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Josef  ZVĚŘINA  
(* 3. 5. 1913 − † 18. 8. 1990)  

 
Kněz, teolog, estetik, historik umění, 

publicista byl jeden z hlavních protagonistů 

obnovy českého katolictví v duchu Druhého 

vatikánského koncilu. Byl vězněm obou 

totalit - pro "protiněmecký postoj" byl na 13 měsíců gestapem internován, 

po nástupu komunismu byl povolán mezi "černé barony" do pracovních 

vojenských oddílů (PTP) a v roce 1952 zatčen a odsouzen na 22 let vězení. 

Čtrnáct let strávil v nejtěžších věznicích a pracovních táborech stalinského 

Československa. Po návratu prošel řadou civilních zaměstnání a každou 

volnou chvíli věnoval studiu, psaní a "podzemní" pastoraci. Byl jedním 

z prvních signatářů Charty 77. Ani nacistické, ani komunistické vězení 

nezlomilo jeho velkého ducha a snahu o pravdivost, solidaritu s druhými, zejména utištěnými 

ani obhajobu svobody svědomí. O církvi se vyjádřil: je to má láska i můj kříž. „Josef Zvěřina 

byl vždycky v první řadě těch, kteří se stavěli za lidská práva a občanské svobody, ať to bylo 

za Pražského jara v roce 1968, ať to bylo za Charty 77, kdy byl jedním z prvních signatářů,  

ať to bylo v tom manifestu Několik vět, ať to bylo v případě formace Občanského fóra a těch 

velkých demonstrací v listopadu 1989“ (T. Halík).  
 

Z myšlienok 
*  Charta nechtěla být a nebyla aktem politickým, nýbrž mravním…  

Tu se neptáme po vhodnosti, nýbrž po odpovědnosti, ne po výsledcích, 

ale po pravdě. Zvláště křesťan musí takto hodnotit. Měřítky ne lidskými, 

ale těmi, kterým nás naučil Kristus. Kdyby se lidé řídili úspěšností, nebyl 

by skončil na kříži… 

* Křesťanské povolání je povolání k hrdinství. Když nebudeme silní 

budeme špatnými křesťany…  

* Svým bratřím kněžím odkazuji prosbu, aby milovali pravdu,  

byli stateční a věrní a učili se znát znamení doby ... 

* Poznávám tragédii, že nemohu Boha víc vidět, uchopit, milovat.  

Ale zároveň cítím, že by to byla katastrofa, kdyby Boha nebylo,  

kdybych o něm nemohl nic říct. Mé otázky nejsou znevážením víry. 

* Jistota víry se nezískává logikou rozumu, nýbrž sjednocením s Bohem, 

osobním vztahem ke Kristu a silou Ducha. Nemá vědeckou evidenci 

nýbrž "věřitelnost", která se opírá o věrohodnost sebesdílejícího se Boha. 

* Nemám důkaz, který by vynucoval souhlas - víra je živé uchopení 

svědectví o živém Bohu. 

 Odpor proti neživému, zkostnatělému, formálnímu, k nesvobodě a nespravedlnosti, ke konvenci 

a farizejství, je naprosto zdravý a čím prudší, tím více ukazuje, jak je ho třeba. Naopak daleko 

horší je lhostejnost! ... Strach a lež jsou nejmocnější spojenci všech diktatur.  

 Člověk musí být tak trochu fantasta, zvlášť když jsou poměry zlé, aby neztratil elán.  

 Teologie lásky nás spojí, přinese dar jednoty křesťanství a národu, aby své svobody nezneužil. 

Dar pravdy, lásky, spravedlnosti a svobody se stává závazkem ... 

 Církev si teď stále víc uvědomuje, jaké světodějné poselství má v tomto rozbitém světě plném 

nenávisti, že jedině my můžeme vybudovat civilizaci lásky a kulturu srdce,  

a to je dílo pro záchranu celého lidstva.  

 Oběť má dvě stránky, jednu těžkou, bolestnou, až krvavou - druhou duchovní, 

která jí teprve dává smysl. Kde se něco rodí, bývá oběť: zrno musí zemřít,  

aby vydalo plod, matka rodí v nebezpečí života a v bolesti, myslitel a umělec 

obětuje svobodně sebe své tvorbě. V tom smyslu je oběť vrcholným mravním 

činem, nejvyšším darem lásky.                                                                               
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Oldřich BLAŽÍČEK  
(5.1.1887 − 3. 5. 1953) 

Český akademický malíř, představitel moderní 

krajinomalby. Pocházel z velmi skromných poměrů. 

Nejprve studoval na Vysoké škole uměleckoprůmyslové, 

po čtyřech letech přešel na Akademii. Nebyl jen 

svrchovaným malířem-krajinářem své rodné Vysočiny, 

ale proslavil se také malbou chrámových interiérů. Stal 

se profesorem malby na ČVUT. V cizině nejen tvořil, 

ale i vystavoval. Nejvýznačnějších ocenění dosáhly jeho 

obrazy na výstavě v Paříži (1921) a na mezinárodních 

výstavách Carnegiho institutu ve Spojených státech. 

Nepatřil k avantgardě, ale jeho obrazy jsou zastoupeny 

ve význačných sbírkách umění. První jarní den - 1928, 

olej na plátně;  U selského dvora- 1926, olej na plátně; 

Na večer v předjaří - 1925, olej na plátně; Rybníček  ve Slavíkově - 1927, olej na 

kartonu. 

 

https://www.google.sk/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=21&v

ed=0ahUKEwiXxoXEkPbYAhXPKVAKHSZrCos4ChAWCFwwCg&url=https%3A%

2F%2Fis.muni.cz%2Fth%2F110807%2Fff_b%2FKrajinarske_dilo_Oldricha_Bl

azicka.pdf&usg=AOvVaw15SzgOvXMyn7LRyZfxNJkB 
 

Z diela                                                http://www.artnet.com/artists/oldrich-blazicek/ 

 

 

https://www.google.sk/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=21&ved=0ahUKEwiXxoXEkPbYAhXPKVAKHSZrCos4ChAWCFwwCg&url=https%3A%2F%2Fis.muni.cz%2Fth%2F110807%2Fff_b%2FKrajinarske_dilo_Oldricha_Blazicka.pdf&usg=AOvVaw15SzgOvXMyn7LRyZfxNJkB
https://www.google.sk/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=21&ved=0ahUKEwiXxoXEkPbYAhXPKVAKHSZrCos4ChAWCFwwCg&url=https%3A%2F%2Fis.muni.cz%2Fth%2F110807%2Fff_b%2FKrajinarske_dilo_Oldricha_Blazicka.pdf&usg=AOvVaw15SzgOvXMyn7LRyZfxNJkB
https://www.google.sk/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=21&ved=0ahUKEwiXxoXEkPbYAhXPKVAKHSZrCos4ChAWCFwwCg&url=https%3A%2F%2Fis.muni.cz%2Fth%2F110807%2Fff_b%2FKrajinarske_dilo_Oldricha_Blazicka.pdf&usg=AOvVaw15SzgOvXMyn7LRyZfxNJkB
https://www.google.sk/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=21&ved=0ahUKEwiXxoXEkPbYAhXPKVAKHSZrCos4ChAWCFwwCg&url=https%3A%2F%2Fis.muni.cz%2Fth%2F110807%2Fff_b%2FKrajinarske_dilo_Oldricha_Blazicka.pdf&usg=AOvVaw15SzgOvXMyn7LRyZfxNJkB
http://www.artnet.com/artists/oldrich-blazicek/
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Søren KIERKEGAARD  
(5. 5. 1813  11. 11. 1855) 

 

Ide o to nájsť pravdu, ktorá je pravdou pre mňa, nájsť 

ideu, pre ktorú by som bol ochotný žiť a umrieť. Dánsky 

filozof a teológ túžil po bytostnom stotožnení sa s nejakou ideou (pravdou)  

a existovanie v nej, uprednostňoval čin a zanietené konanie pred nezainteresovanou 

reflexiou, t.j. život v pravde pred púhym poznaním pravdy. Žiť pravdu znamená  

to isté, čo trpieť pre pravdu. Stal sa zakladateľom existenciálnej filozofie, pretože  

ako prvý posunul otázku existencie do stredu záujmu filozofie. Medzi jeho 

najvýznamnejšie diela patria: Buď  alebo (1843), Pojem úzkosti (1844), Štádiá na 

ceste životom (1845), Konečný nevedecký dodatok k Filozofickým fragmentom (1846), 

Nemoc k smrti (1848). Uznal, že iba etické a eticko-náboženské poznanie je existenciálnym poznaním, 

všetko ostatné poznanie, či už ide o metafyzické (systémové), vedecké (faktické), alebo estetické (umelecké), 

ktoré nemá priamy vzťah k existencii, je len ďalším spôsobom rozptýlenia, vzďaľovaním sa od skutočného 

života. Toto objektívne, nezúčastnené poznanie je akousi intelektuálnou hrou, ktorá má za cieľ odviesť 

pozornosť poznávajúceho subjektu od neúprosnej vážnosti jeho vlastného života. Kierkegaard sa v celom 

svojom diele venoval subtílnym analýzam najrôznejších spôsobov ľudskej existencie. 

Spoznal, že jednotlivec je pravdou, pretože je jedinou skutočnosťou, a že k pravde sa 

treba vzťahovať osobne a priamo, nie prostredníctvom generácie, doby, či sociálnej 

skupiny. Najvyššiu sebarealizáciu jednotlivec dosahuje v osobnom vzťahu k Pravde 

samej – k Bohu. Ak ľudia zabudli, čo znamená existovať v náboženskom zmysle, 

bezpochyby tiež zabudli, čo to znamená existovať ako ľudská bytosť, a preto je nutné  

im to pripomenúť.  
 

Z myšlienok 
 Láska k Bohu a láska k blížnemu sú dve krídla dverí, ktoré sa nedajú otvoriť ani zavrieť 

samostatne... Boh je láska aj keby som mal po celý život trpieť.  

 Milovať človeka znamená: pomôcť mu milovať Boha... Láske treba uveriť a musí sa žiť. 

 Človeka navádzaj mlčať. Jedine tak môže počuť Božie Slovo. 

 Pomáhať inému človeku, aby miloval Boha, znamená milovať ho; byť podporovaný v láske  

k Bohu iným človekom znamená byť milovaný. 

 Vnútorný život dnešného sveta je chorý. Keby som bol lekár a niekto by ma požiadal o radu, 

odpovedal by som: Vytváraj ticho a veď ľudí k tomu, aby mlčali! 

 Životu je možné porozumieť len dozadu – ale žiť sa musí dopredu. 
 Každé bytostné poznanie sa týka existencie, lebo iba to poznanie, u ktorého je podstatným jeho 

vzťah k existencii, je podstatným poznaním. Všetko poznanie, ktoré v reflexii nezasahuje  

do vnútra, do vnútrajškovosti existencie, je, nazerané vzhľadom k podstate, ľahostajným...  

 Viera je kontradikcia medzi nekonečnou vášňou vnútrajškovosti a objektívnou neistotou. 

mnoho ľahšie je byť ako tí druhí, opičiť sa po nich, stať sa číslom a patriť k davu. 

 Človek rozumu nemôže pochopiť toho, kto existuje vo viere, a ten, kto vo svojom existovaní 

stavia na paradox viery, sa nedokáže prejaviť zrozumiteľne pomocou slov. 

 Bez viery sa potkneme aj o steblo slamy, s vierou prenesieme i hory... Veriaci je vždy víťazom. 

 Každá chvíľa netrpezlivosti, keď sa chceme obzrieť, aby sme uvideli, či sme aspoň trochu bližšie 

k cieľu, sa vždy stáva príčinou zdržania a rozptýlenia. 

 Najväčšou dokonalosťou človeka je to, že potrebuje Boha... To strašné, čo je človeku zaručené, 

je voľba a sloboda...  
 Veriť znamená stratiť rozum, aby sme získali Boha. 

 

 Čo možno dať a čo všetko dáva? Láska! 
 Čo možno vziať a čo zároveň všetko berie? Láska! 

 Čo sa nikdy nezmení, aj keď sa všetko zmení? Láska! 
 

O svojej večnosti rozhodujeme v tomto živote!                  

http://sk.wikiquote.org/wiki/L%C3%A1ska
http://sk.wikiquote.org/wiki/Boh
http://sk.wikiquote.org/wiki/Bl%C3%AD%C5%BEny
http://sk.wikiquote.org/wiki/2
http://sk.wikiquote.org/wiki/Kr%C3%ADdla
http://sk.wikiquote.org/wiki/Dvere
http://sk.wikiquote.org/wiki/Samostatnos%C5%A5
http://www.inclick.sk/returns/redirect.php?goto=310&pr=0.11&wid=1222&tstamp=1292240803&pid=774&cd=d41ded65c6ed9bde1524daa4e8b65037
http://sk.wikiquote.org/wiki/Milovanie
http://sk.wikiquote.org/wiki/%C4%8Clovek
http://sk.wikiquote.org/wiki/Pomoc
http://sk.wikiquote.org/wiki/Boh
http://sk.wikiquote.org/wiki/L%C3%A1ska
http://sk.wikiquote.org/wiki/Viera
http://sk.wikiquote.org/wiki/Musie%C5%A5
http://sk.wikiquote.org/wiki/%C5%BDitie
http://sk.wikiquote.org/wiki/%C4%8Clovek
http://sk.wikiquote.org/wiki/Ticho
http://sk.wikiquote.org/wiki/Po%C4%8D%C3%BAva%C5%A5
http://sk.wikiquote.org/wiki/Boh
http://sk.wikiquote.org/wiki/Slovo
http://sk.wikiquote.org/wiki/Pomoc
http://sk.wikiquote.org/wiki/%C4%8Clovek
http://sk.wikiquote.org/wiki/Milova%C5%A5
http://sk.wikiquote.org/wiki/Boh
http://sk.wikiquote.org/wiki/Podpora
http://sk.wikiquote.org/wiki/L%C3%A1ska
http://sk.wikiquote.org/wiki/%C5%BDivot
http://sk.wikiquote.org/wiki/Svet
http://sk.wikiquote.org/wiki/Choroba
http://sk.wikiquote.org/wiki/Kateg%C3%B3ria:Lek%C3%A1ri
http://sk.wikiquote.org/wiki/Ticho
http://sk.wikiquote.org/wiki/%C4%8Clovek
http://sk.wikiquote.org/wiki/%C5%BDivot
http://sk.wikiquote.org/wiki/Rozumie%C5%A5
http://sk.wikiquote.org/wiki/D%C3%A1vanie
http://sk.wikiquote.org/wiki/L%C3%A1ska
http://sk.wikiquote.org/wiki/Branie
http://sk.wikiquote.org/wiki/V%C5%A1etko
http://sk.wikiquote.org/wiki/L%C3%A1ska
http://sk.wikiquote.org/wiki/V%C5%A1etko
http://sk.wikiquote.org/wiki/Zmena
http://sk.wikiquote.org/wiki/L%C3%A1ska
http://sk.wikipedia.org/wiki/S%C3%BAbor:Kierkegaard.jpg
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Jiří KRUPIČKA  
(5. 5.1913−24.4.2014) 

 

Český geolog, esejista, myslitel, exulant, profesor University of Alberta  

v Edmontonu. muž vzrušených osudů ovlivnil myšlení mnoha racionálně 

uvažujících lidí stejně jako osm jeho knih. Je autorem volné trilogie 

Renesance rozumu, Flagelantská civilizace a Zkouška dospělosti. Vydal 

knihy Stará pevnost, Rozmanitosti života a Zmatek. Vzýval zdravý rozum  

a opíral se o něj při úvahách filozofických, politických, ale i fyzikálních  

a mnohých dalších. Měl obrovskou schopnost věci vystihnout, jít na jejich 

kořen. Říkal, že úkolem filozofa je svět pochopit a pojmenovat, ne do něj 

přinášet ještě větší zmatek. Jiří Grygar o něm psal: „Prof. Krupička je 

vášnivým obhájcem racionálního myšlení, které k mému zklamání namnoze 

dostává v současné české společnosti na frak. Ze svého stoletého nadhledu 

vidí totiž možná pronikavěji než my trochu mladší, že za hrůzami uplynulého století stály právě 

iracionální síly, které v dějinách slavívají krutá, byť dočasná vítězství nad těmi, kdo obhajují právo 

na svobodné tvůrčí myšlení posilující člověka v nekončícím úsilí o hlubší poznání světa." 

http://www.listy.cz/archiv.php?cislo=132&clanek=021315 

 
 

Z myšlienok 
 

Věř zdravému rozumu víc než heslům a „principům“, 
dodržuj slovo a závazky, nepodváděj svého životního 
partnera, kroť primitivismy svého „Já“, měj rád slušné 
lidi, braň se vládě peněz nad sebou, netřes se před smrtí – dokaž to  

a budeš n ě k d o vedle davu osvobozených šašků. 
Historie vědy je dlouhou řadou úspěchů a neúspěchů, bojů myšlenek a lidí, radostí 
a zklamání. Je v ní extatický duch stejné síly a niternosti jako v historii umění  
a literatury. Stavět duševní život vědcův a jeho práci na nižší úroveň v pomyslné 
hierarchii hodnot je projevem zakrnělé mysli. 
Žádný prorok – zakladatel nebyl sám; jinak bychom o něm nevěděli. Vždy ho 
doprovázela, poslouchala a uctívala skupina učedníků, předávala jeho slova dál  
a po jeho smrti je třídila, shrnovala a dogmatizovala jako články víry… 
Dáme-li dobré jevy a slušné lidi v životě dnešních vyspělých národů na jednu misku 
vah a jejich opak na druhou, převáží miska dobrého. Provedeme-li totéž se světem 
zpravodajství, vylétne tatáž miska rychle nahoru... 
Svět je poznatelný; v míře, dostatečné pro zachování života lidské společnosti,  
i v kritických situacích… Poznání nikdy nekončí. Jeho motorem je kolektivní rozum 
generací, zastaví je teprve smrt lidstva. 
Rozum dává poznání řád. Bez rozumu je život jen okamžitá přítomnost, která si není vědoma  
ani minulosti, ani budoucnosti… Rozum a rozumnost bez spoluúčasti citu jsou prázdné pojmy 
pro vztahy mezi lidmi, mohou sloužit jen jako výplň bezobsažných vět. Rozum bez citu je všechno 
možné, jen ne rozum… Rozum je základní a nejdůležitější životní nástroj člověka ...nic lepšího  
než rozum nemáme a mít nebudeme.  

V dnešním světě vzniká paradox. Houstnoucí síť informací nevyjasňuje pohled  
na lidstvo jako celek, nepomáhá mysli vytvářet si soustavný a nerozporný obraz 

lidského světa. 

http://www.listy.cz/archiv.php?cislo=132&clanek=021315
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Johannes BRAHMS 
(7. 5. 1833 − 3. 4. 1897) 

 

Nemecký hudobný skladateľ, klavirista  

a dirigent z obdobia romantizmu.  

Od roku 1862 trvale vo Viedni. Inšpirovali 

ho  L. v. Beethoven, F. Liszt, R. Schumann. Uvedomelo nadväzoval 

na klasické vzory. Úcta k tradícii a láska k ľudovej piesni. Bohato 

odstupňovaná harmónie, bohatá rytmika. Prevaha lyrického tónu.   

Aj  pri veľkom stavebnom majstrovstve jednoduchý štýl, plný hlbokej 

citovosti a pevnej disciplíny. Hudba vysokej ušľachtilosti a hlbokej 

múdrosti. 

http://www.klasika.wz.cz/Zivotopisy/Brahms/Brahms.php 

https://sk.wikipedia.org/wiki/Johannes_Brahms 

Z diela 
SYMFÓNIE:  

č. 1 c moll op. 68 (1876)  

 č. 2 D dur op. 73 (1877)  

č. 3 F dur op. 90 (1883).  

č. 4 e moll op. 98 (1885)  

 

KONCERTY 
Koncerty pre klavír č. 1 d moll op. 15 (1854-58) a č. 2 B dur op. 83 (1881).  

Koncert pre husle D dur op. 77 (1878).  

Dvojkoncert pre husle a violoncello a moll op. 102 (1887).   

  ĎALŠIE ORCHESTRÁLNE SKLADBY  
Variáce na tému J. Haydna op. 56a (1873)  

Akademická slávnostná predohra op. 8,0 v závere - Gaudeamus igitur.  

Tragická predohra op. 81.  

Serenády D dur (op. 11) a A dur (op. 16)   

 PIESNE  
asi 200, závažného (napr. Štyri vážne spevy), jednoduchšieho  až ľudového 

charakteru.  

ZBOROVÁ TVORBA  
Nemecké requiem op. 45 (1865-68) pre sólový soprán a barytón, zbor, orchester a varhany  

(vlastný Brahmsov text zostavený z biblických citátov).  

Rapsódie op. 53, Pieseň osudu, Rinaldo (kantáta)  

 KOMORNÁ TVORBA  
Kvintet s klarinetom h moll, Klavírny kvintet f moll. Sonáty pre husle (č. 3 d moll),  

 KLAVÍRNA TVORBA  
Sonáty pre klavír (č. 3 f moll). Variácie na Händelovo téma - 25 variácií a záverečná fúga,  

Uhorské tance pre štvorručný klavír (1852-69)  

 VARHANOVÁ TVORBA  
11 predohier  

 

https://www.youtube.com/watch?v=3X9LvC9WkkQ&list=RD3X9LvC9WkkQ&t=11 

https://www.youtube.com/watch?v=Nv8NOOZdlRo 

https://www.youtube.com/watch?v=t894eGoymio&index=24&list=RD3X9LvC9WkkQ 

https://www.youtube.com/watch?v=zKrxesI3ziE 

http://www.klasika.wz.cz/Zivotopisy/Brahms/Brahms.php
https://sk.wikipedia.org/wiki/Johannes_Brahms
https://www.youtube.com/watch?v=3X9LvC9WkkQ&list=RD3X9LvC9WkkQ&t=11
https://www.youtube.com/watch?v=Nv8NOOZdlRo
https://www.youtube.com/watch?v=t894eGoymio&index=24&list=RD3X9LvC9WkkQ
https://www.youtube.com/watch?v=zKrxesI3ziE
http://media.rozhlas.cz/_obrazek/2344164--johannes-brahms-1853--1-464x331p0.jpeg
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Henri DUNANT  
(8.5.1828−30.10.1910)   

Švajčiarsky spisovateľ, spoluzakladateľ 

medzinárodného Červeného kríža.  

Získal (1901) prvú Nobelovu cenu za mier. 

Ako 21-ročný v čase 1849-1852 cestoval  

po krajinách dnešného Francúzska, Belgicka  

a Holandska a propagoval myšlienky Kresťanskej 

únie mladých mužov, organizácie založenej v Ženeve. Otec s matkou 

mu predurčili životnú dráhu bankára a obchodníka. Preto sa vydal 

(1854-1858) na obchodné cesty do Alžíra, Tunisu a na Sicíliu.  

Pri Solferine (25.6.1859) sa stretli vojská Napoleona III. a Františka 

Jozefa I. Tam videl na vlastné oči krvácať, trpieť a zomierať vojakov 

i civilných obyvateľov. Z frontu prišiel s čudným 

nápadom - žiadal panovníkov, aby každému 

svojmu vojakovi zavesili na krk pliešok, aby mohli byť identifikovaní  

aj ako mŕtvi a ranení. „Tutti fratelli“ (Všetci sú bratia.)   
http://www.cervenykriz.eu/cz/edicehnuti/dunant.pdf 

Červený kríž sa stal strážcom systému, ktorý doteraz plní zúfalú úlohu vnášať 

pravidlá do vojny a čo najviac ju priblížiť akémusi spravodlivému meraniu síl,  

s čo najmenšími obeťami na civiloch, zranených a zajatcoch, ktorí o vojne 

nerozhodli a zúčastňujú sa na nej z donútenia. 

 

http://www.zdrav.cz/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=1709&mode=thread&order=0
http://www.cervenykriz.eu/cz/edicehnuti/dunant.pdf


8 

 

Paul GAUGUIN 
(7.6.1848 – 8.5.1903) 

 

Francúzsky maliar, grafik, keramikár, rezbár. 

Maľoval krajinky, akty, portréty, figurálne 

a žánrové kompozície. Farebnosť a perspektíva 

jeho obrazov sú nezvyčajné. Pri maľbe využíva 

veľké farebné plochy a kontrasty medzi nimi. 

Nesústredí sa iba na kresbu krajiny,  

ale znázorňuje aj určitý dej. Ďalšími 

charakteristickými znakmi jeho diel sú 

harmónia teplých farieb, zjednodušenie 

objemov a potlačenie tieňov. 

 

http://www.matty.estranky.sk/clanky/maliari/paul--gauguin.html 

https://zivotopis.osobnosti.cz/paul-gauguin.php              https://cs.wikipedia.org/wiki/Paul_Gauguin 

Z diela 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

https://sk.wikipedia.org/wiki/7._j%C3%BAn
https://sk.wikipedia.org/wiki/7._j%C3%BAn
https://sk.wikipedia.org/wiki/8._m%C3%A1j
https://sk.wikipedia.org/wiki/8._m%C3%A1j
http://www.matty.estranky.sk/clanky/maliari/paul--gauguin.html
https://zivotopis.osobnosti.cz/paul-gauguin.php
https://cs.wikipedia.org/wiki/Paul_Gauguin
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José ORTEGA Y GASSET 
(9.  5. 1883  18. 10. 1955)  
 

Španielsky filozof, sociológ, estetik a esejista 

študoval u jezuitov v Malage, na univerzitách 

v Salamanke a Madride. Štyri roky bol na 

študijnom pobyte v Nemecku, kde spoznal 

oddanosť vedeckej a objektívnej metodike. 

V rokoch 1910-1936 viedol  katedru metafyziky v Madride. Od roku 1931 

bol poslancom za republikánov. Po začiatku občianskej vojny v Španielsku 

odišiel do exilu (Francúzsko, Holandsko, Južná Amerika, Portugalsko).  

Po návrate (1945) striedal pobyt v Španielsku a v Nemecku. Nevytvoril 

svojbytný filozofický systém, vynikol ako mysliteľ, ktorý esejistickou 

formou ponúka vedecké poznatky bez prísneho dôkazu. Zavrhol prehnanú 

subjektivitu, vyhýbal sa prílišným abstrakciám, dával prednosť 

pozorovateľným faktom. Skoro 20 rokov (1916-1935) vydával svoju „osobnú“ revue  

El Espectador, často žurnalisticky prispieval do novín a časopisov, robil prednáškové turné.  

K jeho hlavným dielam patria: Meditácie o Quijotovi, Odľudštenosť umenia, Vzbura davov. 

Uznával, že filozofia nemôže byť oddelená od konkrétnych podmienok ľudského života. Zavrhol 

prehnanú subjektivitu, hľadal súlad medzi objektom a subjektom. Vnímal vzťahy so svetom; 

okolnosti sú nemé veci, ktoré nás obklopujú a dynamizujú vzájomné vzťahy s nami. Pozoroval,  

že ľuďom chýba životný projekt, ktorý by ich nadchol a nasmeroval ich ľudské konanie. Každý 

ľudský život je stanoviskom, ktoré zapadá do perspektív splývajúcich v generácii svojej doby.  

Vôľu byť sám sebou  považuje za hrdinstvo. Vznešený človek vykonáva svoju vôľu v službe 

hodnotám, ktoré ho presahujú a vytvárajú zmysel existencie. Sme ovplyvňovaní zvykmi 

a tradíciami, prostredníctvom slov a spoločenskej mienky. Ľudský rozum má zvládnuť podmienky 

dané človeku pre život.  
 

Z myšlienok 

 Pokrok nespočíva v tom, zrútiť včerajšok, ale zachovať  

tú jeho podstatu, ktorá má silu vytvoriť lepší dnešok. 

 Prekvapenie a úžas sú začiatkom pochopenia. 
 Masy a kolektív môžu skutočne žiť bez pravdy. Nie sú jej ani schopné,  

ani pre nich nie je potrebná. 

 Muž sa domnieva, že si vybral ženu. 
V skutočnosti si žena zvolí muža a ten si ju vyberie. 

 Dejiny sú románom toho, čo bolo. Román je dejinami toho, čo mohlo byť. 

 Medzi ľuďmi a okolnosťami v ktorých žijú prebieha vzájomné dynamické 

ovplyvňovanie.... Formulou pre zachytenie tohto dynamického vplyvu je veta:  

 Ja som ja a moje okolnosti... Jednotlivec môže ovplyvniť svoje okolnosti, nemôže 

ich však prehliadať... Ovplyvňovanie svojich okolností je pre jednotlivca jeho 

tvorivým aktom. 

 Hrdina, vynikajúci človek, utvára vznešený život vykonávaním 

svojej vôle na prekonanie sféry všedného a daného... Opakom 

hrdinu je človek davu, ktorý je spokojný s vlastnou 

priemernosťou a namiesto rozumu sa spolieha na mienku. 

 Sú  dva druhy nespokojnosti: nespokojnosť, ktorá pracuje,  

a tá, čo zalamuje rukami. Prvá dosiahne to, čo chce,  

druhá stratí, čo má.                                                                                                

http://cs.wikiquote.org/wiki/Soubor:180px-JoseOrtegayGasset.jpg
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Richard Philips FEYNMAN  
(11. 5. 1918 – 15. 2. 1988)  

 

„Z polovice génius, z polovice klaun“  

(F.J. Dyson). Aj také čudné hodnotenie získal 

jeden z najoriginálnejších fyzikov svojej doby. 

Vynikal nenásytnou zvedavosťou, jemným 

vtipom, brilantným myslením a hravým temperamentom. Mal pomerne 

otvorenú a veselú povahu, dokázal ľudsky žiť s pochybnosťami 

a neistotami. Narodil sa v New Yorku (USA) ako syn bieloruského 

prisťahovalca. Vyštudoval MTI aj univerzitu v Princetone. Pracoval  

na projekte atómovej bomby v Los Alamos (194345), prednášal  

na Cornelovej univerzite a Ka1ifornskom technologickom inštitúte v Pasadene. Výskum  

a vysokoškolská výchova sa u neho prelínali do nerozlučnej jednoty (Chcel som, aby väčšina  

z vás mohla oceniť krásu nášho nádherného sveta a zároveň o ňom získať fyzikálnu predstavu...  

aby vynikla nádhera a zázračnosť sveta okolo nás.). Jeho Prednášky o fyzike (1966) sa stali 

„fyzikou s ľudskou tvárou“. Vedecky pracoval v oblasti kvantovej teórie poľa, fyziky 

elementárnych častíc a teórie gravitácie. Za vypracovanie základných princípov kvantovej 

elektrodynamiky získal spolu s Tomonagom a Schwingerom Nobe1ovu cenu (1965).  

Za veľký prínos v rozvoji fyzikálno-matematických vied dostal Einsteinovu cenu (1954).  

Bol aj  členom komisie na vyšetrenie príčin katastrofy raketoplánu Challenger (1986).  
 

Z myšlienok 
 Základnou funkciou ľudstva je poznanie. Ak táto funkcia 

odumrie, potom sa existencia ľudstva stane nezmyselná. 

 Prečo je príroda matematická, je záhada…  
 Skutočnosť, že vôbec existujú akékoľvek zákony,  

je v určitom zmysle zázrak. 
 Veda je snaha porozumieť správaniu sa prírody... Veda je snaha pochopiť nejaký 

jav, založená na princípe, že to, čo sa deje v prírode, je pravdivé a slúži to  

na overenie každej teórie, ktorá chce daný jav objasniť... Príroda dáva jasné 

odpovede, keď sa jej viem jednoducho opýtať. 

 Princíp oddeľovania pravdy od nepravdy pomocou experimentu a nazbieraná 

suma vedomostí, ktorá je konzistentná s týmto princípom – to je veda. 
 Vo vede je bezpodmienečne nevyhnutné pochybovať; ak má veda kráčať vpred,  

je absolútne nevyhnutné, aby v nej bola zakódovaná neistota... Nič nie je úplne isté či dokázané 

nad akúkoľvek pochybnosť... Veda zhromažďuje stále viac faktov, ich výsledkom nie je žiadna 

absolútna istota, ale zistenie, že toto alebo tamto je viac alebo menej pravdepodobné.   

 Chcel som hlavne, aby ste dokázali oceniť nádheru tohto sveta a vedeli naň 

pozerať aj fyzikálnym spôsobom, lebo som presvedčený, že to patrí k hlavnej časti 

skutočnej kultúry dnešných čias...  
 

 Nič síce neviem, ale toľko zase viem, že všetko je zaujímavé,  

ak to študujete dostatočne hlboko. 

 Aby sme vedeli chápať prírodu, môže byť nevyhnutné,  
aby sme lepšie chápali matematické vzťahy. 

 Nikdy nemáme definitívne pravdu.  
Môžeme si byť istí iba tým, že sa mýlime. 

 Fyzika nie je najdôležitejšou vecou. Tou je láska.                   
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Gerbert z Aurilacu – matematik pápežom 

 
Nečakané spojenie 
Možno je to nezvyčajná otázka: Bol niekedy v histórii pápežom človek,  

ktorý bol aj uznávaným matematikom? Správna odpoveď znie – áno, 

francúzsky matematik Gerbert z Aurilacu  

(bol neskôr pápežom Silvestrom II.). 

 

Poznal arabskú matematiku 
Pravidlá vedú k zovšeobecneniu. Zovšeobecnenie predpokladá presnú znalosť súvislostí. 

Z matematiky sa stáva skoro čarodejníctvo. O tom, kto ovládal umenie deliť ľubovoľné veľké čísla 

hovorili, že sa upísal diablovi. Aritmetika vyžadovala formálnu obratnosť. Bystré hlavy ponúkali 

pre výpočty spôsob abacistov (počítanie na „líniách“) alebo algoritmikov (počítanie „perom“). 

Slávnym abacistom bol Gerbert z Aurilacu (930/945 – 1003). Narodil sa medzi rokmi 930 až 945 

v Auvergene. Dostal úplné vzdelanie, mimoriadne prospieval v matematike i astronómii. Osud  

ho priviedol aj do Španielska, kde tento francúzsky kňaz ako jeden z prvých európskych učencov 

študoval arabskú matematiku. V tej dobe bola v Cordobe arabská vysoká škola (s bohatou 

knižnicou arabských, gréckych a latinských textov), kde sa prednášala aj matematika.  
 

Gerbert skvele popularizoval dielo Boethiovo, časti Euklidových Základov i praktickú geometriu. 

Ovládal počítanie na abaku – sčítacej doske. Namiesto kamienkov používal žetóny s číselnými 

znakmi. V jeho Knihe o delení čísel a Pravidlách o počítaní na abaku možno spoznať termíny 

delenec a deliteľ. V pojednaní Geometria (94 článkov) vysvetlil základné pojmy (bod, čiara, plocha, 

teleso), jednoduché poznatky a metódy výpočtov výšok, hĺbok a vzdialeností.  

V časti o zememeračských praktikách spomína i počítanie s figurálnymi číslami. Zorganizoval 

školu v Remeši, kde vyučoval disciplíny kvadrívia (aritmetika, geometria, astronómia, hudba). 

Okrem matematiky sa zaoberal aj logikou, filozofiou i astronómiou. Napísal pojednania  

o dialektike, teológii i politike. V Magdeburgu skonštruoval slnečné hodiny, keď predtým skúmal 

polohu Polárky. Zaoberal sa mnohostranným využitím astrolábu (prístroj na meranie uhlov 

v súdobej astronómii). 

 

Nábožný aj učený  
Gerbert z Aurilacu ako učenec, výnimočná osobnosť na poli cirkevnom  

i politickom, posunul západné myslenie bližšie k prameňom antickej 

filozofie a vedy, podnietil aj záujem o samostatné pozorovanie  

a skúmanie. Študoval Vergília, uplatňoval novoplatónsky štýl myslenia.  

Stal sa vplyvným mužom svojej doby, oslňoval všestrannosťou  

a prenikavosťou svojho umu. Vynikal aj ako široko vzdelaný a originálny 

učiteľ. Ako učený arcibiskup ravenský radil aj cisárovi Otovi III. (panoval 

995 – 1002) a ten ho určil roku 999 za pápeža. Gerbert bol prvý Francúz 

na pápežskom stolci a prijal meno Silvester II. V tejto funkcii prispel 

k organizácii cirkvi v Poľsku i v Uhorsku. V roku 1001 poslal uhorskému 

kráľovi Štefanovi I. kráľovskú korunu. Vyhlásil za svätého pražského 

biskupa Vojtecha. S úspechom sa zapísal do dejín cirkvi i matematiky. 

Zomrel 12. mája 1003. 
   
Je mimoriadne zaujímavé i podnetné, že k popredným osobnostiam spred tisíc rokov patrí  

Gerbert z Aurilacu, človek mnohostranných kultúrnych záujmov, literatúry, hudby, vedy,  

ale aj matematickej kultúry.                                                                                                                                
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Mária G. AGNESIOVÁ – s matematickým talentom v rehoľnej službe 

 

Nadaná na jazyky i matematiku  
O tejto Talianke sa hovorilo, že už päťročná vedela po francúzsky a ako 

jedenásťročná už plynulo rozprávala po latinsky i grécky a trinásťročná  

aj po hebrejsky. Neskôr sa dohovorila španielsky i nemecky. Bola dcérou 

Pietra Agnesiho, profesora matematiky, ktorý sa postaral o to, aby Mária 

Gaetana (16. 5. 1718 – 9. 1. 1799), ktorá mala hlboké prirodzené 

intelektuálne predpoklady, získala všestranné vzdelanie od najlepších 

domácich učiteľov jazykov, matematiky, fyziky i filozofie. Deväťročná 

preložila z taliančiny do latinčiny článok o obhajobe práva žien na 

vzdelanie. Jej učiteľmi boli hlavne jej otec a rehoľník Rampinelli. Učiteľské 

schopnosti vyskúšala Mária najskôr v rodine, mladším súrodencom napísala 

Počtovnicu. Už ako 19-ročná študovala matematické práce Fermata, Descarta, Newtona. V rokoch 

1748–1749 publikovala v Miláne svoje dielo zo základov matematickej analýzy. Tam vyložila 

nielen tradičné partie z algebry a analytickej geometrie, ale i vtedajšiu novinku – diferenciálny 

a integrálny počet. Kniha bola preložená aj do angličtiny a francúzštiny. Dielo vzbudilo ohlas  

aj u panovníčky Márie Terézie a Mária Gaetana získala aj členstvo v Bolonskej 

akadémii vied i medailu od pápeža Benedikta XIV. Po smrti svojho otca (1752) 

vymenila Mária matematiku za teológiu a odriekanie kvôli vede za život podľa 

evanjelia. Rozhodla sa ponúkať starým a chorým ľuďom v chudobinci nádej na 

posmrtnú blaženosť. Vstúpila do kláštora a vytrvala v nezištnej ošetrovateľskej 

službe až do svojej smrti. Ani nebola pochovaná v katedrále, ale v opustenom 

hrobe.  

 

Čarodejnica 
S menom Mária Gaetana Agnesiová je spojené aj pomenovanie zaujímavej krivky, ktorú 

nazývame Čarodejnica. V karteziánskej sústave súradníc má táto krivka rovnicu  
 

 y
2 
 x + a

2
  (x – a) = 0.                      

 

Výklad o tejto krivke začína geometrickým faktom, 

že ak zodpovedajúce si body krivky a určitej 

polkružnice majú zhodné súradnice, štvorec súradníc 

je ku štvorcu polomeru polkružnice v takom istom 

pomere, v akom by súradnica rozdelila priemer polkružnice. Krivku predtým študoval aj Fermat 

(1601–1665) a Newton (1643–1727), ale nikto ju tak dôkladne nepreskúmal ako Agnesiová.  

Neskôr skomolením pomenovaní získala nevinná krivka názov Agnesiina čarodejnica. Neskôr sa 

krivda na zbožnej talianskej matematičke aspoň trocha odčinila, keď jeden z kráterov planéty 

Venuša dostal (r. 1991) meno Agnesi.  

 

Medzi úspešnými 
V milánskej Ambroziánskej knižnici sú medzi 

literárnymi pokladmi od Vergília, Leonarda da 

Vinci, Karola Boromejského a Galilea Galileiho, 

uložené aj matematické, teologické a charitatívne 

rukopisy Márie  Gaetany Agnesiovej. 
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Omar CHAJJÁM – básnik, astronóm i matematik 
 

Osobnosť iránskej kultúry 
Na Slovensku vyšla (2006) zaujímavá knižka s názvom Túžba je vták, čo nie je 

v tvojej sieti. Jej autorom je básnik Omar Chajjám (1048–1131), píšuci svoje 

štvorveršia perzsky. Jeho verše staré takmer tisíc rokov nás paradoxne 

harmonizujú aj dnes:  

Z hľadania pravej cesty bolí ľudí hlava – 

doprava zľava, či doľava sprava? 

Mám strach, že ozve sa raz ráno správa: 

"Hlupáci! Ani jedna cesta nie je pravá!" 

Spomínaný iránsky mysliteľ mal celé svoje meno Giját ad–Din al–Fath Abu Umar bin Ibrahim 

Chajjám Níšábúrí. Možno jeho sympatickou charakteristikou sú aj tieto verše:    

Mám v jednej ruke Korán, v druhej džbán, 

raz na ten Korán nedbám a raz dbám. 

Pod klenbou z belasého mramoru 

veriaci kacír - neveriaci musulman. 

Málo poznatkov o živote 
Narodil sa pravdepodobne 18. mája 1048 vo východoiránskom meste Níšapúr. Tam za panovania 

Seldžukovcov bola ich rezidencia. Omar Chajjám získal základy všestranného vzdelania. Neskôr 

za svojho učiteľa považoval perzského filozofa, lekára a prírodovedca Avicennu (asi 980–1037). 

Dobročinnosť mecenášov ho priviedla k službe na panovníckom dvore s obrovskou ríšou 

rozprestierajúcou sa od Palestíny cez Malú Áziu až po čínsky Turkestán. Životné osudy 

zodpovedajúce svojej dobe ho poznačili v odpovediach na otázky nielen filozofické a etické 

(napísal Pojednanie o bytí a povinnosti), ale aj prírodovedné i náboženské: 

Od zeme ku hviezdam cesty môjho ducha vedú. 

Všetky tajomstvá som prenechal pre moju vedu 

a každý uzol záhad rozťali moje ruky šikovné, 

len pre uzol smrti zmysel neprivedú. 

   Omar Chajjám zomrel v rodnom meste pravdepodobne 4. decembra 1131. Podľa tradície jeho 

posledné slová boli: Ó Bože! Ty vieš, že som sa snažil poznať Ťa, tak ako som vedel. Zmiluj sa,  

lebo poznanie Teba, je pre mňa jedinou cestou k Tebe. 

Príťažlivosť vesmíru 
Myslenie naše nie je oáza, sú to tečúce vody, ktorých pramene sotva dovidíme. Chajjám sa zapojil 

do reformy iránskeho solárneho kalendára, ktorý však dlho nevydržal pri živote, lebo islamské 

náboženské dôvody premohli prírodovedné argumentácie. Od roku 1074 sa zúčastňoval budovania 

astronomického observatória a v tejto oblasti dosiahol pozoruhodné úspechy. 

Matematické poznanie 
Asi v roku 1074 napísal pojednanie O dôkazoch úloh algebry a v roku 1077 

Komentáre k Euklidovým Základom. Teóriu o proporciách chápal v procese 

merania jednej veličiny druhou. Asi ovládal aj binomickú vetu pre prirodzené 

mocnitele. V algebre, vede o riešení rovníc vyžadoval nielen numerické riešenia, 

ale aj geometrické konštrukcie týchto riešení. Vytušil, že rovnice tretieho stupňa 

sa všeobecne nedajú riešiť len pomocou kružidla a pravítka. Možno, že niekto 

z tých, ktorí prídu po nás, sa to dozvie... Omar Chajjám urobil klasifikáciu 

kvadratických a kubických rovníc, ponúkol geometrické konštrukcie koreňov 

a určenie počtu i podmienok existencie kladných riešení. Vo svojej práci uvádza konštrukciu koreňa 

binomickej rovnice tretieho stupňa (napr. x
3
 + a = b∙x) pomocou dvoch parabol 

   V Komentároch ku Euklidovým Základom O. Chajjám vystupoval proti používaniu pohybu 

v geometrii. Študoval aj postulát o rovnobežkách so snahou, nahradiť ho iným princípom. Mnohé 

ďalšie jeho geometrické postupy boli objavené až po vydaní tohto pojednania tlačou arabsky 

v Teheráne (1936).                                                                                                            

http://sk.wikiquote.org/wiki/Myslie%C5%A5
http://sk.wikiquote.org/wiki/O%C3%A1za
http://sk.wikiquote.org/wiki/Voda
http://sk.wikiquote.org/wiki/Prame%C5%88
http://sk.wikiquote.org/wiki/Vidie%C5%A5
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a8/Omar_Chayyam.jpg
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Max SCHELER  
(22.8.1874−19.5.1928) 

 

Významný nemecký filozof, psychológ a sociológ, 

zakladateľ filozofickej antropológie, fenomenologickej 

axiológie a sociológie poznania, profesor univerzity  

vo Frankfurte nad Mohanom, bol jedným 

z najvýznamnejších predstaviteľov duchovného života 

19. a 20. storočia. Orientoval sa na sociálne a psychologické problémy 

skutočnosti. Človeka vnímal ako dualizmus reálnej a ideálnej stránky. 

Osobnosť človeka pozoroval ako bezprostredne žitú jednotu citu, lásky, 

nenávisti, hodnotenia a chcenia. Ľudská osoba nemôže byť 

charakterizovaná len myslením a poznaním, ale predovšetkým láskou. 

Osoba je bytosť, ktorá je schopná niečo uctievať a niečo milovať.  

Scheler bol presvedčený, že existuje akýsi poriadok srdca, logika srdca, 

matematika srdca, ktorá je rovnako prísna a objektívna ako logika uvažovania. Láska je tým aktom, 

ktorý otvára bytosť voči svetu a zároveň jej otvára univerzum hodnôt. Ľudský duch nemožno 

redukovať iba na rozum. Ľudskosť obsahuje aj duchovné hodnoty smerujúce k vyššej skutočnosti 

náboženského charakteru (duchovné v človeku je v priamom vzťahu k Bohu prostredníctvom 

lásky). Duchovné faktory určujú obsah spoločenského vedomia. Scheler zvýraznil vo filozofickej 

antropológii proces hodnotenia, podstatu a hierarchiu ľudských hodnôt. Napísal diela Podstata  

a formy sympatie, Problémy sociológie vedenia, Formalizmus v etike a etika 

materiálnych hodnôt, Prevrat hodnôt, Miesto človeka v kozme, Poriadok lásky, 

Môj filozofický pohľad na svet a mnohé ďalšie. 
 

Z myšlienok 

 

 Každé poznanie o Bohu je nevyhnutne poznaním od Boha. 

 Nie som absolútnou ničotou, ale stvorením od Boha. 

 Veda by mala byť prostriedkom na dosiahnutie pravého bytia, pravého 
umenia, pravej prirodzenosti, pravého Boha, pravého šťastia. 

 Osoba musí byť považovaná za centrum, ktoré je povznesené nad protiklad 

organizmu a okolia. 

 Len človek, ako osoba, je schopný sa povzniesť sám nad sebou ako živou bytosťou 

a z jedného centra, akoby mimo časopriestorový svet, urobiť všetko medzi iným  

a sebou samým, predmetom svojho poznania. Tak stojí človek ako duchovná 

bytosť sám nad sebou ako živou bytosťou a nad svetom. Ako taký je schopný  

tiež irónie a humoru, ktorý vždy zahrňuje povznesenie nad vlastným bytím. 

 Náboženstvá sa rodia, rastú a umierajú, nemožno ich dokázať a nemožno  

ich vyvrátiť. 

 Akékoľvek rozšírenie a prehĺbenie nášho obrazu sveta je zase 

podmienené predchádzajúcim rozšírením a prehĺbením sféry 

nášho záujmu a lásky. 

 Podstatou lásky je zušľachťujúca a tvorivá aktivita vo svete 

a nad svetom. 

 Láska je podnetom k poznaniu a chceniu,  
matkou rozumu a ducha. 

 Boh a len Boh môže byť vrcholom stupňovitej stavby ríše hodnôt lásky, podobnej 

pyramíde, zdrojom a cieľom tohto celku zároveň.                                             
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Ernst ZERMELO – ponúkol axiómu výberu 

 
Usporiadanosť  
Viete si predstaviť, čo znamená usporiadať žiakov vašej triedy podľa 

veľkosti alebo podľa abecedy. Trochu starostí budete mať, ak niekoľkí 

žiaci sú úplne rovnako vysokí, alebo ak by mali úplne rovnaké priezviská 

a mená. Tí by boli v danom vzťahu neporovnateľní. Ak by v triede neboli 

takíto neporovnateľní, môžeme hovoriť o úplnom usporiadaní. Trochu to 

zovšeobecníme: Ak je usporiadaná množina taká, že každá jej 

podmnožina má najmenší prvok, hovoríme, že množina je dobre 

usporiadaná. Napríklad množina všetkých kladných celých čísiel  

je podľa veľkosti dobre usporiadaná. Možno každú množinu dobre 

usporiadať? Nemecký matematik Ernst Zermelo (1871-1953) dokázal, 

že každú množinu možno dobre usporiadať. 
 

Zo života 
Ernst Friedrich Ferdinand Zermelo sa narodil 27. júla 1871 v Berlíne. 

Pochádzal z rodiny univerzitného profesora s akademickým zázemím.  

Po absolvovaní strednej školy (1899) navštevoval tri univerzity (Berlín, Halle, 

Freiburg) a špecializoval sa na matematiku, fyziku i filozofiu. Na štúdiách  

sa spoznal s Frobeniom, Fuchsom, Schwarzom i Husserlom. Univerzitné 

štúdiá ukončil doktorátom v Berlíne (1894) a ďalšie tri roky pracoval 

a študoval u Plancka v Inštitúte teoretickej fyziky. Habilitáciu dokončil 

v Göttingene (1899). Tam pôsobil až do roku 1910, od roku 1906 bol 

univerzitným profesorom matematiky. Na univerzite v Zürichu prednášal 

v rokoch 1910–1916, desať rokov žil v bavorskom Čiernom lese,  potom (od 1926 do 1935) pôsobil 

na univerzite vo Freiburgu. Tam 21. mája 1953 zomrel. 
 

Spojenie s osudom teórie množín 
Po roku 1900 keď Hilbert podnietil výskum hypotézy kontinua  

aj Zermelo začal pracovať na problematike teórie množín. V roku 

1904 uviedol na matematickú scénu axiómu výberu. Tá hovorí asi 

toľko, že zo všetkých (aj nekonečných) množín nejakého 

(aj nekonečného) systému množín možno vybrať naraz (aj bez 

predchádzajúceho udania pravidla tohto výberu) po jednom prvku. 

(Axióma je matematické tvrdenie, ktoré prijímame bez dôkazu.) 

 Na jej základe ukázal, že každú množinu možno dobre usporiadať 

(toto tvrdenie je s axiómou výberu ekvivalentné).Axióma výberu 

vyvolala rozporuplné diskusie a stala sa zdrojom zaujímavých 

matematických otázok teórie množín až dodnes. Zermelove predstavy 

axiomatizácie teórie množín rozvinul (okolo roku 1922) A. Fraenkel (1891–1965). V súčasnej 

matematike sú známe ako Zermelov – Fraenkelov axiomatický systém teórie množín. 

   Zermelo sa zaoberal aj variačným počtom, teóriou hier s úplnou informáciou a uplatnením teórie 

pravdepodobnosti v štatistickej fyzike. 
 

Pozrite sa do literatúry 
Ak postupne zvládnete nielen školské základy teórie množín, ale aj jej 

najdôležitejšie myšlienky a výsledky, spoznáte, že táto matematická disciplína  

je vedou opisujúcou nekonečno. Dobre pochopené poznatky teórie množín vám 

umožnia „dotknúť sa nekonečna“. Pre hlbšie štúdium tejto problematiky  

sa pozrite do knižiek BUKOVSKÝ, L.: Množiny a všeličo okolo nich (Bratislava: 

Alfa, 1985) alebo VILENKIN, N. I.: Rozhovory o množinách (Bratislava: SPN, 

1972).  V nich  spoznáte neznámy svet nekonečných množín.            

http://www-groups.dcs.st-and.ac.uk/history/PictDisplay/Zermelo.html
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Mikuláš KOPERNÍK   
(19. 2. 1473 – 24. 5. 1543) 

Bol najmladší zo štyroch detí v rodine 

a zavčasu osirel. Základné vzdelanie 

získal na katedrálnych školách vo 

Wloclawku a v Chelmne. Po štúdiách 

práva, medicíny, matematiky i astronómie v Poľsku (Krakov, od 1491) 

a  v Taliansku (Bologna, Padova, Rím) získal doktorskú hodnosť  

vo Ferrare (1503). Frombork, Olsztyn, Lidzbark sú miesta, v ktorých 

väčšinou pôsobil. Jeho Comentarolius (1509) je prvým náznakom 

dôsledných názorov proti geocentrizmu. Svedomité vypracovanie 

heliocentrických predstáv je vykonané v diele De revolutionibus 

orbium coelestium (O pohybe sfér nebeských; 1543). Bez pochybností 

sú aj Koperníkove zásluhy na dobových prístupoch medicíny, politiky 

a diplomacie, obrany proti križiakom a razenia mincí. V cirkevnej správe bol kanonikom, 

biskupským tajomníkom, kancelárom kapituly a generálnym administrátorom. Celoživotným 

dielom vzdal hold vede, pravde a humanite. Výrazne poukázal na relativitu vzájomného pohybu, 

vysvetľujúc závislosť pohybov pozorovaných zo zeme, ako následok jej vlastného otáčavého 

pohybu. Veľmi jednoduchým geometrickým dôkazom naznačil, že rozmery zeme sú zanedbateľné 

k rozmerom vesmíru. Spoznal nezvyčajnú veľkosť i nádheru kozmu: Správne tvrdil, že Zem sa 

otáča okolo svojej osi, Mesiac obieha okolo Zeme a Zem spolu s ostatnými planétami obiehajú 

okolo Slnka. Podcenil však pomer veľkostí a vzdialeností v slnečnej sústave. Pomerne podrobne 

spracoval matematickú stránku svojej hypotézy. Mnohé predpoklady, v Koperníkovej dobe 

nepreukázatelné, zažiarili pomocou prístrojov a meraní ďalších storočí.       

 

Z myšlienok 
 

 Čo je krásnejšie nad nebo, ktoré obsahuje všetko krásne? 
 

 Človek tvorí pod vplyvom lásky a nenávisti, víťazstva i porážky, 

radosti i zúfalstva. Človek ľahostajný nemôže nič vytvoriť.  
 

 Naše poznanie vyžaduje pripomínať si históriu. 
 

 Človek sa stane starým v tom okamihu, keď stratí svoje ideály. 
 

 Zatiaľ čo chceme prebádať oblasti najvyššie, dajme pozor, aby sme netrpeli 

neznalosťou vecí nám najbližších a aby sme, v dôsledku tejto chyby neprisudzovali 

nebu to, čo patrí Zemi.    
 

 Úlohou všetkých vied je vzďaľovať človeka od zla,  
usmerňovať jeho myseľ k väčšej dokonalosti.     

               
                                                     

 

http://www.astronomiaonline.org/storage/foto_clanky/2008020013.jpg
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Ralph Waldo EMERSON  
(25. 5. 1803 – 27. 4. 1882) 
 

Vplyvný americký filozof a spisovateľ, ktorý zoznámil 

Severnú Ameriku s nemeckým idealizmom a stal sa 

výrazným predstaviteľom romantizmu v Amerike. 

Sám seba označil: Nekonečný hľadač, ktorý nemá za 

sebou nijakú minulosť. Zdôrazňoval ľudský cit 

a intuíciu. Jeho eseje využívali psychologické 

povzbudenie, spojitosť sveta a vlastného ja. Hľadal vlastnú cestu svojimi 

skúsenosťami a vlastným slobodným konaním na základe filozofujúceho 

rozumu a univerzálnej duchovnosti. Odmietal učenia filozofických škôl  

a filozofické systémy, bojoval proti materializmu a pragmatizmu.  

Stal sa apoštolom kultúry odpútanej od skostnatenej tradície. Bytostná 

vzájomnosť všetkého živého naznačovala panteistické tendencie.  

Napísal: Príroda (1836), Americký učenec (1837), Význační muži (1850), Spôsob života (1860). 
 

Z myšlienok 
 

 Demokracia je vláda tyranov korigovaná novinármi... Peniaze často stoja príliš 

mnoho.   

 Tajomstvo šťastia je radosť z diela vlastných rúk... Buď pre niekoho potrebný 

a nikomu nesťažuj  život. 

 Radšej chcem trpieť pre to, že hovorím pravdu,  

než aby pravda trpela pre moje mlčanie.  

 Priateľ – niekto, pred kým je možné rozmýšľať nahlas...  
Jediný spôsob, ako mať priateľa, je byť priateľom.  

 

 Láska je v prírode všadeprítomná ako podnet, i ako odmena.  

 Koľko je v človeku dobroty, toľko je v ňom života... Trocha čestnosti je lepšia  

ako akákoľvek kariéra.  

 Cnosť je ako plieseň. Chytá sa staroby... Neschopnosť polepšiť sa je jedna jediná 

smrteľná choroba.  

 Sebadôvera je prvým tajomstvom úspechu... Nič neprekvapí ľudí viac ako zdravý 

rozum a jasné jednanie.  

 Každý, s kým sa v živote stretnem, ma v niečom predstihuje. Tak sa od neho 

učím... Aj keď precestujeme svet, aby sme našli krásu, musíme ju nosiť v sebe,  

ináč ju nenájdeme. 

 Celé svetové dejiny sú obsiahnuté v životných osudoch niekoľkých 
pozoruhodných osobností. 

 

 Dôkazom vysokého vzdelania je schopnosť hovoriť aj o zložitých 

veciach čo najjednoduchším spôsobom.  
 

 Nič okrem vás samých vám nemôže priniesť pokoj, len víťazstvo 

zásad... Veľké činy dozrievajú v tichosti. 
 

 Pravda nepozná jednotlivé víťazstvá; všetky veci jej slúžia 
– nielen prach a kamene, ale aj omyly a klamstvá.                                                                                                                                          



18 

 

Mikuláš SCHNEIDER  TRNAVSKÝ 
(24. 5. 1881  28. 5. 1958) 
 

Pražské konzervatórium absolvoval roku 1905. V Prahe sa dôkladne 

oboznámil s českou hudbou, so Smetanovou a Dvořákovou tvorbou, 

ktorá mala na jeho kompozičný sloh základný vplyv. Vrátil sa  

do rodnej Trnavy, kde sa definitívne usadil a prijal miesto 

regenschoriho pri chráme Sv. Mikuláša. Bol vtipný rozprávač, 

skúsený pedagóg, organista, huslista, klavirista a cimbalista,  

no predovšetkým dobrý hudobný skladateľ. Vybral viac než 500 

slovenských duchovných piesní do Jednotného katolíckeho spevníka 

(1937). Z nich je 226 jeho vlastných melódií, ku ktorým sám napísal 

texty i jednoduchý organový sprievod. Majstrovské harmonizácie, 

ktoré vystihujú vrúcnosť sŕdc a duší veriacich Slovákov (napr.  

Ó, Mária, bolestivá; Klaniam sa ti vrúcne; Ježišu Kráľu; Bože, čos´ 

ráčil a mnohé iné), hoci pomerne náročné na zvládnutie organového 

sprievodu, sa stali najčastejšie interpretovanými skladbami. Napísal 

 aj niekoľko melodrám, z cirkevnej hudby 11 omší (napr. Vianočná omša), 4 requiem a takmer 30 

chrámových skladieb na latinský i slovenský text. Z väčšieho počtu inštrumentálnych a komorných 

skladieb je najvýznamnejšia Husľová sonáta g mol, populárna inštruktívna Slovenská sonatína pre 

klavír. V nespočetnej orchestrálnej hudbe okrem Dumky a tanca 

a staršej symfonickej básne Pribinov sľub vyniká jeho posledné 

veľké dielo Spomienková symfónia e mol.  Centrom jeho tvorby 

je umelá piesňová tvorba, zastúpená niekoľkými zbierkami 

zverejnenými vo viacerých vydaniach: Drobné kvety (1907),  

Slzy a úsmevy (1909), Zo srdca (1920), Piesne o matke (1940). 

Za celoživotné umelecké dielo mu pápež Pius X. udelil (1933) 

ocenenie – Rytier rádu sv. Gregora. 

 

Z myšlienok 

 

 Vznešene krásna, ale aj zodpovedná úloha, ktorou poverený 

som bol Spolkom sv. Vojtecha zostaviť Jednotný katolícky 

spevník, stala sa mi poctou mimoriadnou, jednou 

z najväčších môjho života 
 

 Cesta k "spáse" vedie muzikanta cez lúky posvätnej hudby, 

bez ktorej je každé hudobné vzdelanie neúplné, torzo. Dnes 

to ide s tou musicou sacrou akosi kopcom dole! 

 
                                                                                            

 

 

http://sk.wikipedia.org/wiki/S%C3%BAbor:Mikulas_Schneider-Trnavsky_1.jpg
http://registerkultury.gov.sk/podujatia/foto/f5418.jpg
http://www.antikvariatik.sk/knihy/16486/subor_1.jpg
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Ilya PRIGOGINE 
(25.1.191728.5.2003)  
 

Ilja Romanovič Prigožin bol belgický 

fyzik a chemik ruského pôvodu, ktorý 

získal (1977) Nobelovu cenu za chémiu 

(za rozpracovanie termodynamiky 

nerovnovážnych systémov). Jeho rodičia odišli (1921) aj s ním z Ruska 

do Nemecka a potom do Belgicka. V Bruseli navštevoval strednú školu 

aj univerzitu (belgické občianstvo získal v roku 1949). Bol členom 

mnohých odborných spoločností i nositeľom čestných titulov, cien 

a vyznamenaní.  

   Spoznal, že matematická fyzika reprezentuje najskutočnejší obraz 

prírody vytvorený v ľudskej mysli. Výskumom nezvratných procesov  

v neizolovaných systémoch zistil, že po prekročení určitého prahu 

nestability sa objavuje samoorganizácia, spontánna aktivita zvaná disipatívna organizácia. 

Nerovnovážne termodynamické systémy ďaleko od termodynamickej rovnováhy účinne disipujú 

(rozptyľujú) prijímanú energiu na teplo a sú schopné meniť svoje usporiadanie (vytvára sa poriadok 

z chaosu; vzniknú disipatívne štruktúry). Tieto zistenia dali podnet biológom aj chemikom pre 

hľadanie ďalších súvislostí pre pochopenie podstaty živých systémov. 

Odporúčam knižku Prigogine, I.. Stengersová, I.: Řád z chaosu (Nový dialog 

člověka s přírodou); Praha, Mladá fronta, 2001. Postupný nárast poznania je 

nevratný dej. 
 

Z myšlienok 
 

 Nerovnováha je najpozoruhodnejší spôsob, ktorý si príroda vymyslela,  

aby umožnila existenciu usporiadanosti a komplexných systémov... V stavoch 

vzdialených rovnováhe prebiehajú orientované procesy, ktoré nemajú obdobu 

v stavoch blízkych rovnováhe... ďaleko od jednoduchého dôsledku náhody, 

nerovnovážne procesy sú našou vstupenkou do komplexnosti...  

 Vesmír obsahuje usporiadanosť i neusporiadanosť a termodynamická evolúcia, 

to nie je len smerovanie k neusporiadanosti, je to evolúcia, ktorá postupuje  

aj k poriadku (k systému), aj k chaosu. 

 Nevratné procesy majú stále dva aspekty, tendenciu pre neusporiadanosť rovnako 

ako tendenciu pre usporiadanosť... Táto dvojitá tvár usporiadanosti 

a neusporiadanosti je tu prítomná od začiatku vesmíru... Hmota a entrópia  

sú pojmy úzko prepojené. 

 Duch, ktorý je podstatou tvorivosti, to je neustále spájanie vecí a javov, 
ktoré sa zdajú byť rozdielne. Je to budovanie syntézy z týchto vecí. 

 Nie sme, stávame sa!... Každý z nás je v centre siete korelácií.  

 Budeme musieť uvažovať o evolučnom vesmíre, kde nie sú iba zákonitosti,  

ale aj udalosti... objavili sme konštruktívnu úlohu času...  

čas pre výstavbu... vývoj otvorených systémov k vyššej zložitosti... 

 Realita skúmaná fyzikou nie je iba daná, ale je aj duchovným 

výtvorom... bohatstvo skutočnosti prekonáva možnosti každého 

jazyka i každej logickej štruktúry... 

 Budúcnosť je možnosť implikovaná prítomnosťou...           
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Francois-Marie AROUET  
(* 21. 11. 1694 – † 30. 5. 1778) 

Francúzsky osvietenský dramatik, 

filozof, spisovateľ a básnik, známy 

pod menom VOLTAIRE. 

Podčiarkoval hodnotu kultúry  

a vývin svetových dejín exponoval 

ako boj človeka za pokrok  

a vzdelanie. Stal sa z neho jeden  

z najznámejších vtedajších 

intelektuálov, humanistov, ochrancov 

ľudských práv i "obyčajných" ľudí. 

 

https://www.milost.sk/logos/clanok/v

oltaire-apostol-veku-rozumu 

Z myšlienok 
 Človeka treba posudzovať skôr podľa jeho otázok než podľa jeho odpovedí. 
 Ak ide o peniaze, všetci sú rovnakého náboženstva. 

 Moc vždy zotročí človeka, ktorý ju drží v ruke. 
 Jediný spôsob ako zabrániť ľuďom upadnúť do absurdnosti a zloby,  

je poučiť ich. 
 Zlým ľuďom poslúži ako zámienka všetko. 
 Odvtedy, čo ľudia premýšľajú, vždy tvrdili, že nič nie je bez príčiny. 

 Nesúhlasím s tým, čo hovoríš, ale do poslednej kvapky krvi  
budem brániť tvoje právo povedať to. 

Je nad slnko jasnejšie, že Boh stvoril ženu, aby skrotil muža. 
Keby smrť neexistovala, bolo by ju treba vymyslieť. 
Láska je najsilnejšia zo všetkých vášní, lebo útočí zároveň  
na hlavu, srdce i telo. 
Meňte svoje záľuby, ale nikdy nemeňte priateľov.  
Mojim povolaním je hovoriť to, čo si myslím. 
Práca býva často matkou radosti. 

S knihami je to ako s ľuďmi: len veľmi malý počet niečo 
znamená, zvyšok sa stráca v množstve.  

Syn môj, na kráľovskom dvore najdôležitejšie nie je vedieť 
hovoriť, ale vedieť mlčať. 

Výchova odkrýva schopnosti, ale nevytvára ich. 
Pravda je ovocie, ktoré sa musí trhať až ako celkom dozreté. 

 Práca vzďaľuje od nás tri zlá - nudu, neresť a núdzu. 
 Miluj pravdu, ale odpúšťaj omyly. 
 Politika je bezmocná voči fanatizmu. Jedinou zbraňou  

proti tomuto netvorovi je rozum. 
 Skutočným nešťastím nie je nerovnosť, ale závislosť. 

 Dejiny názorov človeka nie sú ničím iným  
ako dejinami jeho omylov.   

https://www.milost.sk/logos/clanok/voltaire-apostol-veku-rozumu
https://www.milost.sk/logos/clanok/voltaire-apostol-veku-rozumu
https://sk.wikiquote.org/wiki/Slnko
https://sk.wikiquote.org/wiki/Boh
https://sk.wikiquote.org/wiki/Stvorenie
https://sk.wikiquote.org/wiki/%C5%BDena
https://sk.wikiquote.org/wiki/Skrotenie
https://sk.wikiquote.org/wiki/Mu%C5%BE
https://sk.wikiquote.org/wiki/Smr%C5%A5
https://sk.wikiquote.org/wiki/Neexistencia
https://sk.wikiquote.org/wiki/V%C3%BDmysel
https://sk.wikiquote.org/wiki/L%C3%A1ska
https://sk.wikiquote.org/wiki/Sila
https://sk.wikiquote.org/wiki/V%C3%A1%C5%A1e%C5%88
https://sk.wikiquote.org/wiki/%C3%9Atok
https://sk.wikiquote.org/wiki/Hlava
https://sk.wikiquote.org/wiki/Srdce
https://sk.wikiquote.org/wiki/Telo
https://sk.wikiquote.org/wiki/Zmena
https://sk.wikiquote.org/wiki/Z%C3%A1%C4%BEuba
https://sk.wikiquote.org/wiki/Priate%C4%BE
https://sk.wikiquote.org/wiki/Pr%C3%A1ca
https://sk.wikiquote.org/wiki/Matka
https://sk.wikiquote.org/wiki/Rados%C5%A5
https://sk.wikiquote.org/wiki/Kniha
https://sk.wikiquote.org/wiki/%C4%BDudia
https://sk.wikiquote.org/wiki/Po%C4%8Det
https://sk.wikiquote.org/wiki/Nie%C4%8Do
https://sk.wikiquote.org/wiki/Strata
https://sk.wikiquote.org/wiki/Mno%C5%BEstvo
https://sk.wikiquote.org/wiki/Syn
https://sk.wikiquote.org/wiki/Dvor
https://sk.wikiquote.org/wiki/Rozhovor
https://sk.wikiquote.org/wiki/Ticho

