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Iľja Jefimovič REPIN 
(5. 8. 1844 – 29. 9. 1930)  

 

Bol presvedčený o tom, že pravé umenie má 

predstavovať skutočný život. Na Ukrajine  

sa najprv pripravoval ako maliar ikon. 

Vyštudoval Výtvarnú akadémiu v Petrohrade. 

S umeleckým štipendiom sa potuloval 

po Taliansku, tri roky sa priúčal v Paríži.  

Od roku 1877 sa usadil v Moskve, spoznal sa s umeleckým 

zberateľom P.M. Tretiakom.  Repin nesmierne prenikavo vnímal 

život, jeho mnohoraké podoby, sociálne protiklady, ale aj duchovný 

rozmer ľudských osudov  ich dejinných súvislostí. Bol vymenovaný 

(1892) za profesora Akadémie v Petrohrade. Navštívil aj Prahu 

(1900). Znázorňoval život ľudí lepšie ako ktorýkoľvek iný ruský 

umelec (L.N. Tolstoj). 

 
Z diela  
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Mikuláš KUZÁNSKY  
(1. 8. 1401  11. 8. 1464) 
 

Žil na rozhraní stredoveku a renesancie. Osamotený 

mysliteľ ovládal súdobé myšlienkové prúdy aj ich antické 

pramene. Zavŕšil stredovekú teologickú tradíciu, vyzval 

k vyhodnoteniu empirických faktov poznávaných 

v prírode. Spoznal, že na pochopenie tajuplných  

a protikladných vlastností sa najlepšie hodí matematické 

uvažovanie. Zmyslové poznanie predkladá základné javy, 

rozumové spoznáva všeobecné a vytvára čísla, 

intelektuálno-duchovné poznávanie objavuje súvislosti 

i súperenie  protikladov. Mikuláš Kuzánsky Vyštudoval 

právo v Heidelbergu a Padove (1422), stal sa kňazom, 

(kardinál 1448, biskup 1450) aj pápežským vyslancom  

na koncile v  Bazileji (1431) i vo Florencii (1439). Slúžil 

myšlienke intelektuálnej a náboženskej jednoty 

kresťanského sveta, koordinoval moc svetskú a duchovnú. Zaujímavou charakteristikou jeho veľmi 

obsiahleho diela (spisy politicko-náboženské, filozoficko-teologické i fyzikálno-matematické ) je 

učenie o jednote a splývaní protikladov v Bohu ako absolútne nekonečnom bytí. V práci O učenej 

nevedomosti (De docta ignorantia, 1439–1440) si uvedomil, že naša principiálna neschopnosť 

úplného poznania je základom ľudskej učenej nevedomosti o podstate  sveta. O Bohu i prírode 

budeme mať vždy iba domnienky. Boh je večná Jednota, Zhoda, Totožnosť. Boh obsahuje všetko 

stvorené i vo všetkom je prítomný. Všetko v ňom je ním, je vo všetkých veciach tým, čím sú. Boh 

sa ukazuje ako svet. Svet je jednota v mnohosti, odvodené nekonečno, priestor a symbol 

neviditeľného. Boh je skrytá rovina všetkého existujúceho. Boh je nevysloviteľný,  

lebo je nekonečne väčší od všetkého, čo sa dá vymenovať. Jednota je rozptýlená 

do mnohosti, jednoduchosť do zložitosti, nekonečno do konečna, večnosť  

do času, nevyhnutnosť do možnosti. Poznanie je tvorivé priblíženie rozumu 

k podstate pozorovaných a vnímaných javov, ktoré sú vysvetliteľné zo seba 

samých, ale len vo vzťahu k celku. 

 Z myšlienok 
 Intelekt, ktorý nie je pravdou, nikdy nepochopí pravdu tak presne,  

že by postupom do nekonečna nemohla byť pochopená presnejšie. 
 Matematika nám najviac pomáha pri pochopení rozličných božských vecí.  
 Všetko skúmanie je porovnávaním, lebo používa pomer ako prostriedok...  

 K poznaniu božských vecí je nám otvorená iba cesta 
 prostredníctvom symbolov... 

 Číslo je základ všetkých vecí chápaných myslením... 
Číslo ako spôsob pochopenia je niečím, bez čoho nemožno nič chápať...  

 Keby neexistovalo číslo, nebolo by ani pripodobnenie, ani pojem, ani rozlíšenie, 
ani meranie. Bez čísla nechápeme, že veci sú rôzne a od seba oddelené...   

 Počet (číslo) znamená  pomer. Pomer je myšlienková konštrukcia...  
 Číslo je výrazom jednoty...  

 Číslo je hlavnou stopou vedúcou k múdrosti... 
 

 Žiadne ľudské umenie nedosahuje presnosť dokonalosti  
a každé je konečné a ohraničené... 
vo všetkom, čo je mimo Boha, chýba presnosť.  

http://www.google.sk/imgres?imgurl=http://www.webergarn.de/PARADIGMEN/nikolaus_von_kues2.jpg&imgrefurl=http://www.webergarn.de/PARADIGMEN/sonnensystem.shtml&usg=__MGap3_EMNBrzQ8V2SImQ6NjRpJ0=&h=137&w=144&sz=13&hl=sk&start=5&zoom=1&um=1&itbs=1&tbnid=seocXdFAC152qM:&tbnh=89&tbnw=94&prev=/images?q=Nicolaus+Cusanus&um=1&hl=sk&sa=G&tbs=isch:1
http://sk.wikipedia.org/wiki/S%C3%BAbor:Nicholas_of_Cusa.jpg
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Andrew CARNEGIE  

(25.11.1835 − 11.8.1919) 
 

Škótsko-americký priemyselník, 

obchodník, podnikateľ a filantrop. 

Narodil sa v Dunfermline v Škótsku  

a do Spojených štátov sa presťahoval  

s rodičmi ešte ako dieťa.Vo svojich osemnástich rokoch sa stal 

vedúcim pittsburgskej divízie železničnej spoločnosti. V 90. rokoch 

19. storočia bola jeho spoločnosť najväčším a najziskovejším 

priemyslovým podnikom na svete. Carnegie investoval do 

oceliarskeho priemyslu a práve tento krok mu vyniesol jeho 

legendárne bohatstvo. 2. marca 1901 vznikla zlúčením viacerých 

menších podnikov slávna US Steel Corporation. Carnegieho 

majetok sa v tej dobe počítal v miliónoch dolárov. 

Známy filantrop a neopísateľne úspešný oceľový magnát býva 

označovaný za druhého najbohatšieho muža v histórii vôbec. Veľa prostriedkov investoval  

do vzdelávacích iniciatív, budoval knižnice a prispieval na rôzne nezávislé projekty, pričom 

začiatkom 20. storočia ešte radikálne tieto investície navýšil. Daroval približne 5 miliónov dolárov 

knižnici v New Yorku, zriaďoval celý rad verejných knižníc, do ktorých mal každý bezplatný 

prístup. Dal postaviť napríklad populárnu Carnegie Hall, čo je jedna z najžiadanejších  

a najslávnejších koncertných siení v New Yorku. 

Andrew Carnegie je pre mnohých stelesnením 

amerického sna – do USA prišiel ako chudobný 

imigrant a nakoniec rozprávkovo zbohatol. 

Známy je však nielen pre jeho úžasný 

podnikateľský úspech, ale aj pre filantropické 

snahy. Za svoj život daroval 350 695 653 dolárov 

a posledných 30 miliónov, ktoré mu zostali  

vo pred smrťou, odkázal svojej nadácii. 

https://www.diaryofthewinners.cz/chudy-kluk-ze-
skotska-miliardarem/ 
 

Z myšlienok 
 

Nadbytok bohatstva je nedotknuteľný úver, ku ktorému je vlastník až do smrti 
pripútaný, aby ho spravoval pre dobro spoločnosti. 
Predstav si, že stojíš na prahu nevídaného úspechu, jasný a krásny život ti leží pri 
nohách. Tak vstaň a čiň sa! 
Nemá vôbec žiadnu cenu snažiť sa pomáhať ľuďom, ktorí si nepomáhajú sami.    
                              Nikoho nemôžete tlačiť hore po rebríku, keď sám nechce liezť. 
Každý hlupák dokáže obhajovať svoje omyly. Keď však svoje chyby uznáte, cítite sa 
povznesení a máte velikánsku radosť. 
                              Chápať ľudí a odpúšťať im, na to treba charakter a sebaovládanie. 
První třetinu života stravte tím, že se budete vzdělávat, co nejvíce můžete.  
Druhou třetinu života vydělejte tolik peněz, kolik jen můžete.  
A třetí třetinu to vše pošlete pryč prostřednictvím dobrých věcí. 
Ak chcete byť šťastní, stanovte si ciele, ktoré budú riadiť Vaše myšlienky, oslobodia 
Vašu energiu a budú inšpirovať Vašu nádej.     
 

https://www.diaryofthewinners.cz/chudy-kluk-ze-skotska-miliardarem/
https://www.diaryofthewinners.cz/chudy-kluk-ze-skotska-miliardarem/
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Czesłav MIŁOSZ 
(30.6.1911–14.8.2004) 

Poľský básnik, prozaik a esejista pochádzal z Litvy. Vo Vilniuse 

vyštudoval právo. Druhú svetovú vojnu prežil vo Varšave, neskôr 

(19461950) pôsobil ako kultúrny atašé v USA a Francúzsku. Emigroval 

(1951), od roku 1960 žil v Berkeley (USA), kde bol profesorom 

slovanských jazykov a literatúry. Získal Nobelovu cenu za literatúru 

(1980). Originálne sa zamýšľal nad podstatnými otázkami svojej doby 

(erózia náboženského vedomia, priestupky proti ľudským právam, 

pravdivosť výpovedí o svete pomocou empirického rozumu). 

V básnickej tvorbe reflexívnej lyriky s hlbokým etickým zaujatím 

(Záchrana, Morálny traktát, Denné svetlo, Básnický traktát, Hymnus 

o perle) tlmočil humánne predstavy vo svete ostrých konfliktov. Svoje 

názory, v ktorých poukazoval na parazitizmus totalitných štátov, 

monopoly vlastníctva a moci, amorálnosť konzumnej spoločnosti, 

ponúkol v esejistických knižkách Zotročený duch, Kontinenty, 

Uchopenie moci, Rodná Európa, Svedectvá poézie,  

le aj v autobiografickom románe Údolie Issy. Úplne ostro vnímal 

ohrozenie ľudskosti v labyrinte protikladov nihilistického sveta.  
 

Z myšlienok 

 

Poézia je energia. Vo svete existuje tajomné prepojenie medzi energiou, pohybom, 
rozumom, životom a zdravím. 
 

Jediným dôvodom pre existenciu básnika je otváranie nových rozmerov pred tým, 
kto ho číta, tak, aby sa pre jeho čitateľa stávala stále väčšou vášňou samotná 
záležitosť života.  
 

Kontemplácia nás podnecuje  pre to, aby sme neustálym pretváraním jazyka 
zachytili tú podivuhodnú hru  medzi tým, čo je trvalé, a tým, čo je premenlivé. 
 

Najdôležitejší je obraz človeka, ktorýsi ľudstvo vytvára v danom období,  
pretože ho podnecuje ku skutkom, zatiaľ čo od iných ho odradzuje. 
 

Nečakaná hĺbka, podivnosť až výstrednosť sveta iba potvrdzuje vyplakávanie 
mystikov nad nedostatočnosťou jazyka. 
 

Vystihnúť skutočnosť tak, aby sme ju zachovali v celej spletitosti zla a dobra, 
zúfalstva a nádeje, môžeme iba vďaka odstupu, len vtedy, ak sa povznesieme  
nad ňu. 
 

Súčasnosť je nenormálna. ale taká bola takmer vždy, 
normálnou sa postupne stávala až pri spomínaní. 
 

Nepriznané a neodsúdené zjavné priestupky proti ľudským 
právam sú jed, ktorý postupne voľne ďalej pôsobí  
a namiesto priateľstva plodí medzi národmi nenávisť.  
 

Bol by som šťastný, keby moje knihy slúžili ľuďom v širokom 
zmysle slova zbožným.            
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Linus Carl PAULING 
(28. 2. 1901 – 19. 8. 1994) 
 

Americký chemik a fyzik, dvojnásobný nositeľ Nobelovej ceny  

(za chémiu r. 1954 – prínos k objasneniu teórie chemických väzieb  

a ich využitie pri zdôvodnení štruktúry komplexných zlúčenín; za mier  

r. 1962). Bol výstrednou, ale aj inšpiratívnou osobnosťou. V roku 1925 

získal doktorát na chemickej fakulte Kalifornského technologického 

inštitútu v Pasadene a pôsobil tu v rokoch 1931 až 1967. V Európe 

(1925–1927), pracoval v Ústave teoretickej fyziky v Mníchove, sa stretol 

so Schrödingerom, Bohrom, Heisenbergom, Bornom. Pochopil kvantovú 

mechaniku, získal rozsiahle znalosti z chémie. Vytvoril kvantovú teóriu 

chemickej väzby. Vydal slávnu vedeckú publikáciu Povaha chemickej 

väzby a stavba molekúl a kryštálov (1939). Publikoval asi 350 vedeckých 

prác a pojednaní. Stal sa otcom molekulárnej biológie a medicíny. 

Vysvetlil správny model priestorovej stavby molekuly bielkoviny 

keratin. Skúmal štruktúru hemoglobínu, analyzoval ďalšie proteíny 

i aminokyseliny. Röntgenovou analýzou molekúl 

ovplyvnil poznanie chemických látok, publikoval 

225 štruktúr molekúl. Študoval vplyv vitamínov 

na ľudské zdravie. Vytvoril teóriu imunity 

a hypotézu tvorby protilátok. Podieľal sa  

aj na vojenskom výskume. Neskôr zorganizoval 

podpisovú akciu vedcov (viac než 11000 

podpisov) proti pokusom s jadrovými zbraňami. 

Stal sa „atómovým svedomím Ameriky“.  

Bol členom Národnej AV USA  i AV ZSSR.   
 

Z myšlienok 

 Bol som fascinovaný chemickými reakciami, v ktorých niektoré látky 
zmizli a iné, ktoré mali často protichodné vlastnosti, sa objavili.  

 

 Urobili sme obrovský pokrok smerom stále hlbšieho pochopenia sveta. 
 

 Ak ľudstvo dopustí, aby naďalej vybuchovali atómové bomby, jedného 
dňa sa Picassove obrazy stanú absolútne verným zobrazením života. 

 

 Odvrátenie jadrovej katastrofy je tak dôležité,  
že sa musím na tom podieľať. 

 

 Najlepším spôsobom ako dostať jednu skvelú 
myšlienku, je mať veľa myšlienok.  

 

 Hľadám veci, ktorým nerozumiem... 
 Veda je hľadanie pravdy.  

 

 Verím v silu ľudského ducha... Už nikdy vojnu!  
 

 Svet je krásny a plný zázrakov.                  
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Augustin Louis CAUCHY – všestranný matematický bádateľ 
 

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

knihy z vyššej matematiky, pokiaľ nebude mať 17 rokov... Keď Augustínovi nedáte 

zodpovedné všeobecné vzdelanie, stane sa veľkým matematikom, ale nebude schopný 

napísať svoju vlastnú reč.“ Takto sa o mladom Cauchym vyjadril Lagrange, významný 

francúzsky matematik. Dokonca raz v spoločnosti Laplacea a ďalších osobností o ňom 

povedal: „Vidíte toho malého študenta? On nás raz ako matematik všetkých predstihne.“ Veru sa nezmýlil.   

Augustin Louis Cauchy (17891857) sa stal jedným z najslávnejších matematikov 19. storočia. 
 

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

po útoku na Bastilu. Otec, právnik a úradník, sa s rodinou utiahol do dedinky Arcueil. 

V chudobných pomeroch sa sám staral o vzdelanie svojich detí. Sám im písal učebnice, 

lebo dobre ovládal klasické reči i literatúru. Matka im dala hlboké náboženské 

presvedčenie. Po návrate do Paríža Augustin získal v študentskej súťaži na polytechnickej 

škole druhé miesto a začal sa hlbšie zaoberať matematikou a mechanikou. Doštudoval  

na škole pre stavbu mostov a stal sa inžinierom. Tri roky pracoval pri výstavbe prístavu 

v Cherbourgu. Od roku 1813 sa aktívne venoval matematike. Úspechy jeho vedeckej 

činnosti sa dostavili veľmi rýchlo. Stal sa profesorom na École Polytechnique (1816), 

neskôr aj na Sorbonne a obdržal cenu Akadémie. V roku 1818 sa oženil. Pokojná rodinná atmosféra s dvomi 

dcérami, prispela k jeho úspešnej matematickej činnosti. Júlová revolúcia (1830) ho prinútila k odchodu do 

exilu. Krátky čas bol vo Švajčiarsku, učil v Turíne (1831–33). Cauchy sa stal vychovávateľom vnuka 

zosadeného kráľa Karola X. a s jeho dvorom bol aj v Prahe (1833–1836). Bol zahraničným členom 

Kráľovskej českej spoločnosti náuk a jeden jeho rukopis, ktorý posudzoval aj Bolzano, zostal natrvalo 

v Prahe. Ani po návrate do Paríža (1838) nemohol zastávať žiadny úrad, lebo nezložil prísahu novému 

režimu. Pracoval v ústave pre miery a váhy, učil v jezuitskej škole. Po revolúcii roku 1848 bol predsa len 

menovaný za profesora teoretickej astronómie na univerzite v Paríži. Miesta sa však neskôr vzdal, lebo 

neuznal Napoleona III. Zomrel 23. 5. 1857 v Sceaux neďaleko Paríža.  

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

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

Napísal okolo 800 odborných príspevkov a 7 kníh. Zaslúžil sa o nové poznatky 

z algebry i teórie čísel, teórie nekonečných radov, teórie funkcií i teoretickej 

a nebeskej mechaniky, teórie komplexnej premennej, teórie determinantov, optiky 

i teórie pružnosti. Spresnil pojmy limity, spojitosti, uvádzal presné kritériá 

konvergencie nekonečných radov. Napríklad takto definoval pojem limity:  

Ak nejaká premenná nadobúda hodnoty, ktoré sa neobmedzene približujú určitému 

číslu tak, že sa od neho odlišujú len o toľko ako si želáme, tak toto číslo je limitou 

týchto hodnôt. Zaviedol moderný spôsob usudzovania a  vyjadrovania v základoch 

matematickej analýzy. Nikdy nepripisujem matematickým poučkám neohraničenú 

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

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

Zostavil moderné učebnice diferenciálneho a integrálneho počtu. 

  Dodnes sa vykladá táto matematická disciplína v jeho šľapajach. 
 

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

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

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

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

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

odpovede. Veril, že účinná spolupráca medzi ľuďmi ich privedie k „večnej láske.“ Augustin L. Cauchy, 

napriek ideálom monarchistu a klerikála, mal hlboký zmysel pre matematickú pravdu.  

Ktosi, ešte za jeho mladých rokov o ňom povedal, že „je chudobný na batožinu, ale bohatý na nádeje.“      
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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 vnímal 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 vo 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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Jan Anastáz OPASEK 
(* 20.4.1913 − † 24.8.1999) 

 

Český katolícky kňaz – benediktín, 

básnik a teológ, prezývaný aj Opat 

chuligán, bol významnou postavou 

rim. kat. cirkvi aj verejného diania. Mal široký kultúrny rozhľad, 

zmysel pre humor, bol tolerantným mužom s  neobvyklým 

osobným šarmom. Spoluzakladal (1972) laické združenie  

Opus bonum, ktoré okrem iného organizovalo vzdelávacie akcie 

pre mládež a sprostredkúvalo stretnutia pre 

posúdenie odlišných názorov rôznych 

spoločenských skupín. Napriek 

jedenásťročnému väzeniu si uchoval 

pozitívnu myseľ, ústretovosť a otvorenosť. 

„Nejsem žádný potentát ani primadona,“ 

hovorieval o sebe. Do břevnovského kláštora v Prahe sa vrátil (1990) a obnovil 

tam nielen rehoľný život, ale aj kultúrny i náboženský. Bol veselým majstrom 

dialógu, k rokovaciemu stolu dokázal dostať aj politických protivníkov. 
 

http://www.opus-bonum.cz/category/opasek/ 
http://www.praha6.cz/opasek 

http://www.martinosb.eu/anastaz-opasek/ 
 

Z myšlienok 
Svoboda věřícího člověka je vymezena dobrem a zlem. Mám svobodu ve všem 
rozhodování, jsem omezen pouze tím, co je špatné. A měřítkem pro dobro  
a „špatno“ je pro mne desatero, jako zákon boží. V tom ostatním mám svobodu,  
ta je pro mne dostačující. Člověk, který nemá náboženství, se řídí jenom svědomím, 
ale je v tom určitá zmatenost: jiné svědomí má ten a jiné onen člověk. 
 

Křesťanství není něco, co by měl člověk jednou provždy v ruce, mohl tím kolem sebe 
mávat a chlubit se tím. Křesťanství je něco, co s sebou nese povinnost 
každodenního začátku. Když se probudíte, jste v polospánku a křesťanem se teprve 
v průběhu dne stáváte. A když ten den skončí, jste možná o kousek dál,  
ale v žádném případě nejste hotovým křesťanem... 

 
Rozjímání 

Kde slova skončí, 
není noc mlčení, 
je přemítání slyšeného, 
tak vzchází úroda 
do daru nové myšlenky i slova, 
které se rodí v nás. 
Čas zrání v tichu; 
v tichosti srdce 
rostou slova nové podoby - 
a dozrála v horoucím srdci. 
 

anastaz_opasek_dvakrat_dvanact_basni_obrazy.pdf 
 
 

http://www.opus-bonum.cz/category/opasek/
http://www.praha6.cz/opasek
http://www.martinosb.eu/anastaz-opasek/
http://www.literatiznasictvrti.cz/archiv/content_cz/anastaz_opasek_dvakrat_dvanact_basni_obrazy.pdf
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Thomas BRADWARDINUS  – počtár vhodných pomerov 
 

Doba a život 
Jedným z významných predstaviteľov oxfordskej školy prírodnej filozofie je aj Thomas 
Bradwardinus (asi 1290–1349). Pochádzal z mestečka Chichester. Vyštudoval teológiu Merton 

College na Oxfordskej univerzite, ako františkánsky mních sa stal aj kanonikom (1333)  

i kancelárom Katedry sv. Pavla v Londýne (1335). Bol aj osobným kaplánom kráľa Edwarda III.  

Od  4. júna 1349 bol Bradwardinus ustanovený za arcibiskupa cantenburského. Ako obeť moru 

zomrel 26. 8. 1349 v Londýne. 
 

Vzťah k prírodným vedám 
Bradwardinus bol presvedčený o tom,  

že všetky príčiny prírodných javov sa dajú 

vyjadriť matematicky (pomocou čiar, uhlov, 

číselných pomerov). Vydal odbornú prácu  

O pomeroch rýchlosti pri pohybe (1328). Skúmal 

závislosť medzi rýchlosťou a silou, ktorá ju spôsobuje. Uvádzal, 

že rýchlosť je priamo úmerná pôsobiacej sile a nepriamo úmerná 

odporu, teda hmotnosti a treniu. Z matematiky napísal práce: 

Praktická aritmetika, O teoretickej aritmetike, Teoretická 

geometria, Traktát o spojitosti. V nich skúmal napríklad  

aj pravidelné mnohouholníky, izometrické vlastnosti kruhu  

a gule, pomery iracionálnych čísiel, vypĺňanie priestoru pomocou 

pravidelných mnohostenov. Zvlášť zaujímavé úvahy viedol 

Bradwardinus o spojitosti (z rokov  1328 – 1335). Uznával,  

že treba odmietnuť názor o tom, aby kontinuum pozostávalo z konečného počtu nedeliteľných častí, 

ale aj tvrdenie, že spojité možno dostať ako nekonečne veľa nedeliteľného. Žiadne kontinuum  

sa nedá zložiť z nekonečne veľa nedeliteľných. V podstate už vo svojej dobe rozlišoval aktuálne  

a potencionálne nekonečno. V Traktáte o pomeroch (1328) jasne odlíšil počítanie s kvantitami 

veličín od výpočtov s prostými číslami. Pochopil pojem funkcia, jej argument a hodnotu funkcie. 

 

Filozof a teológ 
Vystúpil (1344)  proti pelagiánskym názorom, podporil priamu všemohúcnosť 

Boha prísnou determináciou. V práci De causa Dei  písal o možnostiach všetko 

poznávajúcej vedy. Bol následníkom učeného Dunsa Scota (1270–1308),  

ktorý uprednostňoval  vôľu  pred poznávaním (pretože aktívna vôľa usmerňuje 

intelekt), ale za vedu považoval v prvom rade prírodnú vedu (náboženské 

dogmy sú  exaktne nedokázateľné, majú praktický význam pre ľudské 

konanie). Bradwardinus začal sústreďovať svoju pozornosť na formy, metódy  

a možnosti ľudského premýšľania. 

 

S novým pohľadom  
Thomas Bradwardinus nesporne prispel k vytváraniu pojmu funkcia,  

lebo spoznal, že existuje časový priebeh nejakej fyzikálnej veličiny.  

Pýtal sa, ako prebieha zmena, hľadal medzi zmenami veličín príslušné pomery.  

Zvlášť citlivo pristúpil k chápaniu spojitého a diskrétneho, ktoré leží  

na rozhraní medzi fyzikou, matematikou a filozofiou. Pohyb chápal  

ako prechod priestorového kontinua časom. Bradwardinus chcel pomocou 

matematických úvah vysvetliť niektoré vlastnosti základných pojmov 

priestoru, času a pohybu.                              
 

https://cjts3rs.wordpress.com/2015/11/09/thomas-bradwardine-defender-of-gods-sovereignty-rev-c-griess/ 

https://cjts3rs.wordpress.com/2015/11/09/thomas-bradwardine-defender-of-gods-sovereignty-rev-c-griess/
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Irving STONE 
(14.7.1903–26.8.1989) 

 

Rodený Irving Tennenbaum, americký 

spisovateľ.  Štúdiá absolvoval na kalifornských 

univerzitách (Berkeley, Los Angeles) a dlhé roky na nich i učil - 

najprv ekonómiu a napokon ako hosťujúci profesor tvorivé písanie. 

Patri medzi uznávaných majstrov životopisného románu. Mal okrem 

iného zriedkavý dar historickej evokácie, vedel niekoľkými 

náznakmi vystihnúť atmosféru doby, jej cítenie a pohľad na svet. 

Najznámejší z románov je životopis amerického spisovateľa Jacka 

Londona (Námorník na koni), v Európe si väčšiu popularitu získala 

kniha Agónia a extáza. Niektoré z jeho románov boli 

sfilmované. Za vyše 60 plodných rokov zanechal 

výraznú stopu na literárnej scéne i vďaka prekladom 

najmenej do 40 svetových jazykov. 
 

Z myšlienok 
Píšem o ľuďoch, ktorí niekedy počas svojho života mali víziu či čin, 
ktorý ich presvedčil a oni sa pustili do práce. Boli roky na dne,  
nedarilo sa im najlepšie, ale oni sa vždy pozbierali. 

 

Krutosť je dieťaťom nevedomosti. 
Jedného dňa ľudia sa prestanú 
súdiť a odsudzovať. Chcel by som 
svet urobiť jemnejším a 
ľudskejším. 
 
Budem hľadať pravdu, hoci ju nikdy neobjavím celú, alebo 
kým neobjavím aspoň časť večnej pravdy, lebo pravda je 
ako chameleón, ktorý mení farbu v okamihu, keď sa nám 
podarí nasypať mu na chvostík štipku soli. 
 

Manželstvo nie je len 
najdôležitejším vzťahom, je i vzťahom, ktorý dáva človeku 

pocit, že život je krásny a hodný žitia, 
i keby bol navonok sebaťažší. 

 

Láska je soľou života. 
Človek ju potrebuje, aby poznal, ako chutí svet.  
 

Radosť je jedna  
z najdôležitejších zložiek 
života, práve tak  
ako potrava, nápoj  
alebo umenie. 
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Johann Wolfgang GOETHE 
(28. 8. 1749 – 22. 3. 1832)  

 

Možno najuznávanejší nemecký básnik bol vtipným 

a v spoločnosti obľúbeným partnerom. Učil sa cudzie jazyky 

(latinsky, grécky, francúzsky, anglicky, taliansky, hebrejsky), 

navštevoval hodiny tanca, šermu, jazdy na koni, mal rád 

hudbu i divadlo. Nevyhol sa častým milostným vzťahom, schopnosť vcítiť 

sa do psychiky druhých využil aj vo svojej literárnej tvorbe. Písal lyriku, 

prózu, drámy aj romány, mal pozitívny vzťah k prírodným vedám (náuka 

o farbách, botanika). Básnenie a pravdivosť chcel ponúkať svojim pomerne 

rozsiahlym dielom. V románe Utrpenie mladého Werthera (1774) zosobnil 

prázdnotu a nepochopenie spoločenských vzťahov doby na osude nešťastne zamilovaného mladíka.  

V dráme Doktor Faust (1808, 1832) oživil ľudovú povesť o tragickej zmluve človeka s diablom.   
                                                                                 

Z myšlienok 
 Človek počuje len to, čomu rozumie... Človek vlastne vie, len keď vie málo.  

Čím viac vie, tým sú väčšie jeho pochybnosti... Človek nestráca vždy,  
keď sa niečoho odrieka. 

 

 Mladosť nie je obdobie života, ale duševný stav... Chyby robia človeka 
sympatickým... Pričiň sa, aby si bol naozaj taký, akým sa chceš zdať. 

 

 Talent dozrieva v osamelom tichu, charakter iba v búrkach sveta... Samota je 
dobrá vec, ak žije človek sám so sebou v pokoji a má niečo určité na prácu...  

 Osamotený nedôjde človek nikdy k cieľu. 
 

 Niektorí ľudia nerobia chyby, pretože sa nikdy nepokúsili robiť niečo, čo stojí  
za to... Nestačí iba chcieť, musíme tiež konať... Sme formovaní a utváraní tým, 
čo milujeme.  

 

 Nič nie je strašnejšie ako nevedomosť v akcii... Metóda nás učí získavať čas...  
 Ak si dôveruješ, vieš žiť... Iba v ľuďoch je človek schopný poznať sám seba. 
 

 Pretože ľudia nedokážu oceniť prítomnosť a naplniť ju životom,  
túžia iba po lepšej budúcnosti a koketujú s minulosťou. 

 

 Len si stále nemyslite, že je plané všetko, čo nie je nejakou abstraktnou 
myšlienkou a ideou... Iba príroda vie, čo chce. 

 

 Nemožno byť vždy hrdinom, ale vždy možno zostať človekom. 
 

 To niečo obrovské, zosobnené, prichádza nám v ústrety ako Boh 
Stvoriteľ a Udržiavateľ, ktorému sa máme klaňať a ktorého 
máme oslavovať. 

 

 Nech ľudský duch pokročí čo najviac, bez kresťanstva sa 
nezaobíde. 

 

 Svet je tak veľký a bohatý a život tak rozmanitý, že vždy bude príležitosť 
na básne. 
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Matej BEL 
(22.3.1684  29.8.1749) 

 

 Evanjelický  kňaz, geograf, pedagóg,  sám o sebe     

 povedal: lingua Slavus, natione Hungarus,   

 eruditione Germanus to znamená jazykom Slovák  

 (Slovan), národom Uhor (Maďar) a vzdelaním  

 Nemec (Germán). Napísal asi 50 literárnych diel,  

 štúdií a článkov v latinčine, nemčine, maďarčine a  

 v biblickej češtine. Zaoberal sa históriou,   

 geografiou, národopisom, uhorskou literatúrou a   

 kultúrou, jazykovedou, ekonomikou, prírodnými   

 vedami. Často sa špeciálne zaoberal spôsobom 

života a vlastnosťami Slovákov, obhajoval ich autochtónnosť 

a rovnoprávnosť v Uhorsku. Bol za zblíženie všetkých uhorských národov 

a vydal latinsko-nemecko-česko-maďarský slovník. Stal sa zakladateľom 

modernej vlastivedy v Uhorsku. Projekt výskumu opísal v latinskom diele 

Hungariae antiquae et novae Prodromus (Posol starého a nového 

Uhorska), ale vrchol jeho odbornej práce predstavovalo dielo Notitia 

Hungariae novae historico-geographica (Historicko-zemepisné znalosti 

o novom Uhorsku), v ktorého štyroch zväzkoch na vysokej odbornej úrovni 

zhrnul základné poznatky. Ako prvý (1721) začal v Uhorsku vydávať 

noviny Nova Posoniensia. Pre jeho vedecké zásluhy ho viacero učených 

spoločností (sanktpeterburská, londýnska, berlínska) zvolilo za svojho 

čestného člena. Panovník Karol III. (cisár Karol VI.) ho povýšil do 

šľachtického stavu a vymenoval za dvorného historiografa.  
 

Z myšlienok 

 

Školy sú rozhodujúce nielen pre samotnú cirkev, ale aj pre celú 
spoločnosť jednak štepnicami, jednak záštitami, z ktorých, ak 
sú dobre budované, priam ako šípy z namierenej tuľajky 
vychádzajú užitoční muži. 

Závist, ač se vždy brousí,  
sama sebe sežrat musí… 

I nechť nás tedy tupí ten svět, 
Buh všecku těžkost polehčí,  

Přistupmež jen k svým prácem opět, 
Učenník s tím, kdož jej učí. 

 

... v ničom nezaostáva ani za vážnosťou a velebnosťou 
španielčiny, ani za pôvabom a hladkosťou francúzštiny,  
ani za vznešenosťou a silou angličtiny, ani za bohatstvom 
zmyslu a dôrazu nemčiny, ani za mäkkosťou  
a ľúbozvučnosťou taliančiny, ani napokon veliteľskou 
prísnosťou maďarčiny (o slovenčine). 

Nie som kníhkupec, ak niektoré exempláre predsa len 
zostanú, .... venujem ich chudobným... 

Nevzdelanosť je obluda, ktorá znova a znova vystrkuje rohy,  
aj keď jej bola odťatá hlava. Treba teda Herkula, ktorý by ju celkom zdolal.       

Iné cenné dielaIné cenné diela

 osobitú pozornosť venoval Slovákom,o s o b i t ú  p o z o r n o s ť  v e n o v a l  S l o v á k o m ,

ako potomkom Veľkej Moravya k o  p o t o m k o m  V e ľ k e j  M o r a v y

 podrobne opísal slovenské stolice podrobne opísal slovenské stolice 

((PrešporskúPrešporskú, Turčiansku, Liptovskú, ,  T u r č i a n s k u ,  L i p t o v s k ú ,  

Novohradskú, Nitriansku)Novohradskú, Nitriansku)

 všímal si pracovitosť a jazyk ľudí v š í m a l  s i  p r a c o v i t o s ť  a  j a z y k  ľ u d í  

 dielo bolo unikátnym príspevkom dielo bolo unikátnym príspevkom 

k vedeckému bádaniu u nás aj vo svetek vedeckému bádaniu u nás aj vo svete

http://sk.wikipedia.org/wiki/Latin%C4%8Dina
http://sk.wikipedia.org/wiki/Nem%C4%8Dina
http://sk.wikipedia.org/wiki/Ma%C4%8Far%C4%8Dina
http://sk.wikipedia.org/wiki/Bibli%C4%8Dtina
http://sk.wikipedia.org/wiki/Hist%C3%B3ria
http://sk.wikipedia.org/wiki/Geografia
http://sk.wikipedia.org/wiki/N%C3%A1rodopis
http://sk.wikipedia.org/wiki/Literat%C3%BAra
http://sk.wikipedia.org/wiki/Kult%C3%BAra
http://sk.wikipedia.org/wiki/Jazykoveda
http://sk.wikipedia.org/wiki/Ekonomika
http://sk.wikipedia.org/wiki/Slovensko
http://www.pluska.sk/fotogaleria-plus7dni/?foto=nahlady&clanok=610666
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Cyril BOUDA  
(* 14.11. 1901 – † 29.8.1984) 

 
Český maliar, ilustrátor 

a profesor 

na Karlovej univerzite, 

mnohostranný 

 a veľmi usilovný autor 

užitej grafiky. 

 
https://magic-exlibris.webgarden.cz/rubriky/dalsi-autori-a-i/bouda-cyril 

 

http://www.tfsimon.com/cyril-bouda.htm 

https://sk.wikipedia.org/wiki/14._november
https://sk.wikipedia.org/wiki/1901
https://sk.wikipedia.org/wiki/29._august
https://sk.wikipedia.org/wiki/29._august
https://magic-exlibris.webgarden.cz/rubriky/dalsi-autori-a-i/bouda-cyril
http://www.tfsimon.com/cyril-bouda.htm

