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Pavol HRTUS-JURINA 
(1.10.1919 – 31.12.1994) 

 
Kysucký rodák, originálna osobnosť slovenskej exilovej literatúry. 

Zakorenený v národnej hrdosti, v kresťanskej viere a v mravnej sile. 

Aj v krajine protinožcov (v Austrálii), kde žil od mája 1948, 

organizoval kultúrny život (konštituoval Združenie austrálskych 

Slovákov a ich časopis Slovenský štít), publikoval v krajanskej tlači.  

   Bol najstarší zo šiestich detí, ľudovú školu navštevoval 

v Klokočove, strednú na reálnom gymnáziu v Nitre. Vyštudoval 

(1939-1944) Filozofickú fakultu Slovenskej univerzity v Bratislave. 

Vydal (1943) zbierku noviel Preťaté ohnivá a román Kameň na 

kameni (1947). V máji 1948 emigroval cez Nemecko do Austrálie, 

kde pôsobil (1962-1985) ako profesor latinčiny, literatúry a filozofie 

na stredných školách. 

Literárny odkaz je v dielach: Z rečí do rečí, Dávno a potom, Daň z krvi, 

My vrchári, Šľapaje, Návrat na výšiny, Pred anjelským trúbením.  
   Patril k zástancom všetkého slovenského. Nebol len Slovákom 
v Austrálii, patril ku skutočným osobnostiam celosvetového slovenského 
krajanského života. Človek rozhľadený, milujúci a hľadajúci pravdu 
svojich vrchárov. I keď stále nedocenený, svoj odkaz ukryl vo svojom 
knižnom diele a publicistike, ktoré po sebe zanechal (Pavol Holeštiak).  
 

Z myšlienok 
 

To sme i my, to sú i naše ústa, čo kedysi v piatom či šiestom storočí po príchode na podtatranské 
svahy a do dunajskej kotliny hovoria: Tu sa usadíme, tu bude náš domov. To sme my, čo miešame 
maltu pre murárov, keď stavajú prvý kresťanský kostol v starodávnej Nitre.  
To sme my, čo vítame s nadšením a s radosťou v duši svätých bratov zo Solúna. Vinieme sa k nim, 
lebo hovoria našim jazykom, ktorému rozumieme. Sú naši a sme ich. 
To sme my, čo pred tisícsto rokmi kľačíme skrúšení a v bolesti, keď Metod, veľký oráč na 
Kristovej roli dokonáva pozemskú púť...  
To sme my, čo utekáme pred Tatármi. To sme my, čo utekáme pred Turkami. Utekáme pred 
husitmi. Utekáme pred labancami. Utekáme pred kurucmi... 
....To sú naši bratia, ktorých vešajú... To my hynieme morom. To sa my zvíjame na dereši... To my 
padáme od hladu a vysilenia v robote na panskom. To sme my, čo utekáme do sveta, lebo v zemi, 
ktorú voláme otčinou, krivda sadla za stôl a pravda pri dverách žobre. To sme my, čo ponúkame 
svetu šafran. To sme my, čo sa túlame s drotárskou krošňou po Rusku, po Poľsku, kadekde.... 
Našich mečov bolo viac ako sedem. Viac ako sedemdesiat sedem! Ubiedený národ, krajina 
náreku. 
A predsa ňou nepohŕdame, ale dojato sa k nej vinieme a prihovárame sa jej tými najvrúcnejšími 
slovami, na aké sa môžeme zmôcť: Slovensko moje, otčina moja!    (Diera do sveta, Vzlet, Čadca 2000). 

 
Keďže sme vystavení rozličným nástrahám, nebeská túžba veľmi ľahko v nás 
ochladne. Potrebujeme preto ustavičného pobádania, aby sme sa zobudili 
a poponáhľali vrátiť sa opäť k Bohu, k pravému a zvrchovanému dobru,  
keď sme sa už od neho odvrátili. 
 
Prispej mi teda na pomoc, Bože môj, ktorého hľadám, ktorého milujem, 
ktorého srdcom i ústami, celou svojou silou cítim, chválim a velebím. 
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Mohandás Karamčand GÁNDHÍ   
(2. 10. 1869 – 30. 1. 1948) 
 

Svojrázny filozof, politik, náboženský mysliteľ, charizmatický vodca 

indického ľudu sa narodil v západnej Indii. Už ako trinásťročný sa 

oženil, stal sa otcom  štyroch detí. Odcestoval do Londýna (1888), 

 tam študoval právo, cudzie jazyky a prírodné vedy. Po návrate sa usadil 

v Bombaji a vykonával advokátnu prax. V rokoch 1893–1914 pôsobil 

v Južnej Afrike. Nenásilnou formou zápasil o nezávislosť Indie,  

aj o spolužitie hindov a moslimov. Mahátmá–Veľký duch viedol kampaň 

občianskej neposlušnosti proti britským úradom v Indii (1919), 

organizoval hladovky, veľa rokov strávil vo väzení. Rozhodol sa  

pre stratégiu vernosti pravde – každý kto má vnútornú pravdu, 

 je nepremožiteľný, nepotrebuje používať násilie a svoje ciele môže 

dosiahnuť láskou, morálnou autoritou. Skromný Mahátmá neuznával 

politiku bez zásad, bohatstvo bez práce, pôžitok bez kontroly svedomia, 

poznanie bez charakteru, obchod bez morálky, vedu bez humánnosti, 

službu Bohu bez obetí. Cestou na modlitbové stretnutie ho zastrelil 

fanatický hinduista.  

Z myšlienok 
Jedno sa vo mne hlboko zakorenilo – presvedčenie, že základom všetkého  
je morálka a že podstatou morálky je pravda... Moja nemenná skúsenosť  
ma presvedčila, že niet iného Boha okrem pravdy... Aby sme uzreli univerzálneho 
a všetkým prenikajúceho ducha pravdy, máme byť schopní milovať  
aj najbiednejšieho tvora tak ako seba samého.  

Cnostný človek nežije cnostne preto, lebo mu to je na osoh, ale preto,  
že je to zákon a životodarná miazga jeho bytia.   

Skutočná láska nikdy nič nepotrebuje, vždy iba dáva... Veľkosť človeka rastie 
mierou, akou sa usiluje rozmnožiť dobro svojich blížnych.  
Ak si niekto namáča ruku do vody v mise, ak niekto dúcha do mecha,  
aby udržiaval oheň, ak niekto na svojom pracovnom stole vypisuje nekonečné stĺpce číslic,  
ak niekto v páľave slnka pracuje v bahne ryžových polí, ak niekto stojí v horúčave rozžeravenej 
vysokej pece a súčasne pri tom nežije tým istým duchovným životom ako by sa modlil v kláštore, 
svet nebude nikdy zachránený.  

Naši vládcovia môžu získať našu zem, naše telá, ale nie naše duše... Vonkajšia 
sloboda, ktorú dosahujeme je v presnom pomere k vnútornej slobode, ku ktorej sme 
sa v danej chvíli dopracovali. Ak je toto pravda, potom najväčšie úsilie musíme 
vynaložiť na našu vnútornú reformu.  
Voľakedy sa ľudia stávali otrokmi fyzického násilia. Dnes sú zotročení množstvom 
peňazí a luxusom, ktorý si za peniaze možno zadovážiť.  
Zdá sa, že dejiny robili násilníci, a napriek tomu slabí, pokorní, spravodliví formujú 
storočie za storočím na svoj nepravdepodobný odkaz; lebo násilníci sa ničia 
a utláčajú navzájom, ale spravodliví kľudne kráčajú z vekov do vekov stále znovu 
po rovnakej ceste a vrývajú do zeme nezmazateľnú brázdu.  

Zmenou, ktorú hľadáme vo svete, sa musíme stať my sami. 
Sloboda je bezcenná, ak neobsahuje aj slobodu mýliť sa. 
Čo by bola Európa bez Krista? 

Víťazstvo pravdy silou ducha a lásky.  
 

http://forum.valka.cz/download.php/id/28005
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Graham GREENE   
(2.10.1904 – 3.4.1991)  

 

Anglický prozaik, dramatik a publicista, 

románopisec, poviedkár a esejista, 

nepokojný agnostik svojej doby skôr ako v mladosti spoznal svoje 

literárne nadanie, sa pokúsil aj o samovraždu – ruská ruleta (možno  

aj vďaka svojej manželke r. 1926 konvertoval na katolicizmus). 

Vyštudoval históriu v Oxforde (1925). Veľmi veľa cestoval, pôsobil 

ako novinár (Nemecko, Lotyšsko, Estónsko, Švédsko, Libéria, 

Mexiko, Vietnam, Keňa, Kuba, Haiti, Panama, Argentína).  

Viedol dobrodružný život, nevydržal dlho na jednom mieste,  

vnímal paradoxnosť ľudského života, sledoval temné stránky ľudskej 

existencie. Dával peniaze salvádorským partizánom  

i do trapistických kláštorov. Literatúrou chcel riešiť závažné etické 

i filozofické problémy ľudstva. Svojou literárnou prácou (24 románov, 

15 poviedkových súborov, 8 hier, 3 cestopisy, súbory esejí a kritík, novinárske články) odkrýval 

bolestné zápasy svojich hrdinov v spoločenskom dianí aj samých so sebou (Moc a sláva, Jadro 

veci, Koniec dobrodružstva, Tichý Američan, Vyhasnutý prípad, Ministerstvo strachu, Náš človek 

v Havane, Honorárny konzul, Ľudský faktor, Monsignore Quijote, Paradox kresťanstva). Naznačil 

zúfalstvo ľudských osudov ako hru ruskej rulety. Nechýbala mu irónia ani čierny humor. Ponúkal 

hlbokú ľudskosť, vážnu česť, praktický rozum i nezištnú lásku. Rôzne spoločenské funkcie i úradné 

posty a s tým spojenú fasádu hodností a titulov vnímal ako vytláčanie tvorivej ľudskej osobnosti 

a jej humánnosti. Vedel, že moc, sláva a úspech rozkladajú pýchou ľudskú bytosť. Pochybnosti  

(aj od heretikov a disidentov) však  narúšajú kolobeh bezduchých systémov. 

Korene ľudského života sú v transcendentne a určitým kritériom je aj vnútorný 

hlas svedomia. Je nevyhnutné, aby všeobecné ľudské práva boli dodržiavané 

všade na svete. 
 

Z myšlienok 

 

 Napísať román je ako vložiť list do fľaše a hodiť ho do mora – vylovia ju 
priatelia alebo nepriatelia. 

 Schopnosť sebaklamu a bezbrehého optimizmu ma napĺňa väčším 
zúfalstvom ako beznádej. 

 Človek musí skôr či neskôr zaujať stanovisko, ak má zostať 
človekom. 

 Schopnosť pochybovať je najlepšia ľudská vlastnosť...  
Len keď pochybujeme, žijeme... Ak nie sme si s niečím istí, 
znamená to, že premýšľame. 

 Najlepšiu vôňu má chlieb najlepšiu chuť má soľ, 
 najlepšia láska je láska detí. 

 Láska je príliš drahá vec. Ak si k nej prišiel lacno, oklamal si sám seba.  
 Cirkev pozná všetky pravidlá, ale nevie, čo sa deje v jedinom ľudskom srdci. 
 

 V Boha, ktorého by som dokázal chápať, by som odmietal veriť. 
 Násilie môže byť výrazom lásky, ľahostajnosť nikdy. 

 Nie som katolícky spisovateľ, som spisovateľ,  
ktorý je súčasne katolíkom. 
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Thor HEYERDAHL 
(6.10.1914–18.4.2002) 
 

Od mladíckych rokov mal rád prírodu. 

Vyštudoval zoológiu a geografiu na univerzite 

(Oslo). Vždy ho lákalo dobrodružstvo. Zážitky 

popísal v knižkách i filmoch (Fatu-Hiva, Kon-

Tiki, Aku-Aku, Výpravy Ra). Kritizoval modernú civilizáciu, varoval  

pred ekologickou katastrofou. Odporúčal, aby sme sa poučili aj z dávnej 

minulosti. Zúčastnil sa vedeckých expedícií na Fatu-Hive, Galapágoch, 

Veľkonočnom ostrove, Egypte, Mezopotámii, Maledivách, Peru a mnohých 

ďalších. Nikto mu nemôže spochybni ť nezlomnú vôľu a chuť prekonávať 

prekážky. Dobrodruh z Nórska, moreplavec  i antropológ,  sa trikrát oženil 

a dvakrát rozviedol. Získal niekoľko čestných doktorátov od univerzít 

vtedajšieho západného aj východného sveta, angažoval sa v OSN  

a podporoval aktivity za ľudské práva a zbližovanie ľudstva. Thor Heyerdahl 
veril v jednotu ľudstva a aktívne pracoval na stavaní mostov medzi ľuďmi 

rozličných národností, rás, náboženstiev a politických presvedčení. 
 

Z myšlienok a ciest 
 

 Hranice? Nikdy som žiadnu nevidel, ale počul som, že existujú v mysliach väčšiny 

ľudí. 

 Papyrusový čln, plávajúci po mori v moci živlov, môže sa stať mikrosvetom, 

praktickým pokusom dokázať, že ľudia vedia spolupracovať v mieri bez ohľadu na 

národnosť, náboženstvo, farbu pleti a politické zmýšľanie, pokiaľ človek vidí,  

že je nevyhnutné pracovať a bojovať za spoločnú vec. 
 

 My lidé 20. století, bez ohledu na obor, jímž se zabýváme, jsme  

v úvahách o tom, čeho je zapotřebí k přeplutí oceánu, tak předpojatí,  

že se dáváme unést dogmatem, i když je v rozporu se známými fakty. 

Musel jsem třikrát přeplout oceán na voru a podstoupit řadu jiných 

empirických pokusů, abych zjistil, jak velice jsou naše moderní 

představy vzdálené od reality. 

 Myslím, že dnes jsme ve velice problematické situaci. Všichni věříme, 

že to, co vidíme dnes, v současné době, je způsob, jak budou věci 

vypadat i nadále. To je chyba, kterou dělali lidé po celou historii – 

neschopnost vnímat třetí dimenzi, neschopnost sledovat fakt,  

že všechno se mění. Před námi na Zemi existovaly vynikající 

civilizace, ale ani jedna z nich nevyřešila problém přežití. Všechny civilizace se rozvíjely, 

dosáhly svého vrcholu – a vymřely. Myslím, že pokud máme mít nějakou prominentní naději  

na stálou existenci, musíme se umět učit z chyb minulosti.                                                                      

 

http://cs.wikiquote.org/w/index.php?title=Oce%C3%A1n&action=edit&redlink=1
http://cs.wikiquote.org/wiki/Dogma
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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,  
 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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Julius Eduard MAŘÁK 
(29. 3. 1832 − 8. 10. 1899) 

Krajinář, kreslíř a grafik; studoval (1852-

53) na pražské Akademii, i v Mnichově.  

V roce 1887 byl povolán do Prahy  

na Akademii, kde dvanáct let vedl 

krajinářskou školu a vychoval celou řadu 

žáků, které inspiroval svou tvorbou  

v plenéru, stylizovanou barevnou škálou  

a náladovou koncepcí zobrazovaných 

krajin. Byl nejvýznamnějším krajinářem 

19. století v Čechách, kromě výzdoby 

Národního divadla se například podílel  

i na výzdobě Národního muzea. Vytvořil 

stovky kresebných studii v plenéru, ovládal 

techniku leptu. Velkým úspěchem byly uhlem kreslené cykly. Tematický  

se zaměřil na vnitřek lesa a na život v něm, nahlížel do malebných zákoutí, 

obdivoval lesní mýtiny, cesty, bažiny a tůně. 
http://www.olmuart.cz/sbirky/obrazy--44/marak-julius-eduard--524/ 

 

Z diela 

 

 

http://www.olmuart.cz/sbirky/obrazy--44/marak-julius-eduard--524/
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 Antoine WATTEAU 
(*10.10.1684 – †18.7.1721)  

                                                  

Francúzsky barokový maliar galantných slávností, 

venoval sa najmä tvorbe olejomalieb. Svet,  

v ktorom hrá hlavnú rolu láska, je na prvý pohľad 

hravý a rozmarný, ale zároveň vyjadruje aj určitú 

melanchóliu. Watteau namaľoval svoje výtvarné 

diela istou rukou, vyjadrujúc duchaplné, živé a ľahké, spoločenské 

situácie, umiestnené uprostred pôvabnej krajiny. Postavy na obrazoch 

(pastieri, tanečníci a komedianti), kreslil aj pod vplyvom divadelných 

predstavení a dobových slávností, ktoré často zotierali hranicu medzi 

hrou a skutočnosťou. Okrem jeho olejomalieb sa zachovalo i mnoho 

kresieb červenou ceruzou alebo čiernou kriedou. 

 

Z diela 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://sk.wikipedia.org/wiki/L%C3%A1ska
https://sk.wikipedia.org/wiki/Krajina
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James Prescott JOULE 
(* 24.12.1818 − † 11.10.1889)  

 

V rodine ho vychovávali až do pätnásteho 

roku len doma. Neskôr popri svojej práci 

študoval chémiu, fyziku a matematiku. 

Bral súkromné hodiny u významného 

anglického chemika a fyzika Daltona  

v Manchestri (1835). Otec mu zariadil laboratórium,  

v ktorom sa začal zaoberať výskumom elektromagnetických 

javov. Zaoberal sa konštrukciami elektromagnetických 

prístrojov a patrí k objaviteľom elektromagnetu. Neskôr sa 

venoval skúmaniu množstva tepla vznikajúceho pri prechode 

prúdu kovmi a elektrolytmi. Anglický vedec a experimentátor 

bol fascinovaný teplom. Meral teplo vznikajúce pri rôznych 

druhoch fyzikálnych dejov. Poznal, že pri mechanickej práci 

vždy vzniká teplo. Vysvetlil, že energia nikam nemizne, iba 

prechádza do iných foriem (“zákon o zachovaní energie”).  

Tak postupne vznikala nová vedná  disciplína zvaná 

termodynamika.  

Ako ocenenie tohto poznania bola jednotka energie (práce) nazvaná jeho menom.  

1 joule (džaul) je definovaný ako práca, ktorú koná sila veľkosti 1 N pôsobiaca po dráhe 1 m. 
 http://www.converter.cz/fyzici/joule.htm 

 

Z myšlienok a diela  

Práca môže byť premenená na teplo  
a teplo môže byť premenené na prácu. 

 

V roku 1840 objavil, že sa telesá dajú zmagnetizovať len do určitého  
,,nasýteného stavu", ktorý nie je možné prekročiť. 
 

Výsledky svojich meraní uverejnil (1843) v práci „O tepelnom efekte magnetoelektriny  
a mechanickej hodnote tepla" a v ďalších prácach v rokoch 1847 a 1850. 

Poznámky o teple a o pružnosti tekutín (1851)  
− tu publikoval výsledky bádania z molekulovej kinetickej teórie plynov. 

 

Spolu s fyzikom W. Thomsonom objavili, že pri prechode voľne sa rozpínajúceho sa plynu  
z nádoby s vysokým tlakom, teplota väčšiny plynov aj vzduchu poklesne  
(Jouleov - Thomsonov  jav). 
 

Teplo vyvinuté vo vodiči, ktorým prechádza elektrický prúd za jednu sekundu je 
priamoúmerný štvorcu prúdu a elektrickému odporu vodiča. To je Jouleov - Lenzov zákon, 
pretože Jouleov zákon potvrdil rozsiahlymi experimentmi ruský fyzik E. Ch. Lenz. 

 
 
 
 
                 
 
 
 
 

http://www.converter.cz/fyzici/joule.htm
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Anatole FRANCE 
(16.4.184412.10.1924) 

 

Jeho vlastné meno bolo Jacques Thibault.  
Ako francúzsky spisovateľ, kritik a esejista 

ponúkal veľkorysú humanitu, závažnú 

i záväznú hlbokú ľudskosť. Mal rád vedu, 

filozofiu, staré rukopisy a holú pravdu. 

Sympatizoval aj s komunizmom a vyjadroval 

svoje ateistické presvedčenie. Duchaplnými 

aforizmami tešil ľudské srdcia. Bol vynikajúci 

rozprávač štýlovo vybrúsených románov a poviedok s historickými  

aj súdobými námetmi i výrazným filozofickým podtextom.  

Za svoje literárne diela získal Nobelovu cenu (1921) i členstvo (1896)  

vo Francúzskej akadémii. 
 

Z myšlienok 
  

Tí, ktorí robia revolúcie, nedovoľujú,  
aby ich chcel robiť niekto po nich. 
 
Optimizmus je najpríjemnejšia forma odvahy.  
 
Mám radšej omyl nadšenca než ľahostajnosť mudrca. 
 
Musíme odhaliť dve tajomstvá: treba vedieť poznávať 
a milovať. Veda a láska vytvárajú život. 
 
Nikdy nemrhaj hnevom! 
 

Starosti sú najlepšou zábavou. 
 
Skúsenosť je neprenosná. 
 
Len ženy a lekári vedia, ako veľmi potrebná  
a milosrdná je lož. 
 
Nič nie je tak zodpovedné za staré dobré časy  
ako slabá pamäť. 
 
Nebyť klamu, ľudstvo by zahynulo zúfalstvom  
a životnou omrzenosťou. 

 

Človek by sa nikdy nemal hanbiť priznať, že bol v nepráve, lebo inými slovami  
to znamená, že dnes je múdrejší ako bol včera. 

Žijeme medzi dvomi hustými mrakmi   zabudnutím toho,  
čo bolo, a neistotou z toho, čo bude. 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/09/Anatole_France,_par_T.A._Steinlein.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d1/Anatole_France_par_Leroux.jpg
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Madeleine DELBRÊLOVÁ 
(24. 10. 1904  13. 10. 1964) 
 

V mladosti sa jej zdalo, že svet je jedna veľká absurdita a život 

 je nezmyselný. Mala nadanie pre poéziu i hudbu, začala študovať 

filozofiu a spoločenské vedy. Keď mala dvadsať rokov jej rozumové 

náboženské hľadanie vystriedala prudká konverzia. V modlitbe 

a a premýšľaní našla Boha, ako živú skutočnosť, ktorú môžeme 

milovať ako niektorého človeka. Získala vzdelanie (1931) v odbore 

sociálnej práce. Tridsať rokov strávila v sociálnej službe robotníckeho 

mesta Ivry neďaleko Paríža. Organizovala charitatívnu 

a opatrovateľskú činnosť rôzneho druhu naplnenú evanjeliom pre 

všedný deň. Vynikala organizačným talentom, 

citlivosťou voči trpiacim, obetavosťou 

a konkrétnou pomocou v každej životnej situácii, aby naplnila presvedčenie: 

mojim povolaním je láska. Založila (1944) aj spolok spolupráce medzi kresťanmi 

a komunistami, podporovala činnosť robotníckych kňazov. Ako žena veľkej 

viery a mohutnej nádeje ukazovala vzor a úlohu kresťanov budúcnosti  

na premene každodenného ľudského života. 
 

Z myšlienok 
 

Evanjelium nevzniklo preto, aby sme ho len čítali, ale aby sme ho vnútorne prijali. 
Svet, do ktorého nás Boh postavil, je pre nás miestom svätosti... naša činnosť sa 
môže zmeniť na modlitbu... Práca je pre nás miestom svedectva o evanjeliu, 
ponúka nám pôdu pre stretnutie s blížnym... tam ho môžeme milovať zo všetkých 
síl službou, modlitbou a krížom... Byť Kristom tam, kde sme.     
Ak  hovoríme o Bohu, rozvádzame určitú ideu, namiesto toho, aby sme 
dosvedčovali lásku, ktorú sme dostali a máme odovzdávať ďalej...  
Náš Pán hovorí o živote, ktorý nám dáva silu, aby sme z neho žili ako z nového 
začiatku... viera ako duch a život.   

Ak miluješ púšť, nezabudni, že Bohu sú milší ľudia... 
 Ježiš je prítomný so mnou medzi ľuďmi dneška. 

Ak pokora, chudoba, čistota, poslušnosť z nás neurobí láskavých ľudí, ak ľudia 
v našom dome, v našej ulici, v našom meste stále ešte hladujú a mrznú, stále sú ešte 
smutní a skľúčení, stále ešte živoria v osamelosti, tak sme možno hrdinovia,  
ale nepatríme k tým, ktorí milujú Boha. 
Po celé stáročia bývalo milosrdenstvo znamením, podľa ktorého ľudia spoznávali 
Krista. Prejavujte ho rovnakým spôsobom: aby ho spoznala aj naša doba.  
 
 

Je úplne jedno, čo musíme urobiť, či držíme metlu 
alebo pero, či hovoríme alebo sme potichu, niečo 

zašívame alebo prednášame, či ošetrujeme chorých 
alebo ťukáme na písacom stroji. To všetko je iba 

povrch nádhernej skutočnosti, stretnutia duše 
s Bohom v každej novej minúte. 

 
 

javascript:PM.PopUp.open(PM.BT.ub(47,'image',63,'action',61,'slideshow',38,'imagestype',61,'PRODUCT',38,'prdimageid',61,'895919602',38,'productid',61,'1926971'),PM.PopUp.Type.DEFAULT, 840, 710)
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Karol PLICKA 
(14.10.1894− 6.5.1987) 

 

Etnograf, folklorista, zberateľ ľudových piesní, 

fotograf, scenárista, režisér, kameraman. 

Renesančný človek, majster deviatich remesiel, 

zakladateľská osobnosť vo viacerých odboroch. 

Bez fotografie by sme nevedeli poskladať obraz 

minulosti, bez Plicku by sa nezachoval obraz 

slovenskej ľudovej kultúry v jej štýlovom vrchole. 

Jeho dielo nemôže zostarnúť, lebo je nadčasové. 

V jeho tvorbe sa zrkadlí nepoddajnosť ľudu spod 

Tatier, ktorý si neľahký život spríjemňoval ľudovou piesňou, výšivkou, krojom, 

rázovitým obydlím, túžbou po kráse. Nie rozloha krajiny, ani počet obyvateľov, 

ale to, čím národ môže prispieť a obohatiť spoločné dielo, by mala byť bernou 

mincou v európskom dome (M. Pauer).Pán profesor nemal problém so svojím 

pôvodom. Vždy mal na takúto otázku jedinú odpoveď: Vo Viedni som sa 

narodil, v Prahe som býval, ale na Slovensku som žil. Bol to jednoducho –  

náš pán profesor. Môžeme to hovoriť my i Česi.                                           https://vimeo.com/90543979 
 

Z diela 

 
 

https://vimeo.com/90543979
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Henri BERGSON  
(18.10.18594.1.1941) 

 

Francúzsky filozof váhal medzi filozofiou a matematikou. 

Vyštudoval École normale supérieure, stal sa 

stredoškolským, potom neskôr aj vysokoškolským 

profesorom filozofie. Mnohé jeho prednášky boli spoločenskou udalosťou  

a podnetným zážitkom. Svojím dielom (napr. Krátke úvahy  

o bezprostredných danostiach vedomia, Hmota a pamäť, Tvorivý vývoj, 

Dva pramene morálky a náboženstva, Duchovná energia, Trvanie  

a súčasnosť, Myšlienka a pohyb) podstatne ovplyvnil kultúrne dianie  

vo svojej vlasti i v cudzine. Za bohatstvo životodarných myšlienok  

a za umeleckú formu ich vyjadrenia získal Nobelovu cenu za literatúru 

(1927). Narušil relativizmus vedcov i skepticizmus filozofov. Zameral pozornosť na človeka,  

na jeho vnútorný život ako sled kvalít, ktoré sú neopakovateľné. Odhalil, že ľudská vôľa je výrazom 

energie celkom osobitej a dosiaľ nepoznanej. Bergson uznal, že človek je schopný oslobodiť sa  

od hmoty, aby spoznal slobodu a význam ducha. Pomedzie ducha a hmoty, zotrvačnosti a tvorenia, 

intelektu a intuície preklenul stotožnením tvorivej energie života s Bohom. Život 

ducha nie je len účinkom tela, skôr duch akoby používal telo. Stvorenie vesmíru  

je Božie podujatie, v ktorom človek spoznáva Lásku a stáva sa účastníkom na 

Božskej prirodzenosti. 
 

Z myšlienok 
 

 Filozofi, ktorí špekulovali o význame života a osude človeka, sotva si všimli,  
že príroda sa unúvala poučiť nás o tom sama. Oznámi nám presným znamením,  
že náš údel sa naplnil. Týmto znamením je radosť. Čím bohatšie tvorenie, tým 
hlbšia radosť... Intelekt sa niekedy dotýka absolútna. 

 Vedomie znamená výber... Živá bytosť vyberá alebo smeruje k výberu. Jej úlohou 
je vytvárať... Hmota je nevyhnutnosť, vedomie je sloboda. I keď stoja príkro 
proti sebe, život nájde spôsob, ako ich zmieriť. Život je totiž sloboda, ktorá sa 
vkladá do nevyhnutnosti a využije ju vo vlastný prospech. 

 Ak chceme preniknúť hĺbku hlbín, musíme zavše cieliť na vrcholce. Oheň, ktorý 
je vo vnútri zeme, javí sa len na vrcholoch sopiek. 

 Spoločenská vybavenosť nemá automaticky za následok morálnejšie 
zdokonalenie ľudí žijúcich v spoločnosti. Rast hmotných prostriedkov, ktorými 
ľudstvo disponuje, nesie so sebou aj isté nebezpečenstvo, ak ho nesprevádza 
primerané úsilie duchovné.  

 Pravdu povediac, keby sme si boli istí, že po smrti budeme žiť,  
nemohli by sme na nič iné ani myslieť. 

 Ľudstvo stene takmer rozdrvené váhou vlastného pokroku. Neuvedomuje si 
dostatočne, že jeho budúcnosť závisí od neho samého. Ono musí nahliadnuť,  
či chce žiť aj ďalej. Potom si samo musí položiť otázku, či chce iba žiť alebo  
či chce vynaložiť potrebnú námahu, aby sa aj na našej odbojnej planéte 
naplnila hlavná funkcia vesmíru, ktorý je strojom na výrobu bohov...  

 
 Boh stvoril svet iba preto a len preto v ňom 

pripúšťa zmeny, aby mohli vzniknúť svätí.        
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John DEWEY 
(20.10.1859–1.6.1952) 
 

Americký filozof, otec funkčnej psychológie, reformný pedagóg, 

reprezentant inštrumentálneho pragmatizmu a liberalizmu. 

Absolvoval Hopkinsonovu univerzitu (1884), bol profesorom 

filozofie na Columbijskej univerzite (1904). Ako teoretik, 

spoločenský reformátor a politický mysliteľ sa stal známym 

predstaviteľom amerického filozofického pragmatizmu  

(aj W. James a Ch.S. Peirce). Chcel dosiahnuť súlad medzi 

vedeckými zásadami (systematické hľadanie skrytých vzťahov 

a pravidelností) a hodnotami estetiky, politiky aj etiky.  

Chápal formáciu ľudského myslenia ako spoločenský proces, 

uprednostňoval úlohu praktickej činnosti (premieňať neurčité 

a nejasné situácie na určité a uspokojivé). Vo výchove vnímal 

dieťa ako skúmajúceho inteligentného tvora, postupne 

chápajúceho autokreatívne výkony skúmania. Mentálne poznanie 

zo skúseností je založené na jazyku a komunikácii. Schopnosti 

a vedomosti sú osobnosťou vnútorne 

pretvárané, zvnútorňované. Jeho filozofické dielo zahŕňa takmer 40 kníh 

(napr. Demokracia a výchova; Skúsenosť a príroda; Tvorivý rozum; 

Škola a spoločnosť; Zážitok a vzdelanie; Zážitok a príroda; Osobnosť 

ako príčina; Umenie ako zážitok; Sloboda a kultúra) a vyše 700 článkov. 
  

Z myšlienok 

 

 V správne praktikovanej výchove nejde o prenos faktických znalostí,  
ale o umenie skúmať. 

 Občas hovoríme, akoby originálny výskum bol mimoriadnou výsadou vedcov  
či prinajmenej ich študentov. Ale predsa každé myslenie je výskum,  
a každý výskum je prirodzený a originálny. 

 Iba pozorovanie vecí nám nedá pojem,  
k tomu vedie konštruktívne využívanie vecí. 

 Každé myslenie je vo svojom začiatku plánovaním, predvídaním, formovaním 
cieľov, výberom a usporadúvaním prostriedkov kvôli ich efektívnej a úspešnej 
realizácii. 

 Prekážky, ktoré sa ním stavajú do cesty, sú podnetmi k zmenenej, novej reakcii, 
a teda aj príležitosť k pokroku. 

 Pragmatická teória inteligencie v skutočnosti znamení, že funkciou mysle 
 je projektovať nové a komplexnejšie ciele – oslobodzovať skúsenosť od rutiny 

a vrtochov.  
 Všade kam sa pozrieme, vidíme organickú evolúciu, 

znásobujúcu počet detailov alebo prvkov, ktoré do nej 
vstupujú, ako aj problém a úlohu udržiavať toto všetko  

 vo vhodnej rovnováhe s ohľadom na všetky ostatné prvky.  
 Budúcnosť je vždy nepredvídateľná... Budúcnosť vidím 

v demokracii a dobrej vôli človeka. 
 Človek myslí len vtedy, keď zápasí s problémom.                    

http://sk.wikipedia.org/wiki/S%C3%BAbor:Timbre_USA_John_Dewey_oblW_21101968.jpg
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Paul Adrien DIRAC  
(8. 8. 1902 – 20. 10. 1984) 
 

Anglický teoretický fyzik a matematik tvorivo využil matematické 

prostriedky pre rozvoj kvantovej teórie. Spoznal, že účinné fyzikálne 

zákony majú aj neuveriteľnú matematickú krásu. Jeho matka bola 

Angličanka, otec pôvodom Švajčiar. Paul vyštudoval elektrotechnické 

inžinierstvo (1921), získal doktorát (1926). Oženil sa s dcérou 

známeho maďarského teoretického fyzika E. Wignera. Navštívil USA 

(1929) a podnikol cestu okolo sveta. Za profesora matematiky  

bol menovaný (1932) na známej Lucasovej katedre, kde prednášal  

aj Newton a Maxwell. Od sedemdesiatych rokov bol profesorom  

floridskej štátnej univerzity (USA). Prednášal a pôsobil na mnohých 

zahraničných pracoviskách (Kodaň, Göttingen, Leyden, Wisconsin, 

Michigan, Princeton). Vypracoval matematický aparát kvantovej 

mechaniky (1925), odvodil teóriu reprezentácií v kvantovej 

mechanike (192627). Z Heisenbergovej maticovej mechaniky  

matematicky zdôvodnil (1927) Schrödingerovu rovnicu. Spracoval kvantovú teóriu elektrónov 

(1928) i teóriu dier (1930). Vyslovil hypotézu o existencii magnetického monopólu (1931), 

predpovedal existenciu pozitrónu (1930) aj  antihmoty. Za objav nových produktívnych foriem 

atómovej teórie (vlnové rovnice v kvantovej mechanike) 

zaslúžene získal, spolu s Erwinom Schrödingerom, Nobelovu 

cenu za fyziku (1933). Najznámejšou Diracovou knihou  

je učebnica Principles of Quantum Mechanics (1930). 

O mlčanlivom mystikovi atómu sa vyjadril N. Bohr:  

Dirac mal najrýdzejšiu dušu zo všetkých fyzikov  prejavovala 

sa v nej rýdzosť čistého rozumu.  
 

Z myšlienok 
Vo vede skúšame povedať niečo, čo ešte nikto nevie, 

takým spôsobom, aby to každý porozumel. 
Základné fyzikálne zákony potrebné na vybudovanie veľkej časti 

fyziky a celej chémie sú bezo zvyšku známe a problém spočíva  
iba v tom, že dôsledná aplikácia týchto zákonov vedie  

k zložitým rovniciam, ktoré sa dajú riešiť iba veľmi ťažko. 
Len krása je pravdivá. 

Je dôležitejšie, aby rovnice boli krásne, než aby opisovali experiment. 
Matematika je prostriedok špeciálne prispôsobený na osvojenie si rôznych 

abstraktných pojmov, a čo sa toho týka, jej moc je neohraničená. 
Boh je matematik. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

http://sk.wikiquote.org/wiki/Matematika
http://sk.wikiquote.org/wiki/Abstrakcia
http://sk.wikiquote.org/wiki/Sila
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Waclaw SIERPIŃSKI – bádateľ nekonečna 
 

Vo svete čísiel  
Viete čo sú prvočísla? Prvočíslom nazývame každé prirodzené číslo väčšie ako 1, ktoré nie je súčinom dvoch 

prirodzených čísel väčších než 1. Tie prvé sú: 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, ... ale tiež napríklad 2
127
1 alebo 2

3217
1. 

Už Euklides vedel, že prvočísiel je nekonečne mnoho. Zaujímavé vlastnosti prvočísiel stále udivujú 

mnohých popredných matematikov na celom svete. Možno sa vám dostane do rúk neveľká knižka  

s nadpisom Co víme a co nevíme o prvočíslech (SNP, Praha 1966). Jej autorom je poľský matematik  

Waclaw Sierpiński (1882–1969). 
 

Vlastenecký zápal 
Vo Varšave sa 14. marca 1882 v rodine lekára K. W. Siepińského narodil syn Waclav. 

Vychodil štátne gymnázium s ruským vyučovacím jazykom. V tom čase nebolo Poľsko 

samostatné. Mladý Waclaw mal rozvinuté sociálne a vlastenecké cítenie. So spolužiakmi 

založil tajnú prípravku na maturitné skúšky pre chudobných chlapcov, ktorí nemohli 

navštevovať školu, aby sa tak mohli pripravovať na zloženie maturity. Sierpiňského záujem 

o matematiku prebudil jeho učiteľ matematiky W. Wlodarski, ktorý sprístupňoval 

študentom aj poznatky presahujúce rámec učebných osnov. Po úspešnom štúdiu na 

fyzikálnomatematickej fakulte univerzity vo Varšave bol Sierpiński vyznamenaný zlatou 

medailou a dosiahol hodnosť kandidáta matematických vied. Po ďalšom štúdiu na Jagellonskej univerzite  

v Krakove získal roku 1906 doktorát filozofie. 
 

Objaviteľ i zakladateľ  
Stal sa gymnaziálnym učiteľom, neskôr vyučoval na súkromných školách. V roku 1906 začal 
prednášať na univerzite vo Lvove, kde sa stal neskôr mimoriadnym profesorom 

matematiky. Cez vojnu bol internovaný v Rusku (1914–1918). Tam sa zoznámil s ruskými 

matematikmi, navštevoval moskovskú univerzitnú knižnicu, zúčastňoval sa na schôdzach 

Moskovskej matematickej spoločnosti, uverejnil aj niekoľko odborných prác s N. N. 

Luzinom. Po návrate do Varšavy organizačne a pedagogicky budoval univerzitu, na ktorej bol profesorom 

matematiky (1918–1960). Tu založil uznávaný medzinárodný matematický časopis Fundamenta 

mathematicae. V období medzi dvoma vojnami rozvinul úspešnú matematickú bádateľskú a učiteľskú 

činnosť. Od roku 1952 sa stal členom Poľskej akadémie vied a bol (1952–1957) aj  jej viceprezidentom. 

Zomrel 21. októbra 1969 vo Varšave.  

   Waclaw Sierpiński vychoval veľký počet úspešných matematikov, pre ktorých bol vedeckým i mravným 

príkladom v svedomitej a vytrvalej odbornej činnosti. Vytvoril 724 vedeckých pojednaní, 

monografií, učebníc i popularizačných prác, z toho je 50 kníh a brožúr. Zaoberal sa teóriou 

množín, topológiou, teóriou čísel, teóriou reálnych funkcií a matematickou analýzou.  

V roku 1912 zostrojil   zjednodušenú Peanovu krivku tzv. Sierpińskeho koberec.  

O problematike hypotézy kontinua v teórii množín publikoval roku 1934 obsiahlu knihu. 

Organizoval matematický život v Poľsku, vytváral odborne veľmi úspešné kolektívy 

matematikov. Obsah jeho prednášok bol vždy veľmi dobre premyslený, doplnený najnovšími poznatkami, 

sprístupňovaný originálnymi pohľadmi. Osobné stretnutia so spolupracovníkmi i žiakmi boli neformálne, 

plné nadšenia pre pokrok matematiky. Ani strata súkromnej bohatej knižnice s korešpondenciou  

od vynikajúcich svetových matematikov (Cantor, Lebesgue, Zermelo), ktorá vyhorela vo vojnovej Varšave, 

neotriasla Sierpińskeho presvedčením o dôležitosti rozvoja matematického poznávania. Na jeho náhrobku  

je nápis – bádateľ nekonečna.  
 

Ocenené zásluhy 
Deväť univerzít udelilo Waclawowi Sierpińskému čestný doktorát, desať 

vedeckých akadémii ho zvolilo za svojho člena. Bol zástupcom predsedu 

medzinárodného zjazdu matematikov v Bologni (1928), predsedom 

zjazdu slovanských matematikov vo Varšave (1929), prednášal na medzinárodnom 

kongrese matematikov v Zűrichu (1932) i v Oslo (1936). Čestným členom Jednoty 

československých matematikov bol od roku 1923, v roku 1948 mu udelila Karlova 

univerzita v Prahe čestný doktorát, v roku 1960 bol zvolený zahraničným členom 

Československej akadémie vied. V roku 1971 po ňom pomenovali jeden kráter na Mesiaci. 

Matematici na celom svete ocenili jeho zásluhy o rozvoj matematickej vedy.         

http://images.google.sk/imgres?imgurl=http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/ca/Waclaw_Sierpinski_Prezes_TNW.jpg&imgrefurl=http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Waclaw_Sierpinski_Prezes_TNW.jpg&usg=__Qk1YB2dtb5PU7vD9a9qUWdt9dHw=&h=2288&w=2273&sz=772&hl=sk&start=1&tbnid=6p6WZEpvtLuDLM:&tbnh=150&tbnw=149&prev=/images?q=Waclaw+Sierpi%C5%84ski&gbv=2&hl=sk&sa=G
http://images.google.sk/imgres?imgurl=http://topola.no-ip.org/patron/images/sierpinski.png&imgrefurl=http://topola.no-ip.org/patron/&usg=__tmMQM53XLn_eqcPEcGtJ6IcL0Ys=&h=157&w=110&sz=10&hl=sk&start=143&tbnid=2nyEItjt1bpSCM:&tbnh=97&tbnw=68&prev=/images?q=Waclaw+Sierpi%C5%84ski&gbv=2&ndsp=18&hl=sk&sa=N&start=126
http://images.google.sk/imgres?imgurl=http://www.daviddarling.info/images/Sierpinski_Carpet.jpg&imgrefurl=http://www.daviddarling.info/encyclopedia/S/Sierpinski_carpet.html&usg=__bXs9Jq98kuz0Wx8hEM1VGRba2gY=&h=127&w=127&sz=8&hl=sk&start=38&tbnid=cVKRFiJUAfjC6M:&tbnh=90&tbnw=90&prev=/images?q=Waclaw+Sierpi%C5%84ski&gbv=2&ndsp=18&hl=sk&sa=N&start=36
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Karol STRMEŇ (BEKÉNI) 
(9. 4. 1921  21. 10. 1994) 
 

…ja Karol Strmeň, proletár, / ktorý sa trápil život celý... / Rástol som 

ako kvety lúk / a nepočúval na nikoho, / aj tak ja prácou svojich rúk / 

som drhol vo dne v noci, mnoho.... 

Slovenský básnik, prekladateľ, novinár, literárny kritik, 

vysokoškolský učiteľ, exilová osobnosť, sa usadil v Scrantone (1949) 

a potom (1952) v Clevelande. Prvé literárne diela uverejnil v 

študentskom Rozvoji, publikoval v časopisoch Slovenské pohľady, 

Elán, Kultúra, Smer a ďalšie. Vydal osem zbierok reflexií, lyriky  

a duchovnej poézie. Prekladal z francúzštiny, 

angličtiny, taliančiny, poľštiny. Pôsobil 

v krajanských spolkoch, prispel k založeniu 

Slovenského ústavu v Clevelande. Napísal 

literárne zbierky: Výžinok života, Testament, 

Putovné piesne, Čakajú nivy jar, Znamenia ryby, Preblahoslavená. Vydal 

preklady svetovej lyriky od najstarších čias po súčasnosť Návštevy I-II.  

Odkázal: Žiješ, aby si miloval! 
 

Z myšlienok a diela 
 Slovensko moje, jahňa moje, encián. / Už roky, roky a roky / v rozličných cudzích 

jazykoch / a v cudzích mestách, / vlasť moja živá, slovenčina rodná, / nádeja moja, 

láska, / Ježišu! aká láska, aká desná láska! / na srdci si ťa pridŕžam / a nesiem 

ako sen, / ako sen — nesen, ako hrôzu / a svätý kríž! 

 Prečo píšem? Aby sme všetci boli ľudskejší. Aby sa pre tých, čo prídu po nás, 

zachovala stopa, že sme túžili po pravde a dobre, a ako biblickí „nabim" hľadali 

spravodlivosť, ktorej meno je Láska. Aby sme nezabudli, že svet je oveľa krajší, 

než ako si ho predstavujeme i v najkrajšom vypätí fantázie... Poslaním 

poézie je zintímňovať svet, poslaním techniky pretvárať ho a zužitkovať  

na humánne ciele. Ak poézia naozaj umiera, na vine nie je technický rozvoj,  

ale plochosť a šablónovitosť spoločnosti, ktorá stratila zmysel pre transcendentno. 

 Básnik je vtedy prorokom / keď spomína a o trvalé tŕnie / delí sa s bratmi,  

Čo ho pristihli / pri svojej, vtedy tajnej nádeji / a v sebe našli hrot, čo krváca /  

a hojí, sladký blen a rozmarín / vždy účinný, keď súvetie si trhá / zo srdca,  

keď sa vlastnej reči bojí / myšlienka, tušiac, že sa pravdy dotkla, /  

a keď je slovo meč. 

 Básnikom byť znamená zbierať mliečnu rosu do kalicha, ... znamená skoro 

podstúpiť kalváriu, dlhú cestu za intuíciou a za inšpiráciou. 

 Ale kým tu sme na slnečnom svete, / dni sú jak sviatky /  
a bohatstvom je všetko, aj ten žiaľ, / aj úsmev, tajne zakrývaný 

vejárom, / aj slza matky. / A hodno žiť a Boha chváliť hlasite: / 

žiješ, aby si miloval. 
 Ostala pravda v nedopitom víne / (sláva sa do nás nestarie) 

/ a ostali sme sami na plošine, / kde umývame poháre. 
 Urobili sme iba, čo sme mali. / Urobili sme iba, čo sa dalo /  

a ostatné sme Bohu / zanechali.    
 

http://sk.wikipedia.org/w/index.php?title=Rozvoj&action=edit&redlink=1
http://sk.wikipedia.org/wiki/Slovensk%C3%A9_poh%C4%BEady
http://sk.wikipedia.org/wiki/El%C3%A1n_(%C4%8Dasopis)
http://sk.wikipedia.org/wiki/Kult%C3%BAra
http://sk.wikipedia.org/wiki/Smer
http://sk.wikipedia.org/wiki/Franc%C3%BAz%C5%A1tina
http://sk.wikipedia.org/wiki/Angli%C4%8Dtina
http://sk.wikipedia.org/wiki/Talian%C4%8Dina
http://www.martinus.sk/data/tovar/_l/8/l8950.jpg
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Desiderius Erasmus Rotterdamský   

(28. 10. 1469 – 12. 7. 1536) 

 

Mal holandský pôvod, vlastným menom Gerhard Gerhards. 

Žil vo Francúzsku, Taliansku, Belgicku, Švajčiarsku a Anglicku. 

Bol uznávaný ako človek i učenec, s veľkou morálnou autoritou. 

Patril k najlepším vzdelancom vtedajšej Európy, vynikajúco 

poznal grécke i rímske písomníctvo. Ako renesančný mysliteľ 

prispel k analýze biblických textov, považoval vzdelanosť 

za najúčinnejší prostriedok proti spoločenskému zlu. Vydal 

Chválu pochabosti (1509), kde vykreslil a posúdil svoju dobu. 

Spoločenskou satirou zobrazil neduhy opilstva, sebelásky, 

lichotenia, lenivosti, rozkoší a požívačnosti, ale aj pochybností, bitky, vojny, klamstva a podvodov. 

Registroval zvrátenú silu moci i paradoxy spoločenského života (náruživosť mužov i žien, prílišné 

sebavedomie učených i hlupákov). Desil ho fanatizmus rozbúreného sveta. Túžil po hojnosti kultúry 

a učenosti. Naznačoval praktickú morálku a etiku. Náboženstvo chcel viac založiť na skutkoch,  

odformalizovať vieru. Usiloval sa o návrat k pôvodným kresťanským ideám. Zmeny pomerov treba 

dosiahnuť výchovou človeka. Obľúbená a úspešná bola knižka Adagia - zbierka latinských prísloví 

a sentencii. Chápal latinčinu ako medzinárodný jazyk, ktorý by mohol prispieť k celoeurópskemu 

spojeniu. Vynikal duchovnou nezávislosťou, vždy hovoril sám za seba. Zostal verný katolíckej 

cirkvi, tradícii i autorite. V zápase náboženských rozbrojov bol zdržanlivý a znášanlivý, rozvíjal 

humanistickú ideu, nevyhnutnosť vzdelávania a vzájomného porozumenia. Svet ho počúval,  

ale neriadil sa jeho výzvami. Bol označovaný za prvého uvedomelého Európana. Erasmus 

Rotterdamský, idealista srdcom a skeptik rozumom, zostane úspešným predstaviteľom 

renesančného humanizmu. Túžil po náprave pokojnou cestou, zdokonaľovaním intelektu, morálky 

a spoločenskej harmónie. 
 

Z myšlienok 

 

Ak nie si šľachticom, snaž sa šľachetným skutkami,  
    aby sa tebou začal nový šľachtický rod. 
 

Nechci byť prekonaný zlom, ale prekonaj v dobrom zlé. 
 

Celý svet je našou spoločnou vlasťou. 
 

Chcem byť pútnikom, ktorý prechádza cez všetko. 
 

Šikovne, v pravý čas bláznom sa tváriť – najvyššia múdrosť. 
 
Milujem slobodu a nechcem a nemôžem nikdy slúžiť žiadnej strane.  
 
Naším vzorom je Kristus, v ňom jedinom sú obsiahnuté rozumné dôvody  
blaženého života. 
 
Ak sú kresťania údmi jedného tela, prečo sa netešia jeden zo šťastia druhého? 
 
Zdá sa mi, že viac sa dosiahne vľúdnou skromnosťou, než prudkým napádaním. 
 

Vo veľkých veciach postačí vedomie, že sme aspoň chceli.           


