel s hlavou odkrytou a šel bych bosý 

šel v lednu, ale v duši věčný máj 

šel vichřicí, však slyšel zpívat kosy 

šel pouští a měl v srdci perly rosy 

za trochu lásky šel bych světa kraj. 

Jak ten, kdo zpívá u dveří a prosí.       

http://sk.wikipedia.org/wiki/S%C3%BAbor:Jan_Vil%C3%ADmek_-_Jaroslav_Vrchlick%C3%BD.jpg
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James H. JEANS  
(11.9.1877–16.9.1946) 
 

Anglický matematik, fyzik a astronóm, vyštudoval 

matematiku, fyziku aj právo v Cambridgi, stal sa 

profesorom na univerzite v Princetone, pracoval  

v observatóriu na Mt. Wilsone. V rokoch 1925–

1927 bol prezidentom Kráľovskej astronomickej 

spoločnosti. Vedecky pracoval v oblasti dynamiky hviezdnych sústav, 

teórie vnútornej stavby hviezd a kozmogónie. Vznik planét vysvetľoval 

slapovou (katastrofickou) teóriou. Predpokladal vznik energie  

vo hviezdach premenou hmoty. Bol pôsobivým popularizátorom 

astronómie. Od filozofov požadoval, aby sa najprv spýtali, čo veda 

doteraz o veci vie. Spoznal, že pre jasné, úplné, ale aj prirodzené 

vysvetlenie prírodných javov je najlepší výklad matematický, vyjadrenie 

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

vesmír dielom rýdzeho matematického mysliteľa.  
 

Z myšlienok 
 

 Prichádzame na to, že vesmír dosvedčuje stopy plánujúcej  

a kontrolujúcej moci, ktorá má dačo spoločné s našim 

osobným duchom. Nejde tu, pokiaľ sa nám to doteraz  

podarilo odkryť, o cit, morá1nosť alebo estetické cítenie,  

ale ide  tendenciu myslieť takým spôsobom, ktorý sme  

pre nedostatok lepšieho výrazu nazvali matematickým. 

 Konečná pravda pozorovaného javu je v jeho 

matematickom vyjadrení. Ak je toto vyjadrenie dokonalé,  

poznáme jav presne. 
 

 Matematický vzorec nám nikdy nemôže povedať, čo tá vec je,  
ale iba ako sa chová; môže nám iba určiť predmet jeho vlastnosťami.  

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

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

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

 

 Každý má právo odvodiť si svoje vlastné názory z faktov, ktoré 

mu predkladá moderná veda. Naša ľudská schopnosť modelovať 

prekvapivé vesmírne sily, ktoré majú čosi spoločné s každým 

jedným z nás, nám umožňuje vytvárať užitočné pojmy  

a konštruktívne premýšľať i matematicky argumentovať.  
 

 Myšlienkovo vnímame prírodu matematickými štruktúrami, 

ktoré sme si vlastne sami zostrojili. 
 

 Moderná vedecká teória nás núti uvažovať o stvoriteľovi ako o niekom, 
kto pôsobí mimo čas a priestor, ktoré sú súčasťou stvorenia,  
rovnako ako umelec je mimo svoje plátno.                                                                          
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Michel MONTAIGNE  
(28.2.1533 – 13. 9. 1592)  

 

Od nemeckého vychovávateľa sa naučil dobre 

latinsky, s gréčtinou na gymnáziu to nebolo  

ž také slávne. Vyštudoval filozofiu v Bordeaux, 

právo v Toulouse. Stal sa aj členom mestského 

parlamentu (1557) i starostom Bordeaux 

(15821584, 15841585). Žil vo víroch konfliktov reformácie 

a protireformácie, neschvaľoval žiadne ozbrojené represie, hľadal tretiu 

cestu znášanlivosti rôznorodých náboženských prostredí. Pozorujúc sám 

seba, svoje radosti i slabosti, spoznal úžasný myšlienkový svet ľudského 

vnútra. Francúzsky šľachtic, esejista a filozof, spracoval tieto svoje skúsenosti a predstavy 

v niekoľkých postupne doplňovaných vydaniach Esejí (1580, 1587/88, 1592). Spojil v nich 

postrehy z minulosti s názorom prítomnosti, aby v nadčasovej metafore vyklenul most možno  

až skeptického etického napätia na pozadí renesančného humanizmu. Systémom paradoxu 

i dvojznačnosti naznačil medze ľudského poznania (múdrosť i dobrota  

sú zmiešané s bolesťou a utrpením). Nevytvoril som svoju knihu o nič viac, 

než moja kniha vytvorila mňa. Aj v dnešnej dobe nás čítanie tohto jeho 

diela osviežuje svojou skeptickou pravdou.  
 

Z myšlienok 

 

 Všetko živé, vrátane človeka, je v stave neustáleho plynutia; bytie je v pohybe 

a činoch.  

 Každý človek nosí v sebe celý súbor ľudských možností... Najväčšia vec na svete  

je vedieť, ako byť sám sebou...  

 Milujem život a pestujem ho taký, aký je, aký nám ho Boh ráčil poskytnúť. 

 Skúmanie seba samého je našou zásadnou povinnosťou a úlohou...  

 Hľadám iba poznanie seba samého, toho čo ma naučí dobre žiť a dobre zomrieť...  

 Život zasvätený miernosti je lepší ako ten, ktorý pripúšťa výstrednosti...  

 Pokladám za znesiteľnejšie byť stále sám, ako nebyť nikdy sám. 
 Je iba málo záležitostí, ktoré môžeme posúdiť nestranne, pretože je málo 

záležitostí, na ktorých by sme tak či onak nemali žiadny záujem. 

 Život nie je ani dobro ani zlo; iba miesto pre dobro alebo zlo, podľa toho, čomu 

dáme prednosť... Skutočným zrkadlom našich úvah je priebeh našich životov... 

Človek by mal aspoň zmúdrieť vlastnou škodou!... Najistejším znakom múdrosti  

je trvalá radosť. 

 Každý z nás niekedy hovorí hlúposti.  
      Neznesiteľné sú len hlúposti vyhlasované slávnostne. 

 

 Musíš sa veľa učiť, aby si spoznal, ako málo vieš...  
 Aj keby sme sa stali učencami vedou druhých, múdri 

môžeme byť len múdrosťou vlastnou... Zbytočná je každá 

vedomosť pre toho, kto neovláda znalosť láskavosti. 

 Človek je bytosť podivuhodne márnivá, rozmanitá 

a premenlivá; je ťažké povedať o ňom určitý a jednotný 

úsudok... Iba blázni vedia všetko s neochvejnou istotou. 
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Tomáš Garrigue MASARYK  
(7. 3. 1850 – 14. 9. 1937) 

 

Politika bola pre neho vedou i umením. Bol skôr mužom 

činu než systematického slova. Dobre odhadoval duchovný 

stav spoločnosti. Založil československý štát ako trvalú 

výzvu pre zodpovedné a slobodné občianstvo. Do jeho  

základov vdýchol ideu mravnosti a pravdy. Vždy 

rešpektoval skutočnosť, jej rôznorodosť, individuálnu 

svojbytnosť a svojprávnosť, smeroval k hľadaniu mravných 

hodnôt a noriem. Spojil v sebe osobu politika a mysliteľa, 

ktorý pôsobí ideami a dôvodmi, nechá hovoriť fakty a na 

nich ukazuje význam i zmysel vecí a javov. Vytrvalo 

ponúkal iniciatívu dobrej vôle a vzájomného porozumenia. Hľadal pravdu, 

 veril v ľudskosť a demokraciu, plnil najvyšší príkaz lásky k blížnemu. 
 

Z myšlienok 
 V poznaní pravdy, v mravnom poriadku, v účinnej láske máme už v tomto živote 

podiel na večnosti... Humanita sa snaží upraviť pomery zákonom a systémom.  

 V demokracii nesmie byť človek človeku prostriedkom, ale spolupracovníkom  

vo vzájomnej službe. Základ demokracie: slobodná kritika a verejná kontrola.  

 Vo všetkom, i v politike, záleží na hodnote celého človeka, na úrovni spolupráce 

a spoluzodpovednosti.  

 Pravdivosť – to je tajomstvo sveta a života, to je sviatosť náboženská i mravná. 

 Nad všetko má platiť: pracovať. Iba prácou sa človek stáva osobnosťou, 

charakterom, stáva sa samostatným. Bez práce nemáme nikdy dosť dôvery v seba. 

Prácou sa vyrovnávame s vrodenou násilnosťou. Láska k blížnemu, to je práca,  

aj láska je prácou... 

 Poznávanie je mravná povinnosť, podobne ako láska a služba blížnym... Každá 

pravda je alebo raz bude dobrá pre život... Pravda nie je nikdy v rozpore  

s mravnosťou... Dobre pozorovať a poznávať – na to je potrebná láska... Bez lásky 

a bez pravdy nemôže človek poznať človeka... V poznaní pravdy, v mravnom 
poriadku, v účinnej láske máme už na tomto svete podiel na večnosti. 

 Ak stačí moc, to znamená prakticky väčšia, silnejšia moc a ak je moc pravdou  

a právom, potom sa politika stáva súčasťou zoológie. 

 Dobrého je v systéme sveta viac; ale to zlé cíti človek silnejšie. 
 Naučiť sa myslieť – to je najlepšia príprava pre život... Ide o to, mať ten správny 

smer, ten zvyk, nútiaci človeka správne myslieť, postupovať k harmónii... 

 Človek je sám sebe, človek človeku, je hodnotnejší ako bytosť duchovná... Boh je 
hlavným a prvým predmetom nášho myslenia, poznávania a usilovania. Boh  

a duša. Jedno súvisí s druhým. Duša a Boh to je pravý smer života... Duša 
a hmota nestoja proti sebe. Duša, telo i hmota, celá skutočnosť sú nám dané  
pre poznanie. Dušu i hmotu máme viesť k vyššej dokonalosti. 

 Mne nesmrteľnosť plynie z bohatosti a hodnoty ľudského života, ľudskej duše. 
Nedokážem, si predstaviť, že by taká krásna a jemná vec, akou je myslenie, 
poznávanie, zbožnosť, mravné úsilie, vnímanie krásy, celá vzdelanosť,  
že by sa to mohlo stratiť, že by to malo byť k ničomu.                                     

http://images.google.sk/imgres?imgurl=http://zpravy.org/1/2004/04/Masaryk.jpg&imgrefurl=http://zpravy.org/1/2004/04/04.html&usg=__7EDHZZ0v7Mi3_pWIx7Qe1djQluo=&h=428&w=360&sz=31&hl=sk&start=107&tbnid=ZuuTO3XoEwySNM:&tbnh=126&tbnw=106&prev=/images?q=T.G.+Masaryk&gbv=2&ndsp=18&hl=sk&sa=N&start=90


11 

 

11 

 

Alfred DELP  
(15.9.1907–2.2.1945) 
 

Nemecký jezuitský páter (vysvätený roku 1937), 

obvinený fašistickým režimom z vlastizrady, šesť 

mesiacov väznený a po krátkom procese bol aj odsúdený 

na smrť obesením. Jeho popol rozprášili. Bol kritikom 

nacionálneho socializmu, ale aj zástancom rešpektu  

pred Božím zákonom a ochrancom ľudskej dôstojnosti. 

Samostatným premýšľaním spoznal cestu dozrievania pre 

hlboko ľudské hodnoty v zodpovednej slobode  

a  nezištnej obetavosti. Ako spisovateľ a redaktor 

vykonával pastoráciu aj cez médiá. Spoznaním zásad 

i povinností sa pre každého otvára praktický apoštolát, v ktorom váhanie 

nemá zmysel. Mal láskavé srdce bojovníka zápasiaceho o prehĺbenie 

kresťanskej súčasnosti: Aj tá najveľkolepejšia minulosť človeku nič 

nepomôže, ak to staré, minulé, nie je spracované po novom a pochopené 

živou prítomnosťou. Delp vydal svedectvo pravde aj za cenu obety.  
 

Z myšlienok 

 

 Tí neotrasiteľne „veriaci“, veria všetko, v obrad, zvyky, len nie v živého Boha...  

V mene Božom? Nie! V mene pokoja, starého zvyku, pretože to je normálne,   

pohodlné  a nie je to nebezpečné.  
 

 Pokľaknutie na kolená alebo zopnuté prázdne ruky sú dve pôvodné gestá 

slobodného človeka. ...Vina patrí k nášmu životu ako každodenný chlieb.  
 

 Opatrné a hlboko úctivé musí byť naše jednanie, s ktorým sa približujeme 

k človeku. 
 

 Ak pripustia cirkvi sveta ešte raz obraz hašteriaceho sa kresťanstva, sú odpísané. 
 

 Správe o spáse a Spasiteľovi nikto neuverí, pokiaľ sa až do krvi 
nevyčerpáme v službe človeku. 

 

 Boh je studnicou ukrytou v našom vnútre, studnicou, ku ktorej sme pozývaní ako 

hostia, aby sme si pri nej odpočinuli... Boh nepotrebuje veľký pátos a veľké diela. 

Potrebuje veľkosť sŕdc.  
 

 Modlitba je skutočne modlitba a nie zbožné rozprávanie, ak na seba berieme 

zodpovednosť a plníme ju.  
 

 Ak sa objaví skrz človeka na svete o trochu viac lásky a dobroty, trochu 
viac svetla a pravdy, mal jeho život zmysel.   

http://sk.wikiquote.org/wiki/Veriaci
http://sk.wikiquote.org/wiki/Viera
http://sk.wikiquote.org/wiki/Zvyk
http://sk.wikiquote.org/wiki/Meno
http://sk.wikiquote.org/wiki/Pokoj
http://images.google.sk/imgres?imgurl=http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/ce/DBP_1964_434_Hitlerattentat_Alfred_Delp.jpg&imgrefurl=http://commons.wikimedia.org/wiki/File:DBP_1964_434_Hitlerattentat_Alfred_Delp.jpg&usg=__CCeNxK_js8eg12_YzT9ncZh1SzU=&h=720&w=840&sz=418&hl=sk&start=6&um=1&tbnid=bhrSvKIg8OTvYM:&tbnh=124&tbnw=145&prev=/images?q=Afred+Delp&hl=sk&sa=N&um=1
http://images.google.sk/imgres?imgurl=http://www.raoulwallenberg.net/photomid/4419.jpg&imgrefurl=http://www.raoulwallenberg.net/?es/prensa/gacetillas/tributo-heroe-segunda-guerra.4435.htm&usg=__kuQE3jL7YAX3IaP5vLGaIgHM5B0=&h=199&w=178&sz=5&hl=sk&start=45&um=1&tbnid=yZLPwqaWSfzoOM:&tbnh=104&tbnw=93&prev=/images?q=Afred+Delp&ndsp=18&hl=sk&sa=N&start=36&um=1
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K. E. CIOLKOVSKIJ    miloval život a hviezdy 
 

Život i štúdium v skromnosti 
V zapadnutom kúte cárskeho Ruska, v dedinke Iževskoe v Rjazaňskej 

gubernii sa 17. septembra 1857 narodil, v rodine lesníka poľského pôvodu, 

piaty syn  Konštantín. Desaťročný, po chorobe, skoro úplne ohluchol.  

V škole mnoho nepočul, tak sa musel učiť sám. Z kníh, vlastnými pokusmi. 

Zostrojoval modely, študoval a sníval, uvažoval nad príčinami javov. Otec 

vybadal jeho schopnosti pre matematiku, fyziku, chémiu, techniku. Poslal ho 

do Moskvy, aby študoval v knižniciach. Bez finančných prostriedkov, často  

o chlebe a vode, tri roky pracovitý a húževnatý Konštantín Eduardovič žil  

zo svojich "ideí". V roku 1879 zložil externe skúšky a stal sa učiteľom 

matematiky a fyziky. Najprv v Borovsku, potom viac ako polovicu života v Kaluge. Predpoludním 

vyučoval, popoludní a večer premýšľal. Dvadsaťštyriročný zaslal svoju prvú vedeckú prácu. 

Zaoberal sa v nej základmi kinetickej teórie plynov, mechanikou zmien organizmu, slnečnými 

lúčmi. Neskôr podal návrh na celokovovú vzducholoď. Neslávil úspechy, plán mu 

vrátili. Sám uznával, že v samote objavil už objavené. Ale získal dôveru vo vlastné 

schopnosti. Petrohradská fyzikálno-chemická spoločnosť ho prijala za svojho člena. 

Zomrel 19. septembra 1935 v Kaluge.  
 

Odvodil vhodnú rovnicu      

Už v roku 1883 napísal Ciolkovskij spis, v ktorom analyzoval úlohy 

klasickej mechaniky o pohybe telies v priestore bez gravitácie a odporu 

prostredia. Problematika kozmických letov a raketovej techniky ho 

fascinovala. V apríli 1887 v Moskve predniesol svoje názory 

o vzduchoplavbe pre Spoločnosť priateľov prírodných vied. V časopise 

Vedecký obzor vyšiel (1903) odvážny článok Výskum svetových priestorov 

reaktívnymi prístrojmi. Jeho pokračovanie, s rovnakým názvom sa 

objavilo v šiestich číslach časopisu Vzduchoplavecký vestník 

(19111912). K.E. Ciolkovskij odvodil základnú rovnicu pre pohyb 

rakety v prostredí bez pôsobenia príťažlivosti Zeme, ostatných nebeských 

telies a odporu vzduchu: )/1ln( 121 mmvv  , kde v je výsledná rýchlosť 

rakety, v 1  je rýchlosť vytekajúcich plynov, m 2  začiatočná hmotnosť 

telesa s palivom,  m 1  je konečná hmotnosť telesa. 

   V práci Kozmické raketové vlaky, z roku 1929, Ciolkovskij vypracoval teóriu 

pohybu viacstupňovej rakety, naznačil spôsob na prekonanie zemskej príťažlivosti 

i odporu atmosféry. Uvažoval o vhodných palivách pre rakety, o chladení 

spaľovacích komôr, stabilite raketového systému. Upozornil na preťaženie i ochranu 

pred beztiažou. 
 

Odhadoval, sníval, ponúkal 
Ciolkovskij popustil uzdu aj svojej fantázii. Naša planéta je kolískou rozumu, ale nie je možné 

večne žiť v kolíske. Uvažovalo kolonizácii planét, o letoch k iným hviezdam, o mimozemských 

civilizáciách. Veril v nekonečnosť vesmíru i života. Pripravil filozofiu vesmírneho pohľadu na svet 

 život na Zemi a jeho pokrok. Smelo choďte vpred, veľkí i malí robotníci zemského rodu, a verte, 

že ani čiastočka z vašej práce nezmizne márne a neúčelne, ale prinesie v nekonečne bohaté ovocie. 

   Desiatky prác potvrdzujú Ciolkovského krédo: Urobiť čosi užitočné pre ľudí, neprežiť život 

nadarmo, posunúť ľudstvo čo len o málo vpred. Postavil jednoduchý aerodynamický tunel a v ňom 

robil pokusy, modeloval svoje prístroje. Zanechal knižky, brožúry, rukopisy. Napríklad:  

Za hranicami Zeme, Budúcnosť Zeme a ľudstva, Budúcnosť vesmíru, Vôľa vesmíru, Voľný priestor, 

Vedecká etika, Album kozmických ciest, Vzducholoď a lietadlo, Na Mesiaci, Sny o Zemi a nebi, 

Človek mimo Zeme. Ciolkovského súborné dielo vyšlo v štyroch zväzkoch.         
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Adrien Marie LEGENDRE – prívetivý a pracovitý matematik 

 

Pre spomienku 
V niektorých zvlášť obťažných problémoch geofyziky 

a meteorológie je potrebné využiť aj Legendrove polynómy. 

V špeciálnom prípade sú aj riešením určitej obyčajnej 

diferenciálnej rovnice druhého rádu. V teórii čísiel je zavedený 

Legendrov symbol. Sú ešte aj ďalšie označenia,  

ktoré pripomínajú francúzskeho matematika s menom  

Adrien Marie Legendre (18. 9. 1752 – 10. 1. 1833). 
 

Postupnosť životného osudu 
Pochádzal zo zámožnej toulouskej rodiny, ktorá sa presťahovala do Paríža.  

Tam na Collége Mazarin vyštudoval i obhájil prácu z matematiky a fyziky (1770). 

V rokoch 17751780 učil na vojenskej škole v Paríži. Skúmal aj dráhy striel 

prekonávajúce odpor prostredia. Od roku 1782 bol vedúcim matematického 

oddelenia Akadémie v Berlíne. Neskôr bol examinátorom  Ecole Polytechnique 

(17881815; od roku 1816 bol aj jej profesorom). Členom úradu pre miery a váhy  

bol od roku 1813. Po revolúcii (1793) mal Legendre finančné i politické problémy. 

Nezhody s verejnými činiteľmi ho priviedli (od roku 1824) aj k strate penzie  

a do života v chudobe.  

 

Odborné výsledky  
Závažne zasiahol do teórie čísiel. Ukázal, že   ani 2  nie sú 

racionálne čísla; naznačil, že by mohli by mohli byť 

transcendentné (to ukázal roku 1882 Lindemann). Nezávisle  

od C.F. Gaussa (18771855) formuloval (1806) metódu 

najmenších štvorcov a využil ju na zefektívnenie geodetických 

výpočtov. Vyslovil zákon reciprocity kvadratických foriem. 

Formuloval aj zákon rozloženia prvočísiel (1808). Napísal 

učebnice teórie čísiel (1798; 1830) a využitia eliptických funkcií. 

Dokázal, že eliptické integrály možno upraviť na kanonický tvar 

a našiel ich rozklad na rady i zostavil tabuľky ich hodnôt.  

Jeho práca z elementárnej geometrie (1794) bola základnou učebnicou v celej Európe 

počas storočia. Vydal aj významné geodetické i astronomicko-teoretické pojednania 

(napr. o dráhach komét). Bol členom Kráľovskej spoločnosti v Londýne (1787).  

 

Skromný odkaz  
Legendre považoval Euklidovo tvrdenie o súčte vnútorných 

uhlov v trojuholníku za jednu zo základných nevyvrátiteľných 

právd, ktoré sú príkladom trvalej matematickej istoty. Túžil  

po tom, aby o ňom hovorili iba s výsledkami jeho odborných prác, 

ktoré sa stali jeho životom. Natrvalo sa zapísal medzi úspešných 

tvorcov v matematike, astronómii i geodézii.  

http://todayinsci.com/9/9_18.htm
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 Walter SCOTT 

(*15.8.1771−†21.9.1832) 
 

Škótsky básnik, prozaik, 

románopisec a zberateľ 

škótskych balád, predstaviteľ 

romantizmu. Položil základy 

historického románu. Jeho sú 

považované za jedny 

z najvýznamnejších anglických 

vôbec, ovplyvnili tvorbu 

viacerých generácii. 

Najznámejším dielom je  

dobrodružný román Ivanhoe. 

Walter Scott vyštudoval právo, 

stal sa advokátom, od roku 1806 

bol úradníkom najvyššieho súdu v Edinburku. V roku 1819 bol povýšený 

do šľachtického stavu. 
 

Z myšlienok 

 

 Nejlepší část vzdělání je ta, kterou člověk získal sám. 

 

 Trochu stříbra zničilo víc duší než ostrý meč těl. 
 

 Pravá láska je dar, ktorý Boh daroval osamelému človeku 

dole na zemi. 
 

 Jak zapletenou spletem síť, když lží je první její niť. 
 

 Necháš-li si věc sedm let, určitě pro ni najdeš použití. 
 

 Mačky sú zvláštne a tajomné bytosti. V ich mysliach sa 

odvíjajú veci, o ktorých zďaleka nemáme tušenie. 
 

 Kdybychom přesně zjistili, jakou dávku whisky máme každodenně pít 

 – a kdybychom ji také skutečně pili – 

 jsem přesvědčen, že bychom žili věčně  

a že by se svět obešel bez lékařů a hřbitovů. 
 

 

                                    
                         
 
 
 
 
 
 

http://www.citaty.emamut.eu/citat/scott,-walter/4541
http://www.citaty.emamut.eu/citat/scott,-walter/4541
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William FAULKNER  
 (25. 9. 1897  6. 7. 1962) 

Americký prozaik a básnik získal za svoje 

diela Nobelovu cenu (1949) aj  Pulitzerovu 

cenu (1963). Už od mladosti bol vášnivým 

čitateľom aj vytrvalým samoukom. Pôsobil 

ako natierač, predavač, poštový úradník, 

letecký kadet, scenárista v Hollywoode, 

pôsobil aj na univerzite. Po celý život písal a vydával poviedky. 

Novými netradičnými pohľadmi poukazoval na pravdivé posúdenie 

rozpornosti sveta. Vo svojich dielach vytvoril bohatý a strhujúci 

obraz života na americkom Juhu. Vystupoval ak ochranca práv 

černochov a obhajoval právo umelcov na súkromie. Napísal romány 

Hluk a zúrivosť (1929), Keď som umierala (1930), Augustové svetlo 

(1932), Absolón, Absolón! (1936), Neovládnutí 

(1938), trilógiu Dedina (1940), Mesto (1957), 

Panské sídlo (1959). Pomerne známymi sa stali  

aj romány Divoké palmy (1939) a Bájka (1954). Celé jeho literárne dielo je 

mohutným a svojbytným prínosom k americkej literatúre. 
 

Z myšlienok 
 

 Hovorí sa, že láska medzi dvomi ľuďmi umiera. To nie je pravda. Neumiera.  

 Iba človeka opúšťa, odchádza, keď človek nie je dosť dobrý a dosť si ju nezaslúži. 

 Verím, že človek nielen trvá: človek víťazne obstojí. Je nesmrteľný nielen preto,  

že ako jediný medzi živými tvormi má nevyčerpateľný hlas, ale pretože má dušu, 

ducha schopného súcitu a obete a vytrvalosti. 

 Básnikov hlas nemusí byť len svedectvom o človeku, môže byť jedným z oporných 

stĺpov, aby mu pomohol vytrvať a obstáť.  

 Nesnažte sa byť lepší než vaši súčasníci alebo vaši predkovia. Snažte sa byť lepší 

než vy sami. 

 Ľudia majú deti, aby cez nich napravili svoje chyby, ktoré narobili. 

 Srdce je nestále. Ako inak by mohlo udržovať v človeku život.  

 Spisovateľ je slávny až vtedy, keď ho viac citujú, než čítajú.  

 Ak chceme získať ľudí, musíme ich považovať za takých,  
za akých sa považujú oni sami.  

 Niektorí sa stanú odvážnymi až vtedy, keď už nemajú iné východisko.  
 Nič tak neoslabuje charakter človeka ako myšlienka, že nájde životné šťastie 

v niečom inom ako vo vlastní práci. 

 Hodinky vraždia čas. Čas je mŕtvy pokiaľ sa odpočítava malými kolieskami;  

len keď sa hodinky zastavia, čas ožije.  

 Bojisko človeku ukáže len jeho vlastné bláznovstvo  
a zúfalstvo; víťazstvo je ilúziou filozofov a bláznov.  

 Ten, kto chce preniesť horu, musí začať  
prenášaním malých kameňov. 

 Sláva je ako žena: bude ti verná, ak s ňou budeš zachádzať  

s veľkou dávkou ľahostajnosti. 

 Medzi smútkom a ničím, vyberám si smútok.  

http://cs.wikiquote.org/w/index.php?title=Sou%C4%8Dasn%C3%ADk&action=edit&redlink=1
http://cs.wikiquote.org/w/index.php?title=P%C5%99edek&action=edit&redlink=1
http://sk.wikiquote.org/wiki/Hodinky
http://sk.wikiquote.org/wiki/Vra%C5%BEda
http://sk.wikiquote.org/wiki/%C4%8Cas
http://sk.wikiquote.org/wiki/Smr%C5%A5
http://sk.wikiquote.org/wiki/Odpo%C4%8Det
http://sk.wikiquote.org/wiki/Koleso
http://sk.wikiquote.org/wiki/St%C3%A1tie
http://sk.wikiquote.org/wiki/%C5%BDivot
http://sk.wikiquote.org/wiki/Bojisko
http://sk.wikiquote.org/wiki/%C4%8Clovek
http://sk.wikiquote.org/wiki/Bl%C3%A1znovstvo
http://sk.wikiquote.org/wiki/Z%C3%BAfalstvo
http://sk.wikiquote.org/wiki/V%C3%AD%C5%A5azstvo
http://sk.wikiquote.org/wiki/Il%C3%BAzia
http://sk.wikiquote.org/wiki/Filozof
http://sk.wikiquote.org/wiki/Bl%C3%A1zon
http://sk.wikiquote.org/wiki/Sm%C3%BAtok
http://sk.wikiquote.org/wiki/Ni%C4%8D
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Giovanni B. MONTINI 
(26. 9. 1897 − 6. 8. 1978) 
 

Bol obdarený nezvyčajnou inteligenciou, jedinečnou silou 

vôle a vysokým duchovným rozmachom. Bol  mimoriadne 

vzdelaný, duchaplný, pokorný a zdvorilý. Stal sa 262. pápežom 

rímskokatolíckej cirkvi – Pavol VI. (od 21.6.1963 do 6.8.1978). Vykonal 

(1964) prvú pútnickú cestu do Svätej zeme, tam sa stretol (5. januára)  

s carihradským ekumenickým patriarchom Athenagorasom I. Rozvíjal 

dialóg so svetom a snažil sa o obnovenie úplnej kresťanskej jednoty. 
Navštívil Filipíny, Austráliu, Indonéziu, Samou, Hongkong, Irán a Srí 

Lanku. Bol prvým pápežom, ktorý navštívil OSN, zrušil používanie 

prenosného trónu, zriekol sa pápežskej tiary. Vydal encykliku Humanae 

vitae a apoštolskú exhortáciu Evangelii nuntiand. Miloval moderný svet, obdivoval jeho kultúrne  

a vedecké bohatstvo a konal tak, aby svet otvoril srdce Kristovi, snažil sa všetkých pochopiť  

a nechať sa pochopiť druhými, presadzoval ľudské spolužitie ako vzájomnú 

otvorenosť a plný rešpekt v spravodlivosti, v solidarite a v láske. Podnecoval 

k hľadaniu pravdy, k odvahe podstupovať námahu myslenia, k samostatnému úsudku  

a k zmyslu pre zodpovednosť. Neúnavne pracoval na vytváraní solidárnej civilizácie 

inšpirovanej nezištnou láskou. 
 

Z myšlienok 
 Cirkev musí vstúpiť do dialógu so svetom, v ktorom žije. Nech sa Cirkev stane slovom, nech sa 

stane posolstvom; Cirkev by sa mala stať konverzáciou... v srdci Cirkvi niet nijakého cudzinca. 

Nikto jej službe nie je ľahostajný... Podstatou kresťanstva je láska...   

 Kresťanstvo je dnes aktuálnejšie ako kedykoľvek predtým. Preto čoraz dokonalejšie musí 

ukazovať svoju pravdivú tvár. Musí sa opäť stať podstatným, logickým, hrdinským. 

 Kresťanstvo, ktoré je postavené na absolútne, využíva  možnosti, aké mu dávajú dejiny, aby 

dokázalo svoju životaschopnosť...Kresťanstvo je určené pre ľudstvo. Je to náboženstvo pre 
ľudí... Má zmysel pre reformu a novosť, ale aj pre tradíciu a vernosť... nikdy neupadá do 

spokojnosti. Ale je optimistické. 

 Ľudia nemôžu byť bratia, ak nie sú pokorní. Pýcha, nech sa zdá akokoľvek oprávnená, vyvoláva 

napätie... Pýcha narúša bratstvo... Ak chcete mier, usilujte sa o spravodlivosť. 
 Netreba oddeľovať, čo je potrebné len rozlišovať. Láska a pravda nebudú nikdy stáť proti sebe, 

lebo najvyššia a najdokonalejšia láska je láska k pravde. 

 Cirkev je ochotná dať všetkému formu; znamená to, že zabráni zmareniu nejakej hodnoty 

a zároveň ju rozvíja... V srdci katolíka sa všetko spája a navzájom prelína: neisté s istým. 

Myšlienka, že je vyvolený aj že je nehodný. Bremeno môže byť sladké i nepohodlné...  

      Som nadšený a hrozím sa, že som vyvolený... Večnosť a jej mystérium lásky je tajomstvom     

      všetkých našich túžob... Každý kresťan je kňazom aj obetou. Každý kresťan je vyvolený  

      spomedzi všetkých osobitnou láskou. 

 Čas čo plynie, nemení nič na večnosti Boha, v ktorom je všetko prítomné neustále a navždy... 

To je veľké tajomstvo. 

 Minulosť nás naučila aspoň to, že je lepšie s istým rizikom čakať, aj keď netrpezliví budú 

sklamaní, ako improvizovať bez uváženia. A čím je autorita vyššia, tým viac musí čakať. 

Študovať vec je ľahké, no ťažké je rozhodnúť.  
 

Ak nenapojíme človeka na Boha, nie je možné, aby sa ľudia 
navzájom milovali... Pravý dôvod lásky k ľudom spočíva v tom, že sú 

stvorení na Božiu podobu, že sú ako my Božími tvormi, že sú naši bratia, 

ktorí majú toho istého Otca. Bez lásky k Bohu sa ľudia nikdy nebudú 
milovať... nemilujú pravou láskou, lebo nepoznajú lásku k Bohu. 

http://sk.wikipedia.org/wiki/Sv%C3%A4t%C3%A1_zem
http://sk.wikipedia.org/w/index.php?title=Athenagoras_I.&action=edit&redlink=1
http://sk.wikipedia.org/wiki/Filip%C3%ADny
http://sk.wikipedia.org/wiki/Austr%C3%A1lia_%28%C5%A1t%C3%A1t%29
http://sk.wikipedia.org/wiki/Indon%C3%A9zia
http://sk.wikipedia.org/wiki/Samoa_%28nez%C3%A1visl%C3%BD_%C5%A1t%C3%A1t%29
http://sk.wikipedia.org/wiki/Hongkong
http://sk.wikipedia.org/wiki/Ir%C3%A1n
http://sk.wikipedia.org/wiki/Sr%C3%AD_Lanka
http://sk.wikipedia.org/wiki/Sr%C3%AD_Lanka
http://cs.wikipedia.org/wiki/Humanae_vitae
http://cs.wikipedia.org/wiki/Humanae_vitae
http://cs.wikipedia.org/wiki/Apo%C5%A1tolsk%C3%A1_exhortace
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Evangelii_nuntiandi&action=edit&redlink=1
http://sk.wikiquote.org/wiki/Podstata
http://sk.wikiquote.org/wiki/Kres%C5%A5anstvo
http://sk.wikiquote.org/wiki/L%C3%A1ska
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Bonaventura CAVALIERI – stredoveký Archimedov súper 
 

Zaujímavá predstava 
Predstavte si dva rovnako vysoké stĺpce na seba uložených 

rovnakých mincí. Jeden stĺpec je pravidelný, zrovnaný  

do kolmého rotačného valca. V druhom stĺpci sú jednotlivé 
mince nerovnomerne posunuté, teleso z nich vytvorené  

je nepravidelné. Je však zrejmé, že obe takto rôznym spôsobom 

vzniknuté telesá majú rovnaký objem. Formulujme to 
presnejšie: Dve telesá rovnakej výšky majú rovnaký objem,  

ak ich rovinné rezy v rovnakej výške majú vždy rovnako veľkú 

plochu. Ešte všeobecnejšie: Ak pre dve telesá existuje taká 
rovina, že každá s ňou rovnobežná rovina pretína tieto telesá 

v útvaroch s rovnakým obsahom, tak objemy týchto telies s rovnajú.  

Táto myšlienka sa nazýva Cavalieriho princíp. 
   Taliansky matematik Bonaventura Cavalieri (asi 1598 – 27. 9. 1647) si predstavoval teleso ako súbor 

úzkych rovnobežných „nedeliteľných“ rovinných rezov. Podobne môžeme chápať rovinný útvar ako súbor 
nekonečného počtu nekonečne tenkých rovnobežných už ďalej „nedeliteľných“ úsečiek. Potom Cavalieriho 
princíp v rovinnom vydaní, môže znieť: Nech sú dané dva rovinné útvary A, B a priamka p tak, že každá 

rovnobežka q rovnobežná s p pretína útvary A, B v úsečkách, ktorých pomer dĺžok je konštantný (rovnajúci 

sa konštante c). Potom aj pomer obsahov týchto rovinných útvarov A, B je rovnaký (rovný konštante c). 

Cavalieriho princíp nám pomáha pri určovaní plošných obsahov rovinných útvarov a objemov telies 
porovnávaním ich rovnobežných rezov s rovnakými rezmi plôch a telies, ktorých obsah či objem už 

poznáme. 
 

Rehoľník i profesor 
Francesco Bonaventura Cavalieri, niekedy tiež Cavalerio, pochádzal  

zo vznešenej, ale už v tej dobe schudobnenej, milánskej rodiny. Získal dobré humanitné 
vzdelanie. Pätnásťročný vstúpil do rádu kolombínov. Veľmi dobre ovládal grécky i 

latinský jazyk. Preštudoval diela mnohých antických autorov, medzi nimi i práce od 

Archimeda, Apollónia, Pappa a ďalších. Po príchode do kláštora v Pise (1616) sa stal 

obľúbeným žiakom matematika a astronóma Castelliho. Tam spoznal aj Galilea 
Galileiho, ktorý ocenil jeho matematické vedomosti. Cavalieri už vtedy dokazoval 

niektoré Archimedove tvrdenia novým spôsobom. Vysvetľoval vznik priamky pohybom 

bodu, vznik roviny pohybom priamky, napr. knihu, vnímanú ako teleso si predstavoval ako zloženinu 

rovnobežných listov. Cavalieri skladal plochy z „nedeliteľných“ úsečiek, telesá z „nedeliteľných“ rovín. 

Okolo roku 1620 zdokonalil základy tejto svojej metódy. Postupne žil a pracoval vo Florencii, Bologni,  
Ríme i v Parme. Jeho život plynul v tichu kláštorných ciel, v ruchu prednáškových miestností a v dopisovaní 

si s priateľmi. Bol jednoduchý a skromný, výrečný i pracovitý. Svoje zásluhy nezveličoval, uznával aj dobré 

vlastnosti iných. Stále však zápasil so silným reumatizmom. Cavalieri dosahoval úspechy v matematickej 

vede, bol uznávaný súdobou  spoločnosťou. Dokázal zlúčiť duchovný život učenca s postavením obyčajného 
reholníka. V roku 1629 dostal katedru astronómie v Bologni a tam pôsobil až do svojej smrti. V Miláne má 

postavený pamätník – sochu. 

 

Užitočné postupy 
Cavalieri vo svojich odborných prácach rozvinul myšlienky, ktoré viedli k vzniku 

infinitezimálneho počtu. Jeho Geometria indivisibilium continuorum quadam ratione 

promota (1635) podnietila mnohých matematikov k štúdiu problémov dnešného 
diferenciálneho a integrálneho počtu. Cavalieri vydal knihu o uplatnení logaritmov 

v astronomických výpočtoch (1632) a zbierku úloh o používaní logaritmov v rôznych 

oblastiach vtedajšej náuky (1639). Študoval súvislosti medzi geometrickou optikou  

a teóriou kužeľosečiek. Vydal aj spis o trigonometrii (1643) a celý rad ďalších 
pojednaní. V roku jeho úmrtia vyšla publikácia Šesť etúd o geometrii, kde rozvinul a doplnil svoje predstavy 

„metódy nedeliteľných“ (bod je nedeliteľný pre čiaru, čiara je nedeliteľná pre rovinu, rovina je nedeliteľná 

pre teleso; nedeliteľné je schopné vytvárať pohybom kontinuum priestoru o jeden rozmer väčšieho; 
porovnávanie nedeliteľných je užitočné)  pre postupy na určovanie obsahov a objemov.  

Bonaventura Cavalieri predurčil cestu k užitočnému ntegrálnemu počtu.             
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Edgar DEGAS 
(19.7.1834−27.9.1917)     

Vlastným menom Hilaire Germain 
Edgar de Gas bol francúzsky 

maliar, grafik a sochár. Bol jedným 

z hlavných predstaviteľov 

impresionizmu. V roku 1855 ho 

prijali na parížsku Akadémiu 

krásnych umení (Ecole des Beaux-

Atrs), kde sa venoval maliarstvu a 

sochárstvu. Na jar roku 1873 

zorganizoval výstavu (dnes známu 

pod názvom Prvá výstava impresionistov).  

Degas bol impozantná osobnosť úplne oddaná umeniu.  

Mal až encyklopedické znalosti nielen o výtvarnom umení  

a jeho dejinách, ale i o literatúre a hudbe.  

Najvýznamnejšie diela: Hodina tanca, Ukrižovanie, Rodina Bellelliových, Manželia Morbilliovi, 

Žena s chryzantémami, Dvor domu v New Orleans, Pedikúra, Skúška spevu, U modistky, 

Kancelária bavlnárského závodu, V kaviarni, Orchester v opere, Pred tribúnou, Kolieska na 

dostihoch, Žokejovia pred štartom, Na dostihoch, Baletná skúška na javisku, 

Tanečná trieda, Tanečná skúška…  
 

Z diela 

 

                      

                                                                                                                          

http://www.vytvarnavychova.sk/umelecke-smery/18-impresionizmus
http://www.vytvarnavychova.sk/rozbor-umeleckeho-diela/58-rodina-bellelliovych-la-famille-bellelli-edgar-degas

