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Heinrich HERTZ – dokázal neviditeľné vlny 

 
Zrod nového poznania 
Michael Faraday (1791–1867) ukázal (1831), že magnetizmus a elektrina sú dva rôzne prejavy  

tej istej sily – elektromagnetického poľa. James Maxwell (1831–1879) vypracoval (1864) teóriu 

elektromagnetického poľa vyjadrenú štyrmi diferenciálnymi rovnicami. Po ich úprave na vlnovú 

rovnicu bolo jasné, že by mali existovať elektromagnetické (elmg.) vlny pohybujúce sa určitou 

konštantnou rýchlosťou a prechádzajúce aj vzduchoprázdnom.  

 

Jeden zo zázrakov našej doby 
To, že existujú rádiá, televízory a mobilné telefóny skoro nikoho už neudivuje. 

Viete kedy bola experimentálne potvrdená existencia elmg. vĺn, ktoré tieto 

moderné zázraky v spojení medzi ľuďmi umožňujú? V roku 1886,  

keď H. R. Hertz po sedemročnej výskumnej práci dokázal vygenerovať elmg. 

vlny s kmitočtami dnešných rozhlasových (rádiových) vĺn. Sú tu mystické 

magnetické vlny, ktoré nemôžeme vidieť voľným okom. Ale sú tam.  Zostrojil 

elektrický obvod (oscilátor), v ktorom preskakovali elektrické iskry.  

Vo vedľajšom obvode (rezonátor) zaznamenával elektrické impulzy vyvolané 

prvým obvodom. Elmg. vlny sa šírili v priestore od zdroja. Ukázal aj,  

že rýchlosť šírenia týchto vĺn sa rovná rýchlosti svetla, ktoré je v svojej 

podstate tiež elmg. vlnením. O výsledkoch svojho úsilia referoval v decembri 

roku 1888 berlínskej AV a zverejnil ich v práci O lúčoch elektrickej sily (1889). 

Hertz preskúmal aj odraz, lom, interferenciu a ohyb elmg. vĺn. Zistil aj,  

že ultrafialové svetlo, dopadajúce na iskrište, uľahčuje preskočenie iskry. 

Objavil aj vonkajší fotoelektrický jav, a katódové lúče. Zaviedol pojem tuhého 

telesa, vypracoval teóriu nárazu pružných tuhých gúľ. Ovplyvnil náuku 

o pevnosti a pružnosti látok i výskum fluorescencie. 

 

Životný osud  
Narodil sa v Hamburgu 22. 2. 1857 v rodine 

židovského právnika. Po ukončení stredoškolského 

vzdelania (1875) pokračoval v štúdiu na technike 

v Mníchove. Tam zistil, že ho bude oveľa viac 

baviť vedecká práca (Nikdy sa nevzdám výskumnej 

práce, nemôžem ani vysloviť, ako veľmi ma 

uspokojuje.). Prestúpil na univerzitu do Berlína, kde študoval matematiku 

a fyziku (prednášali tam aj Kirchhoff a Helmholtz). Ako dizertáciu predložil 

teoretické pojednanie O indukcii v otáčajúcich sa telesách. Vo vysokoškolskej 

kariére úspešne pokračoval: docent teoretickej fyziky na univerzite v Kieli (1883), riadny profesor 

fyziky na technike v Karlsruhe (1885). Od roku 1889 pôsobil na univerzite v Bonne. Oženil sa 

(1886) a mal dve dcéry. Nedožil sa ani 37 rokov, zomrel 1. januára 1894. 

   Heinrich Rudolf Hertz odhalil pre ľudstvo nové možnosti diaľkového 

spojenia, ktoré technicky potom realizovali Marconi a Popov v prenose správ 

na veľké vzdialenosti. Prvý rádiogram A.S. Popova obsahoval (1896) dve 

slová: Heinrich Hertz. To sympaticky vystihuje vďačnosť medzi vedcami. Na 

pamiatku a počesť významného nemeckého fyzika je pomenovaná jednotka 

frekvencie (kmitočtu) 1 kmit za sekundu ako 1 hertz (Hz).    
 

 

 

http://images.google.sk/imgres?imgurl=http://www.tps.ac.th/~panya/class/electromagnetic-wave/maxwell-herz/image/hertz/heinrich-rudolf-hertz.jpg&imgrefurl=http://www.tps.ac.th/~panya/class/electromagnetic-wave/maxwell-herz/index.htm&usg=__4tH_4JFkpN1Rd0zjuJXq_87Gcd4=&h=316&w=239&sz=30&hl=sk&start=3&tbnid=mUWqvuElry988M:&tbnh=117&tbnw=88&prev=/images?q=Heinrich+Rudolf+Hertz&gbv=2&hl=sk&sa=G
http://images.google.sk/imgres?imgurl=http://www.pm-i.ch/Bilder/Heinrich Rudolf Hertz.gif&imgrefurl=http://www.pm-i.ch/g___h.htm&usg=__h221jyc0j0Br6pr_vIx7f-iiGPU=&h=315&w=234&sz=43&hl=sk&start=35&tbnid=Lb6LrnySwJEbEM:&tbnh=117&tbnw=87&prev=/images?q=Heinrich+Rudolf+Hertz&gbv=2&ndsp=18&hl=sk&sa=N&start=18
http://images.google.sk/imgres?imgurl=http://www.badw.de/bilder/mitglieder/Hertz_Heinrich_Uni_Bonn.jpg&imgrefurl=http://www.badw.de/mitglieder/v_mit/index.html&usg=__aKcwClM79zBMmIosgR-5BmKaXG8=&h=2560&w=1920&sz=265&hl=sk&start=115&tbnid=cfm8P8aqJxwtcM:&tbnh=150&tbnw=113&prev=/images?q=Heinrich+Rudolf+Hertz&gbv=2&ndsp=18&hl=sk&sa=N&start=108
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Josef DOBROVSKÝ 
(17. 8. 1753 − 6. 1. 1829)  

Vedec, filológ, literárny a cirkevný 
historik, zakladateľ slavistiky, 
neprehliadnuteľná postava českého 
osvietenstva a začiatku národného 
obrodenia.  „Byl největší postavou českého osvícenství a počátků 
národního obrození... První světový Čech nové doby“ napísal T. G. 
Masaryk. Študoval na gymnáziu v Nemeckom Brode a Klatovách  
(tu sa naučil po česky), potom filozofiu a teológiu v Prahe. V rokoch 1776 
– 1787 učil filozofiu a matematiku synov F.A. Nostica v Prahe. V roku 1786 
bol vysvätený za kňaza a začal vyučovať v seminári v Hradisku pri 
Olomouci. Do Prahy sa vrátil v roku 1791. V 90. rokoch 18. storočia často 
cestoval po Európe. Získal prezývku „modrý abbé“. Písal po latinsky 
a nemecky, až na konci života napísal niekoľko statí po česky. 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Josef_Dobrovsk%C3%BD 
 

 
Z myšlienok a diela 
Nejdůležitějšími díly Josefa Dobrovského jsou literárněhistorická příručka 
Geschichte der böhmischen Sprache und Literatur z roku 1792 a kniha gramatiky 
Ausführliches Lehrgebäude der böhmischen Sprache z roku 1809. Dalším jeho 
významným dílem je dvousvazkový německo-český slovník Deutsch-böhmisches 
Wörtebuch. Vydal (1809) zásadní dílo (tentokrát v češtině) Zevrubná mluvnice 
jazyka českého, kde pečlivě shrnul slovní bohatost českého jazyka a vědecky 
odůvodnil a stanovil pevná mluvnická pravidla pro tvorbu nových slov. 
Jako jeden z prvních evropských lingvistů rozpoznal existenci indoevropské 
jazykové rodiny  
a příslušnosti slovanských jazyků k ní, a dokumentoval ji pravidelnými podobnostmi. 
 

A co mi po Bohu může býti dražší nežli vlast?  
Avšak i cizincům a všemu lidstvu chci být prospěšný.  
Řídím se heslem pronásledovat omyly, ne lidi. Chci totiž 
prospívat, ne obviňovat. 
Chraň sebe, braň svoje, zastaň zmužile vlast svou českou  
a jazyk svůj. 
Slovou-li se Slované od slávy, či od slova? 
Z ducha a těla skládá se člověk, z ducha a lidu složen 
jest národ. 
Násilí a moc světská v jakékoli podobě jen na čas může 
zvítězit. 
Požaduji svědectví, spolehlivá svědectví - nikoliv 
možnosti; důkazy - nikoliv deklamace.  

 

 
Zralý Dobrovský se jeví jako kritický, osvícenstvím neobyčejně silně ovlivněný katolík, 
jenž se v mezích možností pokouší smířit církev s nároky doby.  
Je přesvědčen, že propast, která se rozevřela mezi katolicismem a současným světem, je 
možno scelit, aniž by muselo být obětováno to, co na  náboženství pokládá za podstatné 

(Josef Táborský).                   

http://www.spisovatele.cz/josef-dobrovsky
https://narozeniny.osobnosti.cz/17.srpna
https://narozeniny.osobnosti.cz/17.srpna
https://cs.wikipedia.org/wiki/Josef_Dobrovsk%C3%BD
https://cs.wikipedia.org/wiki/Lingvistika
https://cs.wikipedia.org/wiki/Indoevropsk%C3%A9_jazyky
https://cs.wikipedia.org/wiki/Indoevropsk%C3%A9_jazyky
https://cs.wikipedia.org/wiki/Slovansk%C3%A9_jazyky
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Johann Gregor MENDEL – nedocenený priekopník genetiky 
 

Hrachové políčka 
V záhrade kláštora krížil predovšetkým hrach a skúmal jeho špecifické dedičné 

znaky. Bol starostlivý a trpezlivý experimentátor. Postupne viedol záznamy  

o asi 21 000 rastlinách. Pochopil pravidlá, ktoré objasňujú zákony dedičnosti. 

Zistil pravidlo uniformity (jednotlivé vlastnosti sa dedia z generácie na generáciu), 

zákon o voľnej kombinovatelnosti vlôh (všetky vlastnosti sa nededia, ale len 

niektoré a to náhodne), zákon dominancie (niektoré vlastnosti sú dominantné – 

prevládajúce, iné sú recesívne – ustupujúce). Výsledky pokusov, ktoré robil od roku 1856 uverejnil 

ústne 8.2.1865 na schôdzi brnenského Prírodovedeckého spolku a potom tlačou článkom Pokusy 

s rastlinnými hybridmi v časopise Verhandlugen des naturschenden Vereines (1866). Napriek tomu, 

že jeho objavné dielo ležalo bez väčšieho povšimnutia viac než 30 rokov, tí, čo potom  z hľadiska 

poznania zákonitostí dedičnosti spoznali jeho význam, uznali Mendela za otca genetiky. 

 

Morava alebo Sliezsko 
Pochádzal z dedinky Hynčice (vtedy sliezsky Heinzendorf).Tam sa narodil 

20.7.1822 v nemecky hovoriacej roľníckej rodine. Po piaristickej základnej škole 

v Lipníku absolvoval gymnázium v Opave a začal študovať filozofiu  

na univerzite v Olomouci. Na podnet a odporučenie jedného z profesorov odišiel  

do augustiánskeho kláštorného seminára v Brne (1843). Tam prijal rehoľné meno 

Gregor a začal študovať teológiu, zdokonalil sa v jazykoch (latinčina, gréčtina). 

Navštevoval aj prednášky z poľnohospodárstva a ovocinárstva. Za kňaza ho 

vysvätili  v roku 1847. Neskôr bol vyslaný učiť (aj matematiku a prírodné vedy) 

 na gymnázium v Znojme (1849). Skúšky učiteľskej spôsobilosti vo Viedni však 

nezložil (1850; 1856) vraj aj pre nedostatok filozofického myslenia, ale aj tak 

učil (od 1854) veľa rokov prírodopis a fyziku na brnenskej nemeckej reálke. 

Neskôr (1868) sa stal nástupcom opáta Cyrila Nappa, ktorý ho prijímal  

do kláštora. Administratívne a organizačné povinnosti obmedzili pokusy 

s rastlinami. Zomrel 6. januára 1884 a je pochovaný na Ústrednom cintoríne 

v Brne. Rekviem dirigoval Leoš Janáček. 

 

Nesporný úspech 
Nemal som žiadne návody a cesta úskalím botaniky bola pre mňa 

veľmi ťažká. Aj to konštatoval Gregor Mendel. Raz v debate medzi 

svojimi priateľmi poznamenal: Môj čas ešte príde. Je veľmi 

zaujímavým faktom, že vo vedeckom svete zabudnuté Mendelove 

objavy nezávisle na ňom spoznali H. de Vries,  

C. Correus i E. Tschermak a po zoznámení sa  

s Mendelovým pôvodným článkom citovali jeho 

výsledky a priznali mu oprávnené zásluhy aj označenie Mendelove zákony.  

Je naozaj pozoruhodné, že amatérsky rehoľník svojou mimoriadnou 

usilovnosťou a pracovitosťou objavil a štatistickým rozborom mnohých 

pozorovaní spoznal základné zákony dedičnosti. 

 

Vlastnosti a záujmy  
Mendel bol aj nadšeným včelárom i amatérskym meteorológom. Pozoroval aj slnečné škvrny 

a poruchy zemského magnetizmu (napr. jeho pozorovací denník z roku 1882). Výsledky jeho 

celoživotnej práce ukázali, že kňaz a prírodovedec Gregor Mendel bol nesmierne húževnatý človek. 

Neuznal hypotézu o vzniku druhov priamym vplyvom vonkajšieho prostredia. Vytušil,  

že rozhoduje niečo iné. Krížením (hybridizáciou) rastlín odhalil, že jednotlivé znaky organizmu  

sú utvárané z elementárnych hmotných nositeľov dedičnosti. Stal sa zakladateľom genetickej teórie.                                                                                                                      
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Rajmund (Maximilián Mária) KOLBE  
(8. 1. 1894  14. 8. 1941) 

Ja som poľský katolícky kňaz. Som už starý  

a chcem zomrieť namiesto neho, lebo má 

ženu a deti. Veliteľ súhlasil. Dôstojník škrtá 

číslo 5659 a píše číslo 16 670. V koncentráku 

sa človek obetoval za človeka. Poľský františkán-minorita založil 

(1917) hnutie Rytierstvo Nepoškvrnenej, pomocou ktorého chce 

bojovať o príchod Božieho kráľovstva s pomocou Božej Matky, 

získať svet pre Krista skrze Nepoškvrnenú. Založil aj kláštor, ktorý 

neskôr dostal názov Niepokalanów (Záhrada Nepoškvrnenej). 

Vydával časopis, ktorý sa stretol s veľkým záujmom. Cez druhú 

svetovú vojnu sa kláštor otvoril pre ľudí hľadajúcich pomoc. V roku 

1939 a potom aj v roku 1941 bol páter Maximilián zatknutý a v máji 

1941 odvlečený do Osvienčimu. Tam bol jeho osud spečatený. Je to ťažké... 

Európa sa veľmi vzdialila od Boha, preto musí toto zakúsiť... Keď trpia vinní, 

to je pokánie. Len utrpenie nevinných je ozajstná zmierna obeta.  

Radikálny kresťan Kolbe bol blahoslavený (1971) aj svätorečený (1982). 

Z myšlienok 

 K láske nemožno nikoho prinútiť. Iba láska sama vzbudzuje 
protilásku. Takýmto spôsobom chcel Boh dobyť srdce človeka. 

 Život uplynie rýchlo, ani jeden okamih sa nevráti. 
Snažme sa dať čo najviac dôkazov lásky. 

 Musíme obetovať život pre svoj ideál,  

     a nesmieme ideál podriadiť svojmu životu. 

 Človek musí dať do stávky sám seba, svoj vlastný život,  

ak je v ohrození jeho blížny. Dávať iným rady, modliť sa za nich , 

zastávať sa ich, to všetko je dôležité. Ale nakoniec môže byť 

potrebné obetovať sa, aby iní mohli žiť. 

 

 Nenávisť nie je tvorivá sila, tvorivou silou je láska. Naša veľká obeť je 

nevyhnutná, aby sme vykúpili pokojný a šťastný život pre tých, ktorí prídu po nás. 
 

 Práve v tom je obeť: vystúpiť vyššie,  
než kam nás chce tiahnuť naša telesná prirodzenosť. 

 

 Ničím nie je, čo nie je Boh a čo k Bohu ani nevedie. Ježiš 

má žiť v tebe, Ježišova láska skrz bratskú lásku, teda Ježiš 

vo všetkých žije a vládne. 

 Podstata lásky k Bohu nie je v citoch ani rozcitlivených 

slovách, ale len v odhodlaní vôle. Ak so všetkou 

rozhodnosťou zotrváme na svojej vôli sa naďalej usilovať 

o svätosť a milovať Boha, tak budeme určite postupovať 

dopredu a povznesieme sa, aj keby nám v srdci chýbali  

tie alebo iné city.     

http://minoriti.sk/index.php/rytierstvo-nepokvrnenej
http://sk.wikiquote.org/wiki/L%C3%A1ska
http://sk.wikiquote.org/wiki/N%C3%BAtenie
http://sk.wikiquote.org/wiki/Sp%C3%B4sob
http://sk.wikiquote.org/wiki/Boh
http://sk.wikiquote.org/wiki/Dobytie
http://sk.wikiquote.org/wiki/Srdce
http://sk.wikiquote.org/wiki/%C4%8Clovek
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Mária G. AGNESIOVÁ – matematický talent 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. 

Neskúr 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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Milan RÚFUS 
(10.12.192811.1.2009)  

 
Básnik, prekladateľ, literárny historik, esejista.  

Knieža slovenskej poézie. Svojským pohľadom  

na životné hodnoty, na lásku, pravdu i krásu, chápal 

aj utrpenie i tragiku ľudských osudov. Hľadal, citlivo 

a pravidelne, zmysel a podstatu ľudskej slobody 

v úmysle i v skutkoch činorodých. Jeho literárne slová sú jednoduché, 

citovo podmanivé, múdre, ako pokľaknutia v spovednici. Z poézie: Zvony, 

Kolíska, Stôl chudobných, Žalmy o nevinnej, Ako stopy v snehu. Z esejí: 

Štyri epištoly k ľuďom, Rozhovory so sebou a s tebou. Z kníh: Tiché 

papradie, Modlitbičky.  

 

Z myšlienok a veršov                                     Povedz mi, čo je báseň. 

Poďakovanie za sen? 

 – Neklaď mi takto otázku. 

Báseň je vďačnosť za lásku. 

Poďakovanie túžbe. 

 A Bytiu, chlapče môj. 

To u neho je v službe. 
 

Nebráň sa tomu, čo sa deje. A celý vyjdi v ústrety. Mne dobré je aj to, čo zlé je,  
len prázdne nie, to uletí. 

Dobročinnosť je výnimočný stav, keď sa z ľahostajného prúdu človečiny oddelí 
skutočná ľudskosť, aby pomohla trpiacemu.  

Pochopte, prosím, svoje deti: nemáte pred sebou hlupáčikov, ktorých jedinou 
záchranou je čím skôr sa vám podobať. Máte pred sebou iný svet. Taký svojprávny 

a krásny ako svet z inej planéty. Nemáte dôvod pohŕdať jeho zmyslovosťou.  
Tí, ktorí v ňom majú tak nepretržite blízko od smiechu k slzám a pri každej vete  

od vzrušenia kričia, sú vlastníkmi tajomstva, vám už neznámeho. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://sk.wikiquote.org/wiki/Obrana
http://sk.wikiquote.org/wiki/Dobro
http://sk.wikiquote.org/wiki/Zlo
http://sk.wikiquote.org/wiki/Pr%C3%A1zdnota
http://sk.wikiquote.org/wiki/Let
http://sk.wikiquote.org/wiki/Dobro%C4%8Dinnos%C5%A5
http://sk.wikiquote.org/wiki/V%C3%BDnimo%C4%8Dnos%C5%A5
http://sk.wikiquote.org/wiki/Stav
http://sk.wikiquote.org/wiki/%C4%BDahostajnos%C5%A5
http://sk.wikiquote.org/wiki/Pr%C3%BAd
http://sk.wikiquote.org/wiki/Delenie
http://sk.wikiquote.org/wiki/Pomoc
http://sk.wikiquote.org/wiki/Trpie%C5%A5
http://sk.wikipedia.org/wiki/S%C3%BAbor:Busta_Milana_Rufusa_Teodor_Banik_2005_59.jpg
http://www.goodreads.com/photo/author/3029325.Milan_R_fus
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Hermann MINKOWSKI – iný pohľad na priestor a čas 

 

Nečakaná predstava 
 
Známym sa stal aj preto, že vytvoril nový pohľad na priestor a čas  

a tým položil matematické základy teórie relativity. Usúdil (1907), 

že fyzikálne predstavy Lorentza i Einsteina možno lepšie pochopiť  

v neeuklidovskom viacrozmernom priestore. Ponúkol predstavu,  

že priestor a čas nie sú zvláštne od seba nezávislé entity, ale sú 

spojitým štvorrozmerným časopriestorom. Tieto predstavy využil  

aj Albert Einstein vo svojej teórii relativity. Nemecký matematik 

Hermann Minkowski  (* 22. jún 1864 – † 12. január 1909)  

tak umožnil názornú interpretáciu Lorentzových transformácií 

a kinematických javov špeciálnej teórie relativity. Priestor a čas 

jednotlivo budú v budúcnosti odsúdené na zmiznutie do tieňov,  

a len spojenie oboch si zachová skutočne nezávislú existenciu.  

 

Životný osud 
Bol druhým synom nemeckej židovskej rodiny žijúcej v Rusku. Do východopruského Königsbergu 

sa vrátili v roku 1872. Tu mladý Hermann absolvoval všetky stupne škôl aj univerzitu.  

Tri semestre absolvoval (1882–83) v Berlíne, kde sa spoznal s D. Hilbertom (1862–1943)  

aj s A. Hurwitzom (1859–1919). Minkowski získal doktorát (1885), profesúru (1892) a do roku 

1894 pôsobil v Bonne. V rokoch 1896–1902 prednášal v Zürichu (tu jeho prednášky navštívil  

aj Albert Einstein) a od roku 1902 bol vedúcim katedry v Göttingene. V roku 1897 sa oženil 

 a mal dve dcéry. Zomrel náhle na roztrhnutie slepého čreva.   
 

Z vedeckého diela 
Devätnásťročný získal Veľkú cenu Akadémie vied v Paríži za prácu o rozložení 

prirodzených čísiel na súčet štvorcov. Neskôr sa stal zakladateľom geometrickej 

teórie čísiel a vytvoril teóriu kvadratických foriem n premenných 

s celočíselnými koeficientmi  a odvodil celý rad významných nerovností (vydal 

Geometria čísiel; 1896). Zapojil sa aj do riešenia problémov relativistickej 

fyziky. Vo štvorrozmernom Minkowského priestore našli kinematické efekty 

špeciálnej teórie relativity názornú geometrickú interpretáciu. Napísal a vydal 

práce Princíp relativity (1907), Základné rovnice elektromagnetických javov  

v pohybujúcich sa telesách (1908) a Priestor a čas (1908).  
 

 
Zaujímavé skutočnosti 
Albert Einstein (1879–1955) konštatoval: Vyjadriť prírodné zákony logicky 

uspokojivou formou možno len tak, ak ich vyjadríme ako zákony 

štvorrozmerného priestoročasového kontinua. To je podstata významného 

metodologického úspechu, za ktorý teória relativity vďačí Minkowskému. 

Ukázalo sa, že Lorentzove transformácie nadobúdajú geometrickú formu 

rotácie v štvorrozmernom priestoročase. Minkowski napísal: Celý svet je 

rozdelený na svetočiary... fyzikálne zákony by sa dali vyjadriť ako vzájomné 

vzťahy medzi týmito svetočiarami. 

   Minkowski poznal Einsteina ako študenta. Asi je pravdou, že raz sa v debate o teórii relativity 

Minkowski vyjadril aj takto: Pravdu povediac, od Einsteina som to nečakal. 

 

http://sk.wikipedia.org/wiki/22._jÃºn
http://sk.wikipedia.org/wiki/1864
http://sk.wikipedia.org/wiki/12._januÃ¡r
http://sk.wikipedia.org/wiki/1909
http://sk.wikipedia.org/wiki/1907
http://sk.wikipedia.org/wiki/1908
http://sk.wikipedia.org/wiki/1908
http://sk.wikipedia.org/wiki/ObrÃ¡zok:Hermann_Minkowski.jpg
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Martin Luther KING  
(15. 1. 1929 – 4. 4. 1968) 

 

Jeden z najvýznamnejších černošských vodcov  

v histórii, vyštudoval Pennsylvánsku  

a Harvardovu univerzitu a na univerzite v 

Bostone získal doktorát z filozofie a teo1ógie. 

Organizoval masové akcie a pochody za slobodu 

černochov. Veľkou osobnou odvahou, 

nenásilnými masovými protestmi vzbudil úctu celého sveta k čiernemu 

ľudu. Vedel, že kto je schopný sa zrieknuť násilia, musí byť naozaj 

silný. Násilím nemožno zabiť lož ani nastoliť pravdu. Za vec 

rovnoprávnosti, úsilia proti chudobe a mier medzi rasami precestoval 

tisíce kilometrov a prednieso1 stovky prejavov. Zostal nepochopený  

u bielych i čiernych radikálov. Bol niekoľkokrát zranený a viac než 

dvadsaťkrát uväznený. Nikto si nedokáže spomenúť ani na jediný 

okamžik, kedy by bol proti komukoľvek predniesol slovo nenávisti. 

Presvedčil svet, že človek sa nemá neposudzovať podľa farby pleti, ale podľa charakteru. 

Hrdinskou a neúnavnou prácou na čele amerických černochov dosiahol zákaz segregácie na území 

Spojených štátov amerických. Za nenásilnú obhajobu ľudských práv získal Nobelovu cenu za mier 

(1964). Coretta Kingová vytušila, že posolstvo jej manžela nebude umlčané: Uvidíte ho všade tam, 

kde hrdí, statoční ľudia sa nenásilne bránia proti sociálnemu bezpráviu.  Jej viera v Boha bielych  

i čiernych prekonala smútok neradostného osudu:  

I keď nechápem, prečo sa to stalo, verím slovám 

písma, že všetky veci spolu pôsobia pre dobro tých,  

ktorí milujú Pána.  
 

 
Z myšlienok 
 

 Pred 2000 rokmi povedal hlas z Betlehemu, že všetci ľudia  
sú si rovní... s opovrhovanými zmenil smer vývoja ľudstva. 

 

 Láska má určovať naše skutky... Evanjelium slúži celému človeku. 
 

 Budeme apelovať na Vaše srdcia a Vašu dušu tak dlho, až vás získame. 
 Nespolupráca so zlom je takou istou povinnosťou, ako spolupráca s dobrom.  
 

 Mier nie je stav bez napätia, ale to, keď vládne spravodlivosť. 
 

 Naša generácia bude jedného dňa ľutovať nielen zlé slová a skutky zlých ľudí, 
ale tiež strašné mlčanie dobrých. 

 
 Nezáleží na dĺžke života, ale na jeho kvalite. 
 

 Najdôležitejšia a najaktuálnejšia je otázka:  
Čo si vykonal pre iných? 
 

 Človek, ktorý nie je ochotný pre niečo zomrieť,  
nie je zrelý pre život.  
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Edgar Allan POE  

(* 19. 1. 1809 – † 7. 10. 1849)  
 

Americký romantický básnik, prozaik, 

literárny teoretik a esejista je autorom 

fantastických a mystických príbehov  

a zakladateľom detektívneho  

a hororového žánru. Narodil sa 

v rodine kočovných hercov.  

Po odstupe z univerzity v Bostonu 

vydal svoje prvé napísané básne.  

V osobnom živote mal časté sklony  

k alkoholizmu, mal veľké finančné 

problémy. Často menil pobyt  

aj zamestnanie. Neskôr vstúpil  

do armády. Jeho diela sú  

v pochmúrnom duchu. Mnoho jeho 

kníh a poviedok bolo sfilmovaných. 

 

Z myšlienok 

 

Krása je jediným pravým 
úkolem básnictví. 

 

Báseň je protiváhou vědeckého díla, 
poněvadž jejím předmětem je přímo 

radost, ne pravda. 
 

Chceš lásku mít? - pak stůj co stůj směr srdce uhlídej si! 
Buď vším, čím jsi, a pamatuj, nebuď ničím, čím nejsi! 
Světu tvé něžné chování, půvab bez marnivosti budou 
důvodem k uznání a láska - povinností. 
 

Skutečný génius se třese strachem ve své nedokonalosti - 
a zpravidla raději mlčí, než aby řekl něco, co není tak 
úplné, jak by být mělo. 

 

 I ten nejotrlejší člověk má v srdci struny, které ho rozechvějí, jakmile se jich 
dotknete. I člověk nadobro rozvrácený, jemuž je život i smrt pro smích,  
přestává s některými věcmi žertovat. 

 Cožpak skutečně není možné, aby navzdory tomu, že génius je obvykle nezbytně 
ctižádostivý, byli nejvyšší duchové povzneseni nad všechno, co bychom mohli 
ctižádostí nazvat? 

 Nevěřte ničemu, co slyšíte a jen polovině toho, co vidíte. 
 Není ještě rozřešena otázka, zda šílenství je či není nejvyšší inteligencí, 

zda mnohé z toho, co je slavné, zda všecko, co je hluboké, nepochází z choroby 
myšlení, z útvarů mysli povznesené nad obecný rozum. 

 Mezi důvtipem a analytickým smyslem je vlastně mnohem větší rozdíl, než mezi 
libovůlí fantazie a tvořivou imaginací, i když rozdíl velmi drobné povahy.     

https://sk.wikipedia.org/wiki/19._janu%C3%A1r
https://sk.wikipedia.org/wiki/1809
https://sk.wikipedia.org/wiki/7._okt%C3%B3ber
https://sk.wikipedia.org/wiki/7._okt%C3%B3ber
https://sk.wikipedia.org/wiki/Esej
https://sk.wikipedia.org/wiki/Mystika
https://sk.wikipedia.org/wiki/Horor
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Gotthold E. LESSING  
(* 22.1.1729 – †15.2.1781)  
 

Dramatik, estetik a kritik, hlavný 

predstaviteľ osvietenstva v Nemecku. 

Bol autorom epigramov, bájok 

i divadelných hier. O ňom sa šíri  

aj táto príhoda: Na večierku noblesnej spoločnosti sa istý 

mladík spýtal Lessinga: Povedzte mi, majstre, aký je vlastne 

rozdiel medzi komédiou, drámou a tragédiou? Umelec 

pohotovo odpovedal: Skutočnosť, že to neviete, je pre mňa 

komédiou, pre spoločnosť drámou a pre vás tragédiou... 

Lessing bojoval proti neslobode a neznášanlivosti  

za ľudskú a náboženskú toleranciu. Traduje sa o ňom,  

že povedal: Ak by Boh držal celú pravdu 

v pravej ruke a v ľavej ruke by mal sústavné 

úsilie smerujúce k pravde a povedal by mi  

Vyber si  skromne by sa sklonil k jeho ľavej ruke a povedal  Otče, daj mi túto 

pravdu, lebo čistá pravda patrí iba tebe.  
 

Z myšlienok 
 

 Dramatická forma je jediná, ktorou možno vyvolať súcit a bázeň  aspoň nijaký 
iný druh nevie ich vyvolať v takom vysokom stupni. 

 Najväčšou chybou vo výchove je neviesť mládež  
k samostatnému mysleniu. 

 Kto nepozná prístav, do ktorého sa chce plaviť, tomu nie je žiadny vietor 
priaznivý. 

 Hodnotu človeka nemeriame tou pravdou, ktorá sa stala jeho vlastníctvom,  
ale námahou, ktorú vynaložil na jej dosiahnutie. 

 Obaja škodia sami sebe: ten, kto príliš veľa sľubuje, aj ten,  
kto príliš veľa očakáva.  

 Smiech nás robí rozumnejšími než večná namosúrenosť. 
 Aj ten najpomalší, ktorý nestratil cieľ z očí, ide stále ešte rýchlejšie než ten, 

ktorý blúdi bez cieľa. 
 Kto nestráca pri niektorých veciach rozum, ten nemal nikdy čo stratiť. 

 Hľadať pravdu má väčšiu cenu než pravda sama. 
 Nemožno tvrdiť nepravdu, aby nebolo nevyhnutné k tomu vymýšľať nepravdu 

ďalšiu. 
 Všetko čo je nové, práve svojou novotou spôsobuje  

najväčšie prekvapenie.  
 

 Zistil som, že z knihy sa veľmi poučím;  
samé však zo mňa človeka neurobia. 

 Kto nás robí súcitnými, robí nás lepšími a cnostnejšími. 
 Kto váha, hľadá dôvody,  prečo nesmie.  
 Len to je stratené, čoho sa sami vzdávame. 
 Kto ma nazýva géniom, tomu by som najradšej vyťal zaucho. 

http://sk.wikiquote.org/wiki/Hodnota
http://sk.wikiquote.org/wiki/%C4%8Clovek
http://sk.wikiquote.org/wiki/Pravda
http://sk.wikiquote.org/wiki/Vlastn%C3%ADctvo
http://sk.wikiquote.org/wiki/N%C3%A1maha
http://sk.wikiquote.org/wiki/Dosiahnutie
http://sk.wikiquote.org/wiki/S%C4%BEub
http://sk.wikiquote.org/wiki/O%C4%8Dak%C3%A1vanie
http://sk.wikiquote.org/wiki/Smiech
http://sk.wikiquote.org/wiki/Rozum
http://sk.wikiquote.org/wiki/Ve%C4%8Dnos%C5%A5
http://sk.wikiquote.org/wiki/Namos%C3%BArenos%C5%A5
http://sk.wikiquote.org/wiki/Pomaly
http://sk.wikiquote.org/wiki/Cie%C4%BE
http://sk.wikiquote.org/wiki/Oko
http://sk.wikiquote.org/wiki/R%C3%BDchlo
http://sk.wikiquote.org/wiki/Bl%C3%BAdenie
http://sk.wikiquote.org/wiki/Naz%C3%BDva%C5%A5
http://sk.wikiquote.org/wiki/G%C3%A9nius
http://sk.wikiquote.org/wiki/Vy%C5%A5a%C5%A5
http://sk.wikiquote.org/wiki/Ucho
http://sk.wikipedia.org/wiki/S%C3%BAbor:Gotthold_Ephraim_Lessing_Kunstsammlung_Uni_Leipzig.jpg
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Ján Chryzostom KOREC 
(22. 1. 1924  24.10.2015) 

 

   Povedali o ňom: humanista i teológ, 

intelektuál i robotník, patriot i Európan, literát 

i kazateľ, biskup i jednoduchý veriaci, hľadajúci 

vo svetle Kristovom. Viem, čomu žijem. Viem, za čím kráčam, viem, 

o kom chcem vydávať svedectvo...  

   Vstúpil do Spoločnosti Ježišovej (1939), zmaturoval (1944) 

v Kláštore pod Znievom, tajne bol vysvätený za kňaza (1.10.1950), 

tajne aj za biskupa (24.8.1951). Bol odsúdený za vlastizradu 

(1960), z väzenia vyšiel v roku 1968. Od pápeža Pavla VI. dostal 

(1969) biskupské insígnie. Pracoval ako robotník a opravár 

výťahov. V rokoch 1990  2005 pôsobil ako nitriansky diecézny 

biskup, od roku 1991 kardinál. (Bol prvým predstaviteľom 

slovenskej cirkevnej provincie, ktorý sa stal členom kardinálskeho kolégia.)  

   Z literárnej činnosti: O pôvode človeka (1949), O kompetencii vied, Nad vznikom a vývojom života 

(1971), Záchrana v Kristovi (1982), Úvahy o človeku (1986), Vo svetle blahozvesti (1985), Kristov 

kňaz, O poslaní kňaza, Cirkev uprostred problémov, Cirkev v rozvoji (1987), Úvahy o človeku 

(1986, 1992), Tisíc rokov Slovenska s Cirkvou (Bratislava, Lúč 2004). Duchovná literatúra (Rok nad 

Posolstvom, Jánovo svedectvo, Nad Lukášovým evanjeliom, Ste svetlo sveta, Ježiš zďaleka i zblízka, 

Nad Starým zákonom, S úctou voči dejinám). Trojzväzkové dielo Od barbarskej noci bolo 

preložené aj do poľštiny, taliančiny, nemčiny, angličtiny i francúzštiny. Celá knižná tvorba 

predstavuje vyše 80 titulov kníh. [Personálnu bibliografiu vydala Tríbečská 

knižnica v Topoľčanoch (1998) a vydavateľstvo LÚČ v Bratislave (2005)].  

O dvesto, tristo rokov po nás málokto si bude pamätať politika, prezidenta, 

alebo premiéra, no Ján Kardinál Korec zostane živým svetlom v našich 

dejinách aj naďalej (P. Šiška, blog). 
 

Z myšlienok 

 Viera je dar Ducha, ktorého nám dáva vzkriesený Pán...  
Viera neodcudzuje človeka životu, lež mu dáva podstatný zmysel. 

 Bez Boha človek ľahko stráca svoju veľkosť...  
 Človek jestvuje len cez Boha... Svet je znamením Boha. 

 Človek je na obraz Boží... Človek slobodne tvorí sám seba a dotvára svet. Človek 
je zodpovedný sám za seba a vo svojej slobode je zodpovedný i za svoj svet... 
Človek je vedomé ohnisko, ktoré pozoruje svet. 

 Ak pripúšťam Boha, uznávam, že svet má zmysel...  
Nebyť Boha, nebol by tu svet a ja a my.  

 Ak žijete v pravde a podľa pravdy, ste vnútorne slobodní  
a v konečnom dôsledku šťastní. 

Kresťanstvo a Cirkev so všetkými duchovnými hodnotami, 
s kultúrou, dejinami svätcov a inštitúciami služby, s prejavmi lásky, 
modlitieb i myslenia, s európskou civilizáciou, ktorú spolutvorilo, 
s mysliteľmi a univerzitami – to všetko je pre celý vesmír 
nenahraditeľných hodnôt. Napriek mnohým zlyhaniam, ktoré 
registrujeme aj v dejinách Cirkvi, kresťanstvo bolo,  
je a som presvedčený, že aj bude pre svet požehnaním.  

http://communio.stblogs.org/Jan korec.jpg
http://www.slovenskyorol.sk/image/topic/historia_S_04_KOREC.jpg
http://www.biskupstvo-nitra.sk/files/book/2009/10/erb_kardin_la_korca_12914.jpg
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Jan ČEP 
(31.12.1902 25.1.1974) 

Český spisovateľ, esejista a prekladateľ.  

Na Filozofickej fakulte UK v Prahe študoval 

češtinu, angličtinu a francúzštinu. V roku 1926 

prerušil štúdium. Postupne býval v Starej ríši,  

v Prahe, v Beroune. 2. Svetovú vojnu prežil 

doma v Myslechoviciach, Stal sa spisovateľom 

a prekladateľom z povolania, pracoval aj ako 

nakladateľský lektor a publikoval v časopisoch.  

V roku 1947 bol členom delegácie katolíckych 

intelektuálov v Ríme na kongresu Pax Romana. 

Neskôr sa stal aj členom Katolíckeho výboru UNESCO. Vo februári 1948 

sprevádzal  anglického spisovateľa Grahama Greena pri jeho návšteve  

v Čechách. V auguste 1848 opustil republiku. V rokoch 1951− 1955 bol 

v Mníchove ako komentátor Rádia Slobodná Európa. Jeho domovom sa 

nakoniec stalo Francúzsko. V Paříži, kde žil a kde sa aj oženil, vznikali ďalšie 

jeho literárne diela. Bol tvorcom celého radu poviedok (Dvojí domov, Vigíllie, 

Zeměžluč, Letnice, Děravý plášť, Hranice stínu, Modrá a zlatá, Příbuzenstvo, 

Tvář pod pavučinou). Z esejistických prác sú najznámejšie Rozptýlené paprsky 

a Sestra úzkost. Vo svojichdielach  sa vyjadroval pokojné, vľúdne, 

mnohotvárne ako jeho milovaná vidiecka  krajina.  
                    http://www.slovnikceskeliteratury.cz/showContent.jsp?docId=296 

 https://www.phil.muni.cz/fil/scf/komplet/cep.html 
 

Z myšlienok 

Svět vznikl z lásky. 
 

Umění nemůže vyjadřovat chaos 
chaosem. 

 ... fakt štědré a dobrovolné lásky, který nelze odvodit  
      ze žádného zákona přirozeného, je ústřední skutečností    
      křesťanského poselství , nesrovnatelnou novotou, která  
      odlišuje křesťanství ode všech náboženství kosmických  
      i přirozených. 

 Náš ohraničený pozemský osud, naše setkání s druhými 
lidmi, naše přátelství a lásky, byť ustavičně ohrožované 
slabostí srdce a vůle, chorobou uvadání- jsou látkou naděje. 
Všechny věci a tvary této země , každý milující pohled, každé 
laskavé slovo volají po jakémsi rozvinutí a rozzáření v 
prostoru bez hranic a v trvání bez konce. 

 Všechny věci budou přítomny zároveň a touha nebude 
utrpením, nýbrž slastí bez konce. Tam se teprve uvidíme tváří 
v tvář, ne už jenom v zrcadle a podobenství,  
      a jizvy našich srdcí zatřpytí se jako hvězdy. 

 

 To, čo okolo seba vidíme, je iba hra tieňov na plátne 
času, pravé a úplné deje prebiehajú inak a inde.   

http://www.spisovatele.cz/graham-i-greene
http://www.slovnikceskeliteratury.cz/showContent.jsp?docId=296
https://www.phil.muni.cz/fil/scf/komplet/cep.html
http://www.slovnikceskeliteratury.cz/imagePage.jsp?docid=296&id=91
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William Butler YEATS  
(13. 6. 1865 – 28. 1. 1939) 

Anglicky píšuci básnik, dramatik i prozaik  

ako zapálený vlastenec kriesil írske kultúrne 

dedičstvo (keltská renesancia) a obrodzoval 

národné povedomie Írov. Vyštudoval umeleckú 

školu (1883-86) v Dubline. Založil literárnu 

spoločnosť (1892) a podieľal sa na zrode írskeho 

národného divadla (1904) a bol aj jeho 

riaditeľom. Šesť rokov bol senátorom v írskom parlamente. Mimo Írska 

prežil dve tretiny svojho života (od 1887 v Londýne). Za básnické dielo, 

ktoré oživilo ducha národa, získal Nobelovu cenu (1923). Jeho verše 

(Divé labute, Veža, Točité schodisko, Ruže, Vietor v rákosí, Vízie)  

sú patriotistickým vyjadrením národných 

i sociálnych zápasov. napísal 32 dramatických 

hier, experimentoval s maskami, tancom i hudbou. Zaujímal sa o keltské 

mýty, okultné vedy, magické sily. Symbolicky naznačoval podstatu 

ľudského bytia a dejinných osudov. 

 
Z myšlienok 

 Ale ja, chudák, mám len svoje sny. 

Rozprestrel som svoje sny pod tvoje nohy. 

Našľapuj mäkko, pretože šliapeš po mojich snoch... 

 Zamysli sa, kde väčšinou začína a končí sláva človeka.  
     A povedz, moja sláva bola v tom, že som mal takých   
      priateľov.  

 Načo hovoriť o kompromise, či inej ceste k cieľu, keď mŕtvy 

pohľad zapaľuje všetko, čím doteraz sme žili. 

 Ak opustím telo, nechcem sa obliecť do žiadnej prírodnej 

podoby, ale mať tvar, aký len Grék vie ukovať... 

 Premýšľaj ako múdry človek, ale hovor jazykom ľudí. 

 Ako možno rozoznať tanečníka od tanca?  
    

http://sk.wikiquote.org/wiki/Sen
http://sk.wikiquote.org/wiki/Noha
http://sk.wikiquote.org/wiki/Zamyslenie
http://sk.wikiquote.org/wiki/ZaÄ�iatok
http://sk.wikiquote.org/wiki/Koniec
http://sk.wikiquote.org/wiki/SlÃ¡va
http://sk.wikiquote.org/wiki/Ä�lovek
http://sk.wikiquote.org/wiki/PriateÄ¾
http://sk.wikiquote.org/wiki/TaneÄ�nÃk
http://sk.wikiquote.org/wiki/Tanec
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:William_Butler_Yeats.jpg
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:William_Butler_Yeats_by_John_Butler_Yeats_1900.jpg
http://sk.wikiquote.org/wiki/ObrÃ¡zok:Yeats.jpg

