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Alexander SOLŽENICYN  
(11. 12. 1918 − 3. 8. 2008) 

 

Získal Nobelovu cenu za literatúru (1970),  

za autentickú silu, s ktorou pokračoval v tradíciách 

ruskej literatúry. Napísal: Jeden deň Ivana 

Denisovča (1962), Matrjonin dvor (1963), Rakovina 

(1968), V prvom kruhu (1968), Súostrovie GULAG 

(1973−75), Rozdelený svet (1978), Východ a západ (1980), Ako by sme 

mali usporiadať Rusko (1990), Červené koleso (1971−1991), Rusko 

v troskách (1998), Dvesto rokov spolu (2003). Písal aj politické úvahy, 

etické eseje, drámy i básne. Vytvoril literárne monumenty solidarity so 

všetkými mučeníkmi a mŕtvymi z rokov 1918−1958, podal svedectvo, 

prežité do morku vlastných kostí, o hrôzach boľševického režimu. Stal 

sa svedomím celého Ruska, nenechal si zapchať ústa 

žiadnou cenzúrou. Osobne sa stretol 1993)  

aj s pápežom Jánom Pavlom II. Solženicyn po návrate 

do Ruska (1994) odsudzoval nielen hnilé hodnoty postkomunistického Ruska,  

ale aj postmoderného Západu. Strhol oponu mlčania a lži. 
    

Z myšlienok 
 

 Túto knihu (Súostrovie GULAG) preto venujem všetkým, ktorým život nestačil na to, aby o tom 

rozpovedali. A nech mi odpustia, že nie všetko som videl, nie na všetko som si spomenul,  

nie o všetkom som sa dovtípil. V tejto knihe sa nepíše o vymyslených osobách,  

ani o vymyslených udalostiach. Ľudia a miesta majú autentické mená. 

 Ľudia zabudli na Boha, to je dôvod prečo sa to všetko stalo. 
 Moc − a to sa vie už tisícročia − je jedom... Pre človeka, ktorý verí v niečo vyššie, čo stojí nad 

nami všetkými, a ktorý preto chápe hranice svojich možností, moc nie je ešte smrteľnou.   

No pre ľudí bez tejto viery je mŕtvolným jedom. Kto sa ním raz nakazil, niet pre neho záchrany. 

 Každý, kto raz vyhlásil násilie za svoju metódu, nevyhnutne si musí zvoliť lož  

za svoj princíp. 
 Krok statočného človeka: nezúčastniť sa na lži, nepodporovať lživé konanie! Nech to prichádza 

na svet, dokonca nech vládne svetom − ale nie s mojou pomocou. 

 Spravodlivosť znamená súlad s morálnym právom pred právnym. 
 Utrpenia a nešťastia sú jednotlivcovi potrebné.  

Nútia ich prehĺbiť vnútorný život a duchovne sa povzniesť.  
 Jedno slovo pravdy celý svet preváži. 
 Nikdy nič neprehrmí − odplata za zbabelosť bude len ťažšia.  
 Ak neobrodíme svoje svedomie, nezachráni nás nijaká ekonomika. 

 Statočnosť a schopnosť prekonávať sa, získame len vtedy,  
keď sa odhodláme na obete. 

 Postupne mi dochádzalo, že línia, ktorá rozdeľuje dobré a zlé, nie je medzi 

krajinami, nie medzi triedami a nie medzi politickými stranami, že táto hranica  

je len v srdci každého z nás.   

 Pravidlo by malo byť: Jednaj tam, kde žiješ, kde pracuješ!  

Trpezlivo, činorodo, kam až tvoje ruky  dosiahnu. 

 Popri ľudských právach treba brániť aj dušu človeka: vyslobodiť ju pre život 

rozumu a citu. 
 Zázraky sa nezosielajú tým, ktorí sa im zo všetkých síl neponáhľajú v ústrety.         
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Fraňo ŠTEFUNKO 
(4. 8. 1903 − 6. 4. 1974) 

Slovenský sochár, výtvarný pedagóg a redaktor,  

od roku 1925 začal študovať rezbárstvo 

na Umelecko-priemyselnej škole v Prahe,  

od roku 1927 dekoratívne modelovanie a úžitkovú 

sochársku tvorbu. V roku 1932 začal v Martine 

pôsobiť ako inštruktor - učiteľ rezbárskeho kurzu. Vytvoril prvé veľké 

a umelecky hodnotné dielo, bustu Jozefa Škultétyho (bronz). Natrvalo 

sa usadil v Martine ako samostatný výtvarník. Získal (1943) Štátnu 

cenu v oblasti sochárstva. V rokoch 1933 - 1934 viedol v Slovenských 

pohľadoch rubriku o výtvarnom umení, vydal (1955) knihu spomienok  

na J. Koniarka. 

 

 

Z diela 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4 

 

Andy WARHOL 
(6.8.1928−22.2.1987) 
 

Pochádzal z rodiny rusínskeho baníka, ktorý sa 

s manželkou vysťahoval z východoslovenskej 

dedinky Míková do USA (1913). Narodil sa 

v Pittsburghu, zomrel v New Yorku. Ako americký 

maliar, grafik, filmový tvorca, idol pop-artu 

a provokatér výtvarnej senzibility poprel rozdiely 

medzi fotografiou a maľbou, umením a komerciou, 

umením a reklamou, banalitou a vážnosťou. Prvý 

výtvarne zmedializoval portréty známych ľudí. Stal 

sa jednou z kľúčových ikôn výtvarného umenia 

druhej polovice 20. storočia. Gore Vidal, americký 

spisovateľ, sa o Andy Warholovi vyjadril slovami: 

Je jediným géniom s IQ 60. Známy Salvador Dalí 

konštatoval: Aj tá najbláznivejšia vec mala v jeho 

podaní zmysel. Andy bol nenapodobniteľný. Andy 

Warhol má múzeum svojich diel aj na Slovensku 

v Medzilaborciach (od 1991).  

 

 

Z myšlienok  
 

 Každý raz bude pätnásť minút slávny. 

 

 Nie je život len sériou meniacich sa 

obrazov, ktoré sa neustále opakujú? 

 

 Uvedomil som si, že všetko, čo robím, súvisí so smrťou. 
 

 Najväčšie umenie je zarábať peniaze. 
 

 Je ešte dôležité, čo je originál a čo reprodukcia? 
 
 

 Vždy sa hovorí,  

že čas zmení veci,  

ale v skutočnosti si ich  

musíte zmeniť sami.  
 
                                                                                                                                 

               

http://www.warholprints.com/cgi-bin/Warhol.Andy/gallery.cgi?category=Warhol.U.E.P
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Paul CLAUDEL 
(* 6.8.1868 – † 23.2.1955)  

Francúzsky básnik a spisovateľ vychádzal z tradícií 

symbolizmu. Veci a javy sú pre neho nielen objektmi  

poznania, ale aj podnetmi duchovného života. V jeho diele 

sa často odohráva kresťanský zápas medzi dobrom a zlom. 

Od roku 1893 bol diplomatom v Bostone, Šanghaji, 

Pekingu, Hamburgu, Kodani, Tokiu, Washingtone i v 

Bruseli (v Prahe pôsobil v rokoch 1909 až 1911). Celý 

život literárne pracoval. Nehanbil sa za označenie 

katolícky básnik. Meditoval o poslaní človeka a jeho 

vzťahu k absolútnu (Sedem žalmov pokánia, Svätá 

Terézia, Sväté obrázky z Čiech, Päť veľkých ód). V dramatických dielach 

vykreslil zápas medzi profánnou realitou a duchovnými hodnotami. V deň 

Posledného súdu nepríde iba Sudca z neba, ale aj celá Zem sa mu vrhne oproti. 
 

Z myšlienok 
 

 Kde len roztiahnem ramená, plávam v nádhere Božej.    
 Skutočnosť, že nás niekto miluje, nás málo uspokojuje. To, čo nás robí naozaj 

šťastnými je, že my môžeme niekoho milovať.  

 Láska mi musí dať kľúč k bránam sveta a zabrániť, aby mi ich ľudia  vytrhli.  

 Láska, ako dar nebies, objavuje v každom okamžiku a vo všetkom zázrak.  

 Zloba, ako záležitosť ľudských vášní, vynachádza vždy iba peklo na zemi.  

 Malé porozumenie sa prejavuje na prvý pohľad. K veľkému je potrebné dospieť 

nedorozumením. 

 Ti, ktorí ma prídu navštíviť, mi preukážu česť. Ti, ktorí neprídu, mi urobia radosť.  

 Radosti sa  nemožno zmocniť, musí sa ťa zmocniť sama.  
Nemožno jej klásť podmienky. 

 Poriadok je radosťou rozumu, ale neporiadok je rozkošou predstavivosti.  

 Nechaj zažiariť slnko, ktoré je vo mne.  

 Súlad medzi dvoma ľuďmi nie je niečo, čo sa dostáva; treba oň stále bojovať. 

 Žena je nebezpečenstvom pre každý raj.  

 Víno je profesorom chuti, osloboditeľom ducha a lúčom prinášajúcim osvetlenie. 

 Ľudia sú hrdinami iba vtedy, keď nemôžu ináč.  

 Oddať sa Božej vôli znamená mať účasť i na Božom mlčaní.  
 Buď hodný ohňa, ktorý ťa spaľuje. 

... 

jedna ručka drží zeměkouli, 

druhá se vztahuje k ochraně 

nad tyto maličké, kteří se mu důvěřují; 

... 

 Věčné bytí naplňuje pokojík, 

neslyšitelné jako dech, 

vtělené ve všechny tyto chudobné věci, prosté a nevinné. 

Když je On s námi, nemůže se nám stát nic zlého. 
                                                                                     (z básne Pražské Jezulátko, preložil J. Čep) 

 

http://sk.wikiquote.org/wiki/6._august
http://sk.wikiquote.org/wiki/23._februÃ¡r
http://cs.wikipedia.org/wiki/Boston
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%A0anghaj
http://cs.wikipedia.org/wiki/Peking
http://sk.wikiquote.org/wiki/Å½iara
http://sk.wikiquote.org/wiki/Slnko
http://sk.wikiquote.org/wiki/SÃºlad
http://sk.wikiquote.org/wiki/Dva
http://sk.wikiquote.org/wiki/Ä½ud
http://sk.wikiquote.org/wiki/Dar
http://sk.wikiquote.org/wiki/Boj
http://sk.wikiquote.org/wiki/Ä½udia
http://sk.wikiquote.org/wiki/Hrdina
http://sk.wikiquote.org/wiki/Boh
http://sk.wikiquote.org/wiki/VÃ´Ä¾a
http://sk.wikiquote.org/wiki/Ticho
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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://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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Eugène DELACROIX 
(*26.4.1798 –†13. 8.1863) 

 

Najvýznamnejší francúzsky maliar 

obdobia romantizmu, osobnosť 

svetového maliarstva 19. storočia. 

V jeho maliarskom diele nachádzame 

portréty, obrazy s náboženskými 

námetmi, scény z histórie alebo 

literatúry. V roku 1830 vytvoril obraz 

Sloboda vedie ľud na barikády, V roku 

1832 odišiel do Maroka a do Alžírska. 

Po celý život sa inšpiroval romantickou 

literatúrou. 

 

https://sk.pinterest.com/pin/442760207101164130/ 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Eug%C3%A8ne_Delacroix 

http://www.derivat.sk/index.php?PageID=716 
 

Z diela 

 

  

                                   
 

https://sk.wikipedia.org/wiki/26._apr%C3%ADl
https://sk.wikipedia.org/wiki/26._apr%C3%ADl
https://sk.wikipedia.org/wiki/13._august
https://sk.wikipedia.org/wiki/13._august
https://sk.wikipedia.org/wiki/1830
https://sk.wikipedia.org/wiki/Sloboda_vedie_%C4%BEud_na_barik%C3%A1dy
https://sk.pinterest.com/pin/442760207101164130/
https://cs.wikipedia.org/wiki/Eug%C3%A8ne_Delacroix
http://www.derivat.sk/index.php?PageID=716
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Andrej HLINKA 
(27.9.186416.8.1938) 
 

Heslom Za Boha život  za národ slobodu 

vyjadril zásady zápasu o kresťanské a národné 

uvedomenie na Slovensku. Pôsobil ako 

katolícky kňaz (od 1889) v Zakamennom, 

Liptovských Kľačanoch, v Tvrdošíne, Sliačoch a v Ružomberku. Bol 

zástancom slovenskej svojbytnosti. Ako publicista a prekladateľ prispieval 

do slovenských periodík (Národný hlásnik, Katolícke noviny, Slovenské 

noviny, Národnie noviny). Poukazoval na morálnu obnovu spoločnosti  

a na sociálnu spravodlivosť, potrebu zakladania svojpomocných spolkov 

a rozšírenie osvety. Ako politik výrazne ovplyvnil národnouvedomovací 

proces a spoločensko-politický pohyb na Slovensku (bol spoluzakladateľom 

Slovenskej ľudovej strany (1905) aj jej obnoviteľom (1918)). Bol jedným 

zo signatárov Martinskej deklarácie (30.10.1938) a spoluautorom Memoranda slovenského národa 

(Parížska mierová konferencia 20.9.1919)  Pričinil sa o vznik ČSR, s autonómiou pre Slovensko.  

Za práva národa a povinnosti cirkvi znášal aj príkoria. Bol priamym, ráznym až 

autoritatívnym človekom, ľudovým tribúnom, ktorý emotívnym prejavom vedel 

získať priazeň ľudí a tvrdohlavou zásadovosťou sa dostal do konfliktov 

s cirkevnou i svetskou vrchnosťou.  
http://katolicka-kultura.sweb.cz/andrej_hlinka-otec_naroda/andrej_hlinka-otec_naroda.html 

Z myšlienok 

 Mňa nepremeníte! Mňa nezlomíte! Slovákom som sa narodil, Slovák som a Slovák 

budem!.... Do posledného dychu budem bojovať za sväté práva slovenského ľudu, 

za božské práva slovenského národa! 

 Chceme byť národom nielen oslobodeným, ale i slobodným. Boli sme od vekov 

slovenským národom, chceme ním ostať i v budúcnosti. Vyhlasujeme, že národ 

československý neuznávame, lebo československého národa niet. 

 Chceme žiť život svojský, život národný, život slobodný. 

 Nám je naša vlasť drahá a vzácna, za ňu sme hotoví obetovať všetko: 
slobodu, zdravie, majetky, pohodlie i životy. 

 Nerozháňajte študentov, ale odstráňte krivdu, proti ktorej protestujú! 

 Naša je minulosť, Vaša je budúcnosť. My sme zbierali kamene, piesok, vy teraz 

stavajte a na pevne vystavenú svätyňu položte kríž. 

 Tisícročné manželstvo s Maďarmi sa nepodarilo.  

Musíme sa rozísť. 

 My milujeme Slovensko, slovenská zem je našou 

otčinou, slovenský národ je naším národom. 

 Vždy som hlásal potrebu spojenia sa všetkých, ktorí 

na Slovensku žijú a chcú tu lepšiu budúcnosť.    

http://katolicka-kultura.sweb.cz/andrej_hlinka-otec_naroda/andrej_hlinka-otec_naroda.html
javascript:window.close()
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Slovakia_Presov_373.JPG
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Raoul FOLLEREAU 
(17.8.1903  6.12.1977)  

 

Prezývali ho apoštol malomocných, vagabund 

lásky k blížnemu. Svojou odvážnou aktivitou 

vyvolal celosvetovú mobilizáciu sŕdc a ducha  

v prospech postihnutých leprou. Precestoval celý 

svet, rečnil, organizoval zbierky, zvážal 

materiálnu i finančnú pomoc ... Nie som lekár. 

Nemôžem ich uzdraviť. Môžem ich len milovať. 

Lebo aj oni sú Božie deti. Tento francúzsky 

spisovateľ oslovoval hlavy štátov, organizoval 

konferencie a dosiahol zaistenie ľudských práv pre 

malomocných ako medzinárodný štatút. Napísal aj publikáciu Jediná pravda 

je milovať sa navzájom. Zanechal po sebe veľké množstvo organizácií, ktoré 

dodnes pomáhajú malomocným. Dal som im krídla, potom mohli odletieť. 
 

Z myšlienok             Nikto nemá právo byť šťastný sám. 
 Buď sa ľudia naučia vzájomne sa milovať, rozumieť si a človek 

bude žiť konečne pre človeka, alebo ľudia zahynú, všetci, a to všetci spoločne. 

 Milovať blížneho znamená: byť tu úplne pre neho. Nestačí mu len niečo darovať. 

Musíme mu dávať sami seba.  

 Láska nehľadá dôvod vo svojich víťazstvách, ani najmenšia časť z nej nepríde 

nazmar. Čo robíme z lásky, spája nás tesnejšie s Bohom, aj keď to nemá úspech.  

 Človek sa má zaviazať, aby slúžil a prinášal odborné poznatky... Láska k blížnemu 

neznamená dávať, ale spolucítiť... Je najvyšší čas zmeniť zbrane smrti na dielo 

života... 

 Ak by Kristus zajtra ráno zaklopal na tvoje dvere, spoznal by si ho? 
 Istý človek sa objavil pred Božím súdom: Pozri, Pane, povedal, zachovával som 

tvoj zákon, nerobil som nič nepoctivé, zlé, bezbožné: Pane, moje ruky sú čisté. 

Zaiste, odpovedal Boh, ale sú prázdne. 

 Ak každý z vás má silu premôcť vlastné predsudky, ak každý z vás má odvahu  

k láske, potom vo svete existuje veľká nádej. 

 Dobročinnosť je tá najúčinnejšia modlitba. Pretože je najnezištnejšia...  

Kto obdarúva bez lásky, uráža druhého... Egoista je vždy smutný. 

 Ak láska opustí svet, bude hrubián princom a príšera kráľom. 

 Verím, že láska raz zvíťazí nad násilím, egoizmom a peniazmi. 
 

 Ak si neurobil nič pre druhých, skúmaj svoj vlastný   
pohľad. 
 Žiadny sen nie je príliš veľký, choď ďalej, nezastavuj sa. 

 Malomocní sme my... príznaky nášho malomocenstva sú 

egoizmus, zbabelosť a hlúposť. 

 Pane, nauč nás, nech už nemilujeme seba samých 
a neuspokojujeme sa s tým, že máme radi svojich 
blízkych a tých, ktorí nás majú tiež radi.                                            

http://2.bp.blogspot.com/-8omDU3c2b88/Tg8tb9_9QgI/AAAAAAAADkw/G8fytmFd67Y/s1600/Follereau1.jpg
http://www.aifo.it/english/gen/follereau/raoul1.jpg
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BERNARD z Clairvaux 
(1090/91 − 20. 8. 1153) 
 

Bol podmanivou osobnosťou, reformátorom 

mníšskeho života, chýrnym kazateľom, 

duchovným spisovateľom, vášnivým obrancom 

pravovernosti a cirkevnej jednoty. Vedel,  

že pokora je začiatkom všetkého poznania 

pravdy. V pokore sa utíšia všetky záujmy 

ľudského ega a človek sa otvorí pre objektívnejšiu pravdu. Na tejto 

ceste rozlišoval tri stupne: consideratio, kde človek zbiera a hľadá, 

contemplatio, v ktorej človek v dôverčivej odovzdanosti a nazeraní 

zmocňuje sa pravdy a extázu. Komunikoval s pápežmi, cisármi, 

kniežatami  rehoľnými bratmi. Stotožnil Európu a kresťanstvo  

v jednej veľkej akcii a svojou diplomatickou obratnosťou  

a rečníckym umením sa výrazne pričinil o uskutočnenie Druhej križiackej výpravy [1147-1149;  

r. 1145 bol zvolený za  pápeža Eugen III. (žiak Bernarda z Clairvaux), ktorý sa, po dohode  

s francúzskym kráľom Ľudovítom VII. rozhodol vyhlásiť výpravu na obranu Božieho hrobu). 

Reformátor Bernard napísal aj pojednania Stupne pokory a pýchy, Ako milovať Boha, Milosť  

a slobodná vôľa.  Zostalo po ňom asi 700 mníchov a 60 nových kláštorov.  

   Bernardov život zostáva príkladom kresťanského ideálu, uskutočneného 
v duchu naprostej služby a sebaobetovania, bez egoismu a prejavov osobnej 

moci. Ťažkostiam zápasu, ktorým musel čeliť pre svoj temperament, a pokora, 
s ktorou uznával svoje vlastné slabosti, by nemali zostať nedocenené (P. Zerbi). 

   Pre Bernarda totiž opravdivé poznanie Boha spočíva v osobnej, hlbokej 
skúsenosti s Ježišom Kristom a jeho láskou (Benedikt XVI.). 

 

Z myšlienok 
Malo by sa pokračovať v hľadaní trojjediného Boha,  

ktorý ešte stále nie je dostatočne hľadaný, no možno  

ho bude lepšie hľadať a ľahšie nájsť prostredníctvom 

modlitby ako diskusiou. 
 

Boh je len vtedy úplne spoznávaný, ak je bez výhrad 

milovaný... askéza je len prostriedkom: cieľom je láska.  
 

Ježiš je medom v ústach, piesňou v ušiach,  

jasotom v srdci... 
 

 Márne reči zmiznú ako slama, ale Božie slovo bude trvať navždy... Nič nie je 

nemožné tomu, kto verí, nič nie je ťažké tomu, kto miluje. 

 Bohatstvo sa zhromažďuje s námahou, zachováva sa s nepokojom a stráca sa 

s bolesťou... Keď chceš robiť dobro druhým, musíš byť dobrý sám k sebe. 

 Nevydávaj sa stále napospas činnosti, ale venuj medzitým kúsok svojho srdca  

a času aj uvažovaniu. 

 Boh mi nedal inú útechu než vidieť vo vás 

jeho žijúci chrám, pokiaľ sa plnšie neprejaví 

vo svojej sláve. 
 

Božia vôľa je, aby ste sa stali svätí... 

https://sk.wikipedia.org/wiki/Druh%C3%A1_kri%C5%BEiacka_v%C3%BDprava
https://sk.wikipedia.org/wiki/1147
https://sk.wikipedia.org/wiki/1149
https://cs.wikipedia.org/wiki/Ev%C5%BEen_III.
https://cs.wikipedia.org/wiki/Ludv%C3%ADk_VII._Francouzsk%C3%BD
https://cs.wikipedia.org/wiki/Druh%C3%A1_k%C5%99%C3%AD%C5%BEov%C3%A1_v%C3%BDprava
https://cs.wikipedia.org/wiki/Bo%C5%BE%C3%AD_hrob
http://citaty.nakazdyden.eu/citat/3507
http://citaty.nakazdyden.eu/citat/3507
http://citaty.nakazdyden.eu/citat/3501
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Jakub DEML 
(20.8.1878–10.2.1961) 
 

Kňaz (od 1903), básnik i spisovateľ, tulák a mohutný 

balvan českej literatúry. Ako osobnosť s nekompromisnou 

povahou svojou prílišnou otvorenosťou spôsoboval šok 

aj verejné pobúrenie. Zanechal asi 135 rôznych literárnych 

publikácií (Hrad smrti, 1912; Moji přátelé, 1913; 

Zapomenuté světlo, 1934; Šlépěje, 1914–1941; 

Mé svědectví o Otakaru Březinovi, 1931), v ktorých 

sa prejavoval ako umelec podvedomia nešetriaci 

nikoho, ani seba, impulzívny tvor chvíľkových 

nápadov vyjadrujúci životné i názorové protiklady 

naraz v obraze klíčenia nádeje i pochybnosti na jednom výhonku. Bol 

človekom naozajstnej viery (hlbokého existenciálneho zážitku opierajúceho 

sa o zjavené Tajomstvo), ale aj intenzívnej zmyslovosti, žlčovitým 

ironikom, ale aj milovníkom všetkého živého. Spoznal, že v hlbokej pravde 

ľudského života je nepochopiteľnom pomere premiešané zúfalstvo 

s radosťou. 
 

Z myšlienok 
 Sen je často jediným věrohodným svědkem nitra našeho, neb když člověk bdí,  

sám mnohdy se brání pravdě. 

 Není nic smutnějšího než lampa za bílého dne, kterou zapomněli zhasnout. 

 Neběží o to, aby se člověk stal učeným, běží o to, aby si zachoval přirozené dary, 

které dostal od Boha a aby je pěstoval a zdokonalil. 

 Pokorně poznati sebe sama je jistější cestou k Bohu  

než sebe hlubší vědecké badání. 
 Když se dobré slovo (to, které se Vás zvláště dotkne) zapíše, lépe se vštípí do paměti. 

 Člověk naší sorty nakonec sám neví, čí je, ale Bůh má všecky všiváky dobře 

sčítané a neopustí ani těch zvláště, "co se neslušně zachovali". Nám daly Sudičky 

do vínku Smích a to je ten nejstrašnější, protože nejbožštější, dar. 

 Ze sporu s jinými děláme krásné řeči, ale ze sporu se sebou samými děláme básně. 

 My básníci jsme na tom zle, když jsme se volky nevolky museli zříci ideálů. 

 Jsou ještě věci ve světle tohoto světa, které nemluví jinak než světlem, jsou ještě 

hlasy v ovzduší této země, které jako zvon mluví jen nárazem srdce a v kruhových 

vlnách objímají všechno. Láska mrtvých věcí, láska zvířat a láska dětí - toť naděje 

země! 

 Poděkuj i za to, že ztrácíš paměť a rozum: je to veliký dar v tomto věku,  
neboť kdo ze synů lidských najednou unese skutky celého života? Kdo by 
si troufal znát, kdo by měl tolik ducha, aby je uspořádal a posoudil? 

 A sedíš-li na věži pod zvony, všechno jako když utne,  

s hrůzou očekáváš nové cvaknutí hodin  

v stoletých dubových trámech nad hlavou…  

Nesmlouvavě, neúprosně ozývá se naděje všech radostí, čas.  

Všechno je tady, všechno se vrátí… 

 My toužíme, aby se milovalo nezištně, nevinně a věčně. 
 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/01/Jakub_Deml_signature.jpg
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Ladislav KLÍMA  
(* 22. 8. 1878 − † 19. 4. 1928)  

 

Obzvláštní filosof, dobrý spisovatel, 

publicista, trochu i dramatik, dobrodruh, 

taktéž ošuntělý hochštapler a neuvěřitelný 

sprosťák, osobnost rozporuplná stejně jako 

její různorodé dílo, sahající od gotického 

románu až po útržkovitý, krajně subjektivistický filosofický 

výklad. Samozvaný samobůh většinu životního času věnoval 

stejně přísnému jako absurdnímu zdokonalování své absolutní 

nezávislosti na ničem, tedy ani na vlastním těle. Nejvyšší 

hodnotou mu bylo čisté vědomí sebe, které chtěl dovést 

k božství (egodeismus), a celý svět pro něj byl „jen hříčkou 

mé absolutně komandující vůle“ (egosolismus). Jediný způsob 

života hodný jeho ducha bylo vymanění se z omezující 

tělesnosti, obyčejnosti a dosažení nejvyšší duchovní esence – 

stát se sám v sobě Bohem (deoesence). Nepřestával se vyjadřovat ke stavu světa a literární výraz  

má pod kontrolou ironické inteligence. Lapidární styl, nekonvenční myšlenky, silné zážitky i pádné 

formulace činí z díla literární skvost. Jeví se jako provokující solitér, vždy imponující jen těm,  

kdo se bouří proti zaběhaným konvencím. Zdá se: Šílenec filosofem.  
 

Z myšlienok                                    http://citato.cz/autor/ladislav-klima 
 

 

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

GMTRYoXQE 

 

http://g.cz/16-nejbizarnejsich-vyroku-

ladislava-klimy/ 

 

http://casopis.hostbrno.cz/archiv/2008/7-

2008/ladislav-klima-svet-jako-lejno-z-

nehoz-se-kouri-duch 
 

Vesměs povrchní pojmy, vytvořené obmezenými ješitnými ctižádostivci.  
Nechci se stát: Jsem! A ne něčím, ale vším. Není lidské velikosti, kterou bych neviděl 
pod sebou a hříčkou svou. Má vůle dělá a bude dělat se vším všecko. Zaškatulkují-li 
mne jednou mezi briganty nebo filosofy, řeknou-li, že jsem nebyl nic, nebo bůh,  
nebo prase, – lidské ubohosti to jen! Jsem ten, který jsem, dělám, co chci,  
chci bezmezně vše!   (Utrpení knížete Sternenhocha) 
 

V každej myšlienke sa zvíja i pravda, i pochybnosť, i tušenie. 
 

Podstatou márnomyseľností je ilúzia,  
že sme ľuďom práve takí dôležití ako sami sebe. 
 

Okamžikem, kdy Všesmysl počal být hledán, byl nalezen;  
otázka byla už odpovědí. 
 

http://go.idnes.bbelements.com/please/redirect/104/1/10/7/?param=152882/146267_0_
http://citato.cz/autor/ladislav-klima
https://www.youtube.com/watch?v=xDGMTRYoXQE
https://www.youtube.com/watch?v=xDGMTRYoXQE
http://g.cz/16-nejbizarnejsich-vyroku-ladislava-klimy/
http://g.cz/16-nejbizarnejsich-vyroku-ladislava-klimy/
http://casopis.hostbrno.cz/archiv/2008/7-2008/ladislav-klima-svet-jako-lejno-z-nehoz-se-kouri-duch
http://casopis.hostbrno.cz/archiv/2008/7-2008/ladislav-klima-svet-jako-lejno-z-nehoz-se-kouri-duch
http://casopis.hostbrno.cz/archiv/2008/7-2008/ladislav-klima-svet-jako-lejno-z-nehoz-se-kouri-duch


 

 

13 

 

Simone WEILOVÁ  
(3.2.1909  24. 8. 1943) 
 

Francúzska filozofka, radikálna mysliteľka, nadaná hlbokou vierou  

aj výrazným intelektom. Prezývali ju „Červená panna“ lebo podporovala  

aj robotnícke odbory a sociálne ozdravenie práce, ale aj „svätica modernej 

doby“, lebo racionálnou mystikou naznačovala, že ľudská schopnosť lásky 

a pozornosti pre trpiaceho blížneho je mimoriadne náročná a možno  

až neuveriteľne zázračná. Upozorňovala na nevyhnutnosť zjednotiť vyššiu 

úroveň duchovného života so slobodným myslením 

a konaním. Kráčala po ceste od beznádeje k úcte 

a dôstojnosti, aby skrytou láskou k Bohu vyjadrila 

krásu sveta a ľudskej spolupráce. Ako statočná žena 

sa snažila presvedčiť ľudí vo svojom okolí o jednote svojich myšlienok 

a skutkov, o nezištnej smelosti a duchovnom odhodlaní odpovedať  

na aktuálne ľudské problémy.  
 

Z myšlienok 

 

 Boh dáva vesmíru existenciu a prestáva mu rozkazovať. Necháva namiesto seba 

vládnuť mechanickú nevyhnutnosť, ktorá patrí k látke, vrátane psychickej látky 

duší, aj podstatnú slobodu mysliacich bytostí. 

 Získať nejakú vedomosť nás približuje k pravde len vtedy, ak je to poznanie 

niečoho, čo milujeme, inak nie. 

 Nič nie je také krásne ako tiaž v pominuteľných záhyboch morských vĺn  

alebo takmer večne jestvujúce krivky hôr. 

 Sme ako rastlina, ktorá má práve jedinú voľbu: byť alebo nebyť na svetle. 

 Zlo sídliace v rukoväti meča sa prenáša aj na jeho hrot. Obete, ktoré sa dostanú 

k moci a ktoré sú opité zmenou spôsobia práve toľko zla alebo ešte viac a čoskoro 

klesnú späť tam, kde boli predtým. 

 Našou úlohou je rozoznať brata v cudzincovi a Boha vo vesmíre. 

Našou úlohou je byť neustále nasmerovaní k univerzálnemu. 

 Neskladáme sľub milovať Boha, dávame len súhlas na našu účasť na tom,  
čo do nás bolo zasiate napriek nám samým. 

 Premena energie spočíva v tom, že pri sústredení sa na dobro prichádza okamih, 

keď ho nemôžeme nevykonať. 

 Kolektívnymi  záujmami sa radi oháňajú hlavne mocní jednotlivci,  

hlavne keď vo svojom záujme chcú niekoho obetovať. 

 Ako môžeme odsúdiť dnešný holokaust, keď sme neodsúdili 

všetky holokausty minulosti?  

 Každý jeden hriech je pokusom vyplniť prázdno. 

 Veľkodušnosť a súcit sú neoddeliteľné a obe majú svoj príklad 

v Bohu, to znamená v Stvorení a v Utrpení. 

 Keď máme pravú lásku, potom nie my milujeme trpiacich v Bohu. Je to naopak, 

cez našu lásku Boh miluje trpiacich cez nás. Súcit a vďačnosť pochádzajú jedine 

od Boha, a keď sa o ne navzájom delíme, presne na tom mieste, kde sa stretáva 

ten, kto dáva s tým, ktorý prijíma je prítomný Boh.                                              

http://dalfar.files.wordpress.com/2010/03/simone-weil.jpg
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Leonard BERSTEIN 
(25. 8. 1918 – 14.10.1990) 
 

Syn židovských prisťahovalcov z Ruska včas 

pochopil, že hudba je poslaním jeho života.  

Na Harvardovej univerzite začal študovať 

kompozíciu a klavír, pokračoval vo Filadelfii.  

Ako americký hudobný skladateľ a dirigent, klavirista, muzikológ 

i pedagóg priblížil ľuďom naozaj dobrú hudbu. Bol autorom 

úspešných muzikálov (West Side Story, Báječné mesto), baletov 

(Volní ako vtáky), symfónii (Jeremiáš) i piesní.  Interpretoval vážnu 

i ľahkú hudbu, starú aj novú, viedenskú klasiku aj americký džez. 

Prekročil hranicu medzi vážnou a populárnou hudbou.  

Bol šéfdirigentom Newyorskej filharmónie (19581969),  

stal sa najoriginálnejšou osobnosťou americkej hudobnej scény. Vykonal aj významnú hudobno-

popularizačnú činnosť v rozhlase a  v televízii. Vyučoval na Harvarde aj v ďalších školách.    
 

Z myšlienok 
 

 Zmyslom hudby nie sú nejaké príbehy. Hudba nie je 

nikdy o niečom. Hudba jednoducho je – sama o sebe...  

 

 

 Zmysel hudby je v hudbe samej 
a nikde inde. 

 

 Bach alebo džez, muzikál alebo symfónia –  

hudba je hudba. 

 

 Dirigent je sochár, ktorého živlom je namiesto mramoru čas.  

Musí mať zmysel pre porcie a vzťahy... 

 

 Verím v návrat tonálnosti... hudba je abstraktná už vopred – 
vysoko a hlboko, dlho a krátko, hlasito i potichu...  
musí sa uskutočňovať. 

 

 Chcem nájsť šťastie v práci,  

nie v organizovaní...  

môžem nerušene pracovať a počúvať hudbu, 

ktorú mám rád. 

 

 Bez hudby nemožno žiť. 
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Ján TIBENSKÝ 
(26.8.1923–11.5.2012) 

Absolvoval štúdium odboru - história, slovenský 

jazyk a literatúra na Filozofickej fakulte 

Slovenskej univerzity v Bratislave. Po ukončení 

štúdií (1948) sa stal pracovníkom Historického 

odboru Matice slovenskej v Martine a začal sa 

venovať výskumu a spracovaniu problematiky 

slovenského národného obrodenia, z čoho 

neskôr vznikli jeho prvé monografie 

o najvýznamnejších osobnostiach tohto obdobia 

(J. Fándly, J. I. Bajza). Je autorom prác  

o A. Bernolákovi a A. F. Kollárovi i M. Belovi. 

Pripravil populárno-vedecké dielo Dejiny 

Slovenska slovom i obrazom, I (Martin, Osveta 

1973). Spracoval Dejiny vedy a techniky 

 na Slovensku (Martin, Osveta 1979). Na projekte Priekopníci vedy  

a techniky na Slovensku  mal rozhodujúci autorský, redakčný a organizačný 

podiel za účasti a spolupráce desiatok ním oslovených autorov. Z projektu 

vyšli tri obsiahle zväzky (Bratislava, Obzor 1986, 1988; AEP 1999), ktoré 

predstavujú doposiaľ najkomplexnejšie spracovanie dejín vedy a techniky  

na Slovensku. Vydal prácu Slovensko očami Európy (Bratislava, AEP 2003), 

v ktorej prináša mimoriadne zaujímavé informácie, pohľady zahraničných 

cestovateľov a vedcov na Slovensko, na jeho ľud a kultúru so širokým 

časovým záberom od roku 900 do polovice 19. storočia. 
 

Z diela  
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Giuseppe PEANO   tvorca symbolického jazyka 
 

Prirodzené čísla 
Čo sú prirodzené čísla? Pre každého je to zrejmé, okrem matematikov. Tí ich musia zadefinovať. 

Nemecký matematik Leopold Kronecker (18231891) sa pri zložitých úvahách o základoch 

rnatematiky vraj vyjadril: Boh stvoril prirodzené čísla, všetko ostatné je dielom človeka.  

Sám skonštruoval z prirodzených čísiel čísla celé a z celých čísiel čísla racionálne. Otázka,  

ako definovať prirodzené čísla a aritmetické operácie s nimi, patrila k základným problémom 

matematiky. Taliansky matematik a logik Giuseppe Peano (27.8.185820.4.1932) navrhol 

axiómy, ktoré určujú množinu prirodzených čísiel:  
 

l.  Číslo l je prirodzené číslo. 
2.  Nasledovník prirodzeného čísla je opäť prirodzené číslo. Nasledovník je číslo, ktoré 
v postupnosti prirodzených čísel nasleduje za daným číslom; je to základný, 
nedefinovaný pojem.  
3.  Dve prirodzené čísla, ktorých nasledovníci sa rovnajú, sú zhodné. 
4.  Číslo l nie je nasledovníkom žiadneho prirodzeného čísla. 
5.  Ak je množina S taká, že l patrí do S a s každým prvkom patrí do S aj jeho 
nasledovník, tak množina S obsahuje všetky prirodzené čísla (axióma matematickej 
indukcie). 

   Tento spôsob definície množiny všetkých prirodzených čísel sa nazýva Peanove axiómy 

aritmetiky prirodzených čísiel. 
 

Osud života práce 
Asi v polovici cesty medzi Monacom a Turínom leží piemontské mesto Cuneo. Tam sa narodil 

Giuseppe Peano. Dvanásťročný prišiel do Turína, úspešne vyštudoval strednú školu i univerzitu 

(18761880) a prežil tu celý svoj život. Stal sa asistentom a neskôr profesorom na turínskej 

univerzite. Pôsobil aj na vojenskej akadémii. Vyučoval matematickú analýzu, vedecky pracoval. 

Prednášal na medzinárodných kongresoch matematikov v Zürichu (1897), Paríži (1900), Toronte 

(1924). Vypracoval celý rad odborných prác, ktoré prispeli k preh1beniu a spresneniu matematickej 

analýzy. Definoval pojmy, zjednodušoval dôkazy, zovšeobecňoval vety. Skonštruoval krivku, ktorá 

vyplnila celú plochu štvorca. Vytvoril symbolický úsporný jazyk logiky a matematiky. Zaviedol 

napr. symboly ,  ,  ,  . Vyslovil systém axióm vektorového priestoru (1888), aritmetiky 

prirodzených čísel (1889) i elementárnej geometrie. Viac než 15 rokov vydával Formulario 

matematico  súbor matematických definícií a viet aj s dôkazmi, ktoré boli zapísané jeho úsporným, 

no predsa len samoúčelným, symbolickým jazykom. 
 

Dôsledný jazyk 
Snaha o presnú symbolizáciu priviedla Peana k vytvoreniu univerzálneho jazyka vedy, tzv. 

zjednodušenej latinčiny, bez skloňovania a časovania. Vypracoval veľký slovník tohto jazyka. 

Neskôr sa stal obhajcom jazyka interlingua, ktorý mal charakter latinčiny s anglickými úpravami. 

Vytváraním a propagáciou univerzálneho jazyka chcel prospieť jednote ľudstva. 

   Peano vynikal prenikavým myslením, presnou analýzou logických chýb a dôsledným 

vyjadrovaním. Získal si obdiv matematikov, logikov i filozofov. Napríklad Bertrand Russell bol 

ohromený jeho vystúpením v Paríži (1900), preštudoval všetky jeho spisy a pokračoval v rozvoji 

základov logiky a matematiky. Veľmi pracovitý Peano dovŕšil moderné axiomatické metódy, 

prispel k spresneniu jazyka odborných prác a úspešne propagoval uplatnenie vektorov v geometrii  

a mechanike. 
 

Vhodný náhradník 
Zaujímavou skutočnosťou je, že Peano prednášal na prvom medzinárodnom kongrese matematikov 

v Zürichu namiesto chorého Aurela Stodolu, švajčiarskeho vedca slovenského pôvodu, rodáka  

z Liptovského Mikuláša. Stodola (18591942), profesor konštrukcie a stavby strojov na Vysokej 

škole technickej v Zürichu, bol dobrým znalcom matematických metód. Mal prednášať  

o aplikovanej matematike. Peano však prehovoril o matematickej logike. 
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Jožo NIŽNÁNSKY  
(30.8.1903 −7.3.1976)  

 

Patrí medzi najčítanejších slovenských spisovateľov 

a román Čachtická pani (1932) je možné vnímať  

ako najväčší slovenský bestseller. Jeho novinárske, 

redaktorské a publicistické aktivity ho radia medzi 

najvýznamnejšie osobnosti slovenskej žurnalistiky 

20. storočia. Napísal Dobrodružstvá Mórica Beňovského (1933); 

Cholera (1934); Spišské tajomstvo (1934); Krásna Hedviga (1935); 

Studňa lásky (1935); Právo prvej noci (1937); Žena dvoch mužov 

(1937); Bojnické kamenné dukáty (1960); Lásky Žofie Bosniakovej 

(1971). Mladým ľuďom vyhovovali romantické príbehy a napínavé 

dobrodružstvá. V takzvanom ľudovom čítaní spájal v románoch 

rozprávačský talent s pohotovosťou žurnalistu. Vo svojich románoch spájal témy skôr  

v epizodických ako v určujúcich faktoch slovenských dejín16. až 19. stor., pritom sa podriaďoval 

fantazijným rozlohám rozprávačskej invencie a historických faktov sa pridržiaval iba rámcovo. 

Štylistickú rutinu a obratnosť, ktorými sa Nižnánskeho romány vyznačujú, autor nadobudol 

v novinárskom povolaní (od roku 1923 bol novinárom z povolania). Vydal aj vyše dvoch desiatok 

prekladov z rôznych námetových oblastí nemeckej, maďarskej, francúzskej a ruskej literatúry. 

Svojimi novinárskymi, redaktorskými a publicistickými aktivitami výrazne zasiahol do národného 

povedomia Slovákov. 

Nižnánskeho romány, spadajúce hlboko do čias predtelevíznej epickej kultúry, stali sa obľúbenou, 

takmer spontánne obligátnou lektúrou niekoľkých po sebe nasledujúcich čitateľských generácií  

na Slovensku (Stanislav Šmatlák). 

http://www.litcentrum.sk/slovenski-spisovatelia/jozo-niznansky 
 

Z myšlienok 
 

K peru patrí aj pevná vlastná línia, neohybná chrbtová kosť. 

Pevná línia a chrbtová kosť nemôžu sa ohýbať ako trstina 

podľa menlivých vetrov. 

Verím, že moje romány ma hodne a hodne prežijú a že ich 

budú čítať a tlačiť ešte o sto rokov, keď po väčšine  

tzv. umeleckých diel posledných desaťročí nebude  

ani chýru ani slychu. 

Som človek náladový, preto si rôznymi okolnosťami dávam 

podlamovať nohy.                                                          (dmj) 
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William SAROYAN  
(31.8.1908  18.5.1981) 

Písal vždy ten istý príbeh  príbeh o človeku. 

Nemusel si vymýšľať. Život vytvára situácie 

lepšie ako ktorýkoľvek spisovateľ. Americký 

prozaik, básnik a dramatik arménskeho pôvodu 

videl obyčajné veci tak, ako ich ešte nikto 

nevidel. Pôsobil v rôznych zamestnaniach (poslíček, telegrafista 

i prednosta poštového úradu). Vo svojich literárnych dielach  

aj divadelných hrách vytvoril odkaz nepokoreného humanizmu. 

Skoro všetko čo napísal (napr. Odvážny mladý muž na lietajúcej 

hrazde; Cyklista v Beverly Hills; Tati, tebe preskočilo; Mami, 

mám ťa rada; Zbohom, láska moja; Srdce na vysočine; Čas 

tvojho žitia) má taký význam ako modlitba. Mnoho rokov žil 

striedavo v Paríži a v rodnom meste (Fresno, Kalifornia, USA). 

Dvakrát sa oženil s tou istou ženou, dvakrát sa s ňou  

aj  rozviedol. V literatúre sa spoliehal na to, že píše nenáročný 

list obyčajným ľuďom a hovorí im jednoduchými slovami 

o veciach i udalostiach, ktoré už poznajú vlastným prežitím. 
 

Z myšlienok 
 

 Vždy treba mať dobrého človeka... Vždy treba mať niekoho, kto ťa jednoducho 

ľúbi aj vtedy, keď vie, že si zlý. 

 Život každého z nás skrýva v sebe protirečenie aj novú pravdu,  
aj neopakovateľný zázrak. 

 Uprostred smrti je život, uprostred vojen je mier, 

uprostred chýb je čosi aj správne. 

 Umenie je neraz pravdivejšie než dejiny a vždy nám dáva viac  

ako poznanie faktov a štatistiky. 

 Jediná správna vec je smiech. Smiechom prekonaj krutosť. 

Smiechom prekonaj zlo. 

 Človek nemôže nenávidieť sám seba. Človek nemôže nenávidieť ostatných ľudí  

je to vždy on sám. 

 Každý človek na svete, dobrý alebo zlý, je podrobený skúškam. 
 Dajte si čo najviac záležať, aby ste naozaj žili. 

 Všetko, čo spisovateľ napíše, je o ňom samom. 

 Byť na svete je zábava, ale ani jeden deň v živote neprejde,  

aby v ňom nebolo do tej zábavy primiešané trošku bolesti, trápenia a ľútosti.    

 Písať vie každý, kto naozaj chce. Kto naozaj chce, ten vie, čo chce.  

Kto naozaj chce, ten neumiera.  

 

 V čase svojho žitia ži tak, aby si v tomto čase 
zázraku nezväčšoval biedu a utrpenie sveta, 
ale aby si s úsmevom vítal jeho nekonečnú 
slasť a mystérium. 

 



 

 

19 

 

Georges BRAQUE 
(13.5.1882 – 31.8.1963)  

Francúzsky maliar a sochár, 

spoluzakladateľ kubizmu (premena 

viditeľných tvarov na základné 

geometrické obrazce a ich znovu 

rozloženie na ploche). Ukázal 

podstatné základy optickej ilúzie 

a umeleckého zobrazenia. Vytvoril 

veľké množstvo vynikajúcich malieb,  

grafík a skulptúr. 

 

 

 

 

 
Z diela a myšlienok      

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

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

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

 

Neopakujme to, čo už príroda urobila tak dokonale. 
 

Objaviť nejakú vec znamená postaviť ju do plného svetla. 

Veda upokojuje,  
          umenie je na to,  

aby znepokojovalo. 

http://cs.wikipedia.org/wiki/13._kv%C4%9Bten
http://cs.wikipedia.org/wiki/1882
http://cs.wikipedia.org/wiki/31._srpen
http://cs.wikipedia.org/wiki/31._srpen
http://images.google.sk/imgres?imgurl=http://www.poster.net/braque-georges/braque-georges-le-jour-1929-2600205.jpg&imgrefurl=http://www.postershop.com/Braque-Georges/Braque-Georges-Le-jour-1929-2600205.html&usg=__eARcEjsh0PXx4z8YXRpKfbGw20g=&h=307&w=400&sz=27&hl=sk&start=4&um=1&tbnid=ecgXJvp1FEiB0M:&tbnh=95&tbnw=124&prev=/images%3Fq%3Dbraque%26hl%3Dsk%26lr%3D%26sa%3DG%26um%3D1%26newwindow%3D1

