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Jur HRONEC  
(17.5.1881–1.12.1959) 

 

Na Slovensku patrí k významným osobnostiam na poli 

matematickej kultúry. Prispel tu k vybudovaniu viacerých 

vysokých škôl (SVŠT, Prírodovedeckej fakulty UK, 

Vysokej školy obchodnej a Pedagogickej fakulty), položil 

základy matematickej tvorby a vyučovania matematiky. 

Jeho vedeckou oblasťou boli diferenciálne rovnice. Napísal 24 samostatných 

vedeckých prác s touto problematikou. Bol autorom prvých vysokoškolských 

učebníc vyššej matematiky napísaných po slovensky. Spolu napísal 11 

odborných knižných publikácií a 15 článkov o pedagogike i organizácii 

školstva. Presvedčoval svojou učiteľskou osobnosťou o tom, že z prostredia 

našich škôl zostane živou len tá predstava, ktorú sme pochopili, precítili, prežili, zapojili do 

vnútorných myšlienkových súvislostí. Odhalil hlboký vzťah medzi vyučovaním matematiky 

a pedagogikou. Zvýraznil zásadný podiel osobnosti učiteľa matematiky, jeho spravodlivosti, 

uznanlivosti, šľachetnosti, činnej energie, silnej vôle, presnosti i svedomitosti v procese štúdia 

matematiky. Hlásal i žil matematiku ako prostriedok výchovy charakteru. My Slováci sme malý 

národ, a preto aj naši mladí matematici nemajú také možnosti rozvoja, ako majú príslušníci veľkých 

národov Túto nevýhodu možno vyvážiť jedine zvýšeným úsilím pri sebazdokonaľovaní, vlastnom 

štúdiu a zabezpečovaní všestranného rastu. Matematická kultúra je aj pre radosť ducha. 
 

Z myšlienok 
 

 Byť učiteľom, byť formujúcim činiteľom ľudského ducha 
je veľmi krásne a vznešené poslanie. 

 Hľadať spôsob vyučovania znamená hľadať dobrých učiteľov,  
a tak aj vnútorná reforma závisí najmä na osobnosti učiteľa. 

 Prvou a najhlavnejšou povinnosťou každého vyučujúceho je získať žiaka  
pre prácu pri vnímaní pojmov a predstáv, priviesť ho k tomu,  

aby sa aj on pričinil, aby pracoval a učil sa. 
 Vyučujúci môže oduševnenie u žiakov nižších tried povzbudiť vľúdnosťou, úprimnosťou a 

taktnosťou, u žiakov vyšších tried zasa vedomosťami, skúsenosťou, vzdelanosťou, zvlášť 
vynikajúcim charakterom. Učiteľ s týmito vlastnosťami  imponuje žiakom, žiaci cítia, že 
učiteľ s nimi žije, a oni sa mu odplácajú usilovným učením, čo však znova povzbudzuje 
učiteľa k práci a tak oduševnenie sa stane nevyčerpateľným prameňom učiteľovej sily. 

 Dobrý učiteľ je vždy živou bytosťou, ktorá sa úplne oddá práci, výchove  
a vyučovaniu, ktorá nehľadí na vlastný záujem, ale pred očami má len objekt 
vyučovania: tento ju zaujíma a oduševňuje. 

 Vedomosti sa dajú dosiahnuť po prvé veľkými požiadavkami učiteľovými,  
ktoré sú spojené s jeho prísnosťou, po druhé dobrým spôsobom vyučovania. 

 V každom žiakovi, v každom človeku má byť vychovávaná osobnosť ľudská, 
humanitná, ktorá svoju silu, svoju energiu podľa možnosti  
čo najekonomickejšie venuje prospechu a dobru celého 
národa, celého ľudstva. Toto má byť konečný a veľkolepý cieľ 
každého vyučovania. 
 Keby som si mal znova voliť povolanie, chcel by som byť 

len profesorom matematiky. Je to veda, ktorej zásady 
platili včera, platia dnes a budú platiť aj zajtra. 



3 
 

3 
 

 Stanislav VYDRA – profesor matematiky na pražskej univerzite 

 

Uznávaný pedagóg 
Za 30 rokov svojho pôsobenia vzdelával viac než 10 tisíc študentov. Od roku 1772 bol profesorom 

matematiky na univerzite v Prahe. Stal sa výraznou postavou prvej generácie českého národného 

obrodenia. Svojich žiakov viedol nielen k matematickej kultúre, ale aj ku vzťahu k českému jazyku 

a literatúre. Uznal, že história vývoja matematických poznatkov je účinným prostriedkom pre 

získanie záujmu o matematické vedy.  

Životný osud 
Pochádzal z mesta Hradec Králové, tu sa narodil 13. novembra 1741, chodil do 

gymnázia, aj vstúpil do jezuitskej rehole (1757). Ako novic bol dva roky v Brne. 

V pražskom Klementíne si rozšíril svoje vzdelanie aj o francúzštinu i históriu. 

Matematiku a filozofiu vyštudoval (1762−1764) u J. Steplinga a J. Tesánka 

v Prahe. Po krátkom  pôsobení v Jičíne sa stal Steplingovým asistentom (1766)  

pri astronomických pozorovaniach. Po vysvätení za kňaza (1769) učil opäť v 

Jičíne a potom bol farárom vo Vilémove (1171–1772). Profesorom elementárnej 

matematiky na pražskej univerzite sa stal na Steplingov návrh (1771) a na tomto mieste úspešne 

pôsobil aj po zrušení jezuitského rádu (1773). V rokoch 1789−1799 bol zvolený za  dekana 

filozofickej fakulty a od roku 1800 bol aj rektorom Karlo-Ferdinandovej univerzity. Zomrel na 

mŕtvicu  3. decembra 1804, keď pred tým (1803) oslepol. 

Vzťah k matematike a vedám prírodným 
Vydra bol zodpovedný učiteľ sústredený predovšetkým na pedagogický prístup a didaktický 

výklad. Napriek tomu, že mal českých rodičov, myslel, písal a hovoril latinsky.  

Od roku 1784 sa začala vyučovať matematika na univerzite namiesto latinsky po 

nemecky. Medzi vzdelancov sa dostávali učebnice zo zahraničia a začala vznikať 

profesia odborného učiteľa matematiky. Stanislav Vydra dosiahol vynikajúcu 

pedagogickú zručnosť i didakticko-motivačnú tvorivosť. Vo svojich 

Epigrammatách (z roku 1804) uviedol v 7. epigrame: Quare tam paucis grata est 

divina Mathesis? Paucis vera placent, ludicra vulgus amant. (Matematika božská, 

prečo si tak málo uctievaná? Pravda sa málo páči, ľud miluje zábavu.) Veľmi 

pôsobivo spájal výučbu matematiky s pripomienkami významných udalostí 

v dejinách Čiech a Moravy. V známom diele Historia Matheseos in Bohemia et Moravia cultae 

(1778) uviedol životopisy 98 matematikov, fyzikov a astronómov, ktorí sa narodili alebo pôsobili 

v českých krajoch. Vydrom pripravovanú učebnicu Počátky aritmetiky vydal (1806) jeho žiak 

a nástupca profesor J. Jandera.  

Buditeľská láska k českému jazyku  
Stanislav Vydra patril k popredným predstaviteľom národného obrodenectva v Čechách (jeho 

portrét podal aj A. Jirásek v diele F.L. Vĕk alebo J. Jungman v Elégii na smrť S. Vydru). Rozvíjal 

poznatky o českom jazyku a literatúre. Napísal aj životopis. B. Balbína (1621–1688) známeho 

českého, latinsky píšuceho, historika, ktorý spísal diela Učené Čechy, Výber z dejín Čiech, Obrana 

jazyka slovanského, zvlášť českého. Páter Vydra bol vynikajúci rečník, jeho kázne na významné 

cirkevné sviatky (aj v češtine) v pražských kostoloch boli navštevované veriacimi v pomerne 

hojnom počte. Možno aj preto si umyslil počátky všeho matematického umění v jazyku vlasteneckém 

vydati. 

Trvalá spomienka 
Ovplyvnil naozaj mnohých poslucháčov. Bol uznávaný a vážený v kruhoch 

cirkevných, občianskych i akademických. Dodnes je v budove MFF UK na 

Karlove (matematický ústav; na schodisku pred veľkou posluchárňou) v Prahe 

umiestnená busta S. Vydru, ktorú vytvorili roku 1814. Študenti si tak môžu 

pripomenúť aj zásluhy tohto obetavého učiteľa matematiky, ktorý sa nezištne 

zaslúžil o šírenie matematickej kultúry.   

http://cs.wikipedia.org/wiki/1778
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Gabriel H. MARCEL 
(7.12.1889 – 8.10.1973) 

 

Francúzsky spisovateľ i dramatik, personalistický filozof, vyštudoval  

na Sorbone (1906–1910), bol učiteľom na gymnáziu (1912–1923).  

Stal sa jedným z vedúcich predstaviteľov existencionalizmu 

(Metafyzický denník, Byť a mať, Prítomnosť a nesmrteľnosť). 

Vypracoval teóriu medziľudských vzťahov (každá podstatná 

skúsenosť bytia implikuje súčasne aj skúsenosť spolubytia)  

na základe viery, nádeje, lásky a vernosti. Vnímal tajomstvá ľudskej 

existencie a východisko tušil v tom, aby sa človek dostával sám 

k sebe okľukou cez druhých, láskou k blížnym. Kriticky sa díval  

na abstraktný racionalizmus, egocentrizmus i technicizmus. Nechcel 

zjednodušovať existencialno-etickú problematiku (nádej a zúfalstvo, 

radosť a utrpenie, slobodu a zlo, pochybnosť a viera). Spoznával,  

že ak chce človek nájsť Boha, musí nájsť najprv blížneho. Pravé šťastie nachádza 

v zmysluplnom poľudštení – hlbokom poznaní a živej nádeji. Ľudská veľkosť 

závisí od vzťahu k Bohu. 

 

Z myšlienok 
 

 Problém je niečo, čo bráni v ceste. Mám ho celý pred sebou. Naopak tajomstvo  
je niečo, v čom som angažovaný, čo ma priťahuje – a čo teda z povahy veci 
nemám celé pred sebou. 

 

 Ak človek nežije podľa svojich myšlienok,  
skončí premýšľaním ako žije. 

 Niekoho milovať znamená navždy v neho dúfať. 
 Milovať človeka znamená hovoriť mu: Ty nezomrieš. 

 

 Neodpustiteľným omylom určitého druhu racionalizmu bolo to, že bez váhania 
obetoval ´ľudské ako také´ ideám, ktoré strácajú všetok zmysel, ak ich chceme 
nastoliť vo svete, ktorý existuje sám pre seba a kde ono 'ľudské ako také' sa  
z ich hľadiska stáva len škvárou či odpadom. 
 

 Všetko je iné, ak vstúpi do hry úcta k sebe samému čiže vedomie určitého 
duchovného poriadku, v lone ktorého si moja existencia môže zachovať  
zmysel a hodnotu. 
 

 Jediná pravá nadej je tá, ktorá smeruje k niečomu, čo nezávisí od nás,  
ktorá pramení z pokory, a nie z pýchy. 

 

 Ak chceš uniknúť, neutekaj: radšej prehlbuj to tesné miesto, 
ktoré je ti dané: nájdeš tam Boha a všetko. Boh sa nevznáša  
na obzore, drieme v úzkom priestore teba samého.  
Márnosť uteká, láska však prehlbuje...  

 

 Jedine ten, kto vo svojej láske vyjde z kruhu Ja k Ty, 
nájde bránu, ktorou sa vstupuje do tajomstva bytia. 

 

http://www.citaty.emamut.eu/citat/marcel,-gabriel-honore/1544
http://www.citaty.emamut.eu/citat/marcel,-gabriel-honore/1544


5 
 

5 
 

George BOOLE  húževnatý samouk univerzitným profesorom 

 
Algebra logiky 
Naznačil postup, pomocou ktorého možno kontrolovať naše úsudky, formalizovať a upraviť  

do podoby matematických výrokov. Základným logickým pojmom priradil matematické operácie 

a ukázal, že tieto prvky procesu myslenia možno previesť do matematického jazyka  

a skúmať metódami algebry. Úvod do jeho teórie sa stal súčasťou modernej elementárnej 

matematiky. 

   George Boole (2.11.1815 – 8.12.1864), anglický matematik a logik, vytvoril symbolický kalkul 

umožňujúci, po neskorších úpravách, rozvoj teórie booleovských algebier, ktoré našli uplatnenie  

v teórii miery a integrálu, v teórii pravdepodobnosti  i matematickej štatistike, topológii a inde.  

S jej modelmi sa pracuje v logike (výroková algebra, teória tried) aj v teórii počítačov i kybernetike. 

 

Životný osud 
George Boole sa narodil v Lincolne ako syn obuvníka. Jeho otec, schopný  

a ochotný diskutovať o všetkom možnom, mal však okrem remesla aj mimoriadny 

záujem o optickú techniku i matematiku. Vyučoval aj svojho syna, ktorý 

dvanásťročný prebásnil latinské Horatiove verše do angličtiny. George neskôr 

ovládal aj gréčtinu, francúzštinu a nemčinu. Od pätnástich rokov bol pomocníkom  

v knižnici, neskôr sa stal učiteľom v základnej škole. Pre nedostatok finančných prostriedkov 

nemohol študovať na vysokej škole. Bol úplným samoukom. Pretože knihy z matematiky boli 

lacnejšie než jazykovedné publikácie, preštudoval matematické spisy od Newtona, Lagrangea, 

Laplacea a ďalších. Založil vlastnú súkromnú školu, v ktorej  viedol žiakov k samostatným 

objavom matematických poznatkov. Prvú vedeckú prácu napísal roku 1835. Začal si dopisovať  

s matematikmi s Cambridgeskej univerzity. Najprv sa zaujíma o diferenciálne rovnice, pri ich 

riešení ponúkol predstavu operátorov. Získal zlatú medailu univerzity (1844). Svoje práce posielal 

do časopisu, ktorý založil D. F. Gregory. Originalita Booleovych myšlienok presvedčila jeho 

prívržencov o tom, že patrí na univerzitu. Od roku 1849 sa stal profesorom na novozaloženej 

Queens College v meste Cork (Írsko), aj napriek tomu, že nemal univerzitné vzdelanie. Oženil sa, 

mal päť dcér, písal a publikoval aj básne. Za matematické práce bol zvolený za člena Kráľovskej 

spoločnosti (1857). Zomrel na následky zápalu pľúc. 

 

Z diela 
Hlavné odborné práce venoval logike: Matematická analýza logiky (1847),  

Logický počet (1848), Skúmanie zákonov myslenia (1854). Boole vyjadril logické 

zákonitosti a vzťahy rečou aritmetiky, v podobe výpočtov. Uvedomil si, že logické 

operácie treba skúmať z hľadiska ich formálnych vlastností, čo umožní premieňať 

výrazy zostavené zo znakov týchto operácií a symbolov premenných, nezávisle od obsahu týchto 

premenných. Tak získal algebru logiky. Jeho idey rozvinuli A. Morgan, W. Jevons, Ch. S. Peirce, 

A. N. Whitehead a E. Schröder, ktorý spracoval zásady systému symbolickej logiky do dnešného 

tvaru a nazval ich Booleovym menom. George Boole prispel zaujímavými prácami aj do teórie 

kvaterniónov a teórie pravdepodobnosti. zovšeobecnením dvojhodnotovej logiky výrokov vznikla 

tzv. teória booleovských algebier, ktorá je dôležitá pri stavbe elektronických počítačov, regulačných 

systémov a kybernetických zariadení. 

 

Logiku spoznať aj výpočtom 
Matematika je pojednanie o operáciách, nezávislé na tom, na ktoré predmety ich možno aplikovať. 

Húževnatý samouk, učiteľ, univerzitný profesor George Boole, bol zásadovým demokratom, 

prekonávajúcim sociálne bariéry anglickej spoločnosti. Zhrnul matematické aj logické operácie  

z hľadiska ich formálnych vlastností a ukázal ich nezávislosť od interpretácie. Odhalil, že možno 

logické postupy formálne upraviť do schém tak, aby sme mohli robiť úpravy podobné 

matematickým výpočtom. Neúnavnou prácou sa zapísal medzi slávnych.       
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Fulton J. SHEEN  
(8.5.1895 – 9.12.1979) 

 

Známym sa stal najmä svojím 

populárnym televíznym programom 

Life Is Worth Living (Žiť sa oplatí).  

Jeho kázeň a katechézu každú nedeľu sledovalo vyše 30 miliónov 

ľudí a do dnešného dňa je jediným katolíckym duchovným, ktorý 

získal EMMY Awards. Je považovaný za prvého tele-evanjelizátora  

v Cirkvi a má prezývku „Ján Krstiteľ Ameriky.“ Napísal 66 kníh, 

niektoré sa stali „nezabudnuteľné“ . Prostredníctvom masmédií 

otváral srdcia miliónov ľudí a vzbudzoval v nich záujem o katolícku 

vieru. Fulton Sheen patril k silným zástancom pravého učenia 

Katolíckej cirkvi a chránil ju pred prúdom teologického modernizmu.  

Ježiš Kristus je jediné riešenie všetkých problémov.  
 https://svetkrestanstva.postoj.sk/45241/zil-vo-svetle-reflektorov-aby-zomrel-v-tichu-kaplnky 

 

Z myšlienok 

Keby som nebol katolíkom a chcel by som zistiť, ktorá cirkev je dnes pravá,  
šiel by som hľadať tú jedinú cirkev, ktorá sa nezhoduje so svetom. Išiel by som 
hľadať cirkev, ktorá je najviac nenávidená na svete ... Hľadaj cirkev, ktorú ľudia 
tohto sveta chcú zničiť v mene Boha, tak ako ukrižovali Ježiša. Hľadaj cirkev,  
ktorú svet odmieta, tak ako ľudia odmietli prijať Krista. 
Ešte nikdy v dejinách nebolo treba silnejšieho argumentu pre potrebu existencie 
kresťanstva, ako v dnešnej dobe. Ľudia totiž teraz zisťujú, že všetka ich bieda  
a žiaľ, ich vojny a revolúcie sa vyvíjali a rástli priamo úmerne so zanedbávaním  
a ľahostajnosťou voči kresťanstvu. Zlo sa poráža samo; dobro sa chráni samo. 
Súčasná civilizácia je zvláštnou zmiešaninou materiálnej prosperity a obrovskej 
vnútornej a mentálnej nespokojnosti... Vnútorná radosť sa nespája s mať, ale s byť. 
Vnútorná nespokojnosť a nešťastie je spôsobené snahou človeka vložiť nekonečno 
do konečna. 

Boh nie je kdesi hore. Berie si nové telo - tvoje vlastné,  
aby pokračoval vo vykúpení sveta. 

Veľkí vedci sú začínajúcimi teológmi, lebo tú istú zvedavosť, ktorá ich vedie  
k poznaniu druhotných príčin, Cirkev premieňa tým, že ich vedie k poznaniu prvej 
príčiny, ktorou je Boh. 
Pyšní sa odmietajú skloniť, a preto sa nestretnú s božskou podstatou. Ale tí, ktorí 
sú ochotní riskovať ohnutie svojho ja a idú do jaskyne, nájdu Dieťa, ktoré stvorilo 
tento svet. 

Pravé dobro nie je iba cnosťou a radosťou,  
ale aj zbraňou v boji, oveľa silnejšou  
ako je násilie. 
Kto si znova nastolil vnútorný pokoj 
a nadobudol správny vzťah s Bohom,  
môže prispievať k vonkajšiemu pokoju 
v spoločnosti a medzi národmi.  
 

https://svetkrestanstva.postoj.sk/45241/zil-vo-svetle-reflektorov-aby-zomrel-v-tichu-kaplnky
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Carl Gustav JACOBI 
 

Jediným cieľom vedy je česť ľudského ducha a z toho hľadiska majú problémy teórie 

čísel rovnakú cenu ako otázky systému sveta. Túto myšlienku hrdo vyhlásil 

významný nemecký matematik C.G. Jacobi (1804–1851), ktorý svojimi vedeckými 

výsledkami podstatne prispel k rozvoju modernej matematiky. Stal sa zakladateľom 

teórie eliptických funkcií, odhalil zaujímavé vzťahy v teórii čísel, lineárnej algebre 

a variačnom počte. Vyriešil celý rad dôležitých úloh analytickej a nebeskej 

mechaniky. 

Carl Gustav Jacobi sa narodil 10. decembra 1804 

v Postupime, ako druhý syn úspešného bankára Simona 

Jacobiho. Matematiku a klasické jazyky sa naučil  

od starého otca. Ten ho pripravil aj do gymnázia, v ktorom 

Carl ukázal svoj všestranný talent. Na začiatku štúdia 

venoval rovnaký čas filozofii, filológii i matematike.  

Z prác Eulera, Laplacea a Lagrangea sa sám naučil algebru, 

analýzu i teóriu čísel. Už vtedy vytušil, že na získanie 

rozhľadu nad celou matematikou treba veľa síl a  vnútornej 

disciplíny. Naučil sa výborne zachádzať s algebrickými 

výrazmi a veľmi dobre využívať rôznorodý matematický aparát. Zaužívané spôsoby 

vyučovania matematiky nemal nikdy rád. Najradšej študoval sám.  

     V roku 1825 získal doktorát a začal uvažovať o učiteľskej profesii. Prednášal  

na Berlínskej univerzite (1825–1829). Neskôr bol profesorom matematiky  

na univerzite v Královci vo Východnom Prusku (1829–1835). Od roku 1836 žil 

v Berlíne. Pri každej prednáške bolo vidieť že Jacobi je rodeným pedagógom, Včas 

vybadal, že pochopenie matematiky je pochopením vedy vôbec. Neskôr sa ukázalo, 

že patril k najlepším učiteľom matematiky svojej doby. Odhaľoval ducha moderných 

matematických disciplín, povzbudzoval k matematickej tvorivosti. Systematicky 

viedol študentov k riešeniu problémov vlastným postupom, využívaním samostatnej 

myšlienkovej činnosti. Svojim študentom hovoril: Váš otec by sa nikdy neoženil a vy 

by ste sa nenarodili, ak by sa bol rozhodol zoznámiť sa so všetkými dievčatami skôr, 

ako by si vybral manželku. Vyplývalo z toho, že si treba vybrať matematickú 

disciplínu a v nej samostatne a tvorivo riešiť problémy. 

     V čase revolučného hnutia 1848/49 v európskych krajinách 

vstúpil Jacobi aj na politickú scénu. V roku 1848 bol kandidátom 

liberálov do parlamentu, nebol však zvolený. Jeho finančné 

postavenie sa po smrti otca zhoršilo, vplyv panovníka zoslabol. 

Jacobi pokračoval vo vedeckej práci, vychovával sedem detí. 

V roku 1851 ochorel na kiahne a 18. februára zomrel. 

     Celý, i keď krátky, život Jacobi prednášal a vedecky pracoval s neobyčajnou 

energiou a jasným myslením. Zasiahol do náročných odvetví matematiky a priniesol 

veľa nových myšlienok. Za výsledky svojich matematických prác získal spolu s N. H. 

Abelom cenu Parížskej akadémie (1830) a stal sa členom mnohých akademických 

inštitúcií: napr. v Londýne, Paríži, Petrohrade. S jeho menom zostali spojené niektoré 

matematické vety a pojmy.                                                                                      
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John OSBORNE  
(12.12.1929−24.12.1994) 

 

Anglický dramatik a sociálny rebel, 

predstaviteľ tzv. Rozhnevaných 

mladých mužov. Stelesnil typ 

rozhnevaného mladého muža, ktorý sa búri proti všetkému a útočí 

proti konformnému životnému štýlu. Keď v roku 1956 napísal 

divadelnú hru Obzri sa v hneve (psychologická dráma  

o neschopnosti mladého človeka nájsť zmysel života), vytvoril  

v nej v postave Jimmyho Portera „rozhnevaného mladého muža“.  

Patril do intelektuálnej skupiny, revoltujúcej proti povojnovej 

anglickej spoločnosti. Dramatické diela: Obzri sa v hneve, Komik, 

Epitaf pre Georgea Dillona, Pod obyčajnou prikrývkou, Neprístupný 

dôkaz. Jeho tvorba ovplyvnila nielen britské, ale aj svetové, divadlo. 
 
 
 
 

 
 
Z myšlienok 

 

Buď slušný k lidem když jdeš nahoru;  
mohl bys je potkat, až půjdeš dolů. 
 

Nikdy nevěř zrcadlům, ani novinám. 
 

Každý jsme ve vesmíru sám.  
Nějak si z toho musíme pomoci. 
 

Učitel je bezesporu finančně podceněn jako pečovatel  
o děti, ale jako pedagog je šíleně přeplacen. 
 

Žena - rafinovaná směs pyromana a hasiče. 
 

 

"Tá nespravodlivosť je takmer dokonalá!  
Tí, čo si to nezasluhujú, hladujú, tí,  
čo si to nezasluhujú, majú lásku, tí, čo si to 
nezasluhujú, umierajú! Naozaj som sa 
mýlil, keď som veril, že existuje akási - 
akási - pálčivá bujarosť mysle a ducha, 
ktorá hľadá čosi také mocné ako je ona 
sama. Zdá sa, že tie najťažšie, 
najmocnejšie tvory na tomto svete sú 
najosamelejšie."             (Obzri sa v hneve) 
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MAIMONIDES  

Robi Moše ben Majmon 
(30.3.1135     13.12.1204) 

 

Židovský filozof, právnik a lekár sa narodil v Córdobe 

(Španielsko). Pôsobil ako rabín aj v Maroku a Egypte 

(súdny lekár pre sultána Saladina). Uznával,  že pravdy,  

ku ktorým dospeje ľudský intelekt, nemôžu odporovať pravdám, ktoré 

odhalil Boh. Presadzoval univerzalitu ľudského rozumu, zodpovednosť 

človeka k vlastnému osudu. Napísal kódex Mišne Tóra ako prehľadný text 

upravujúci náboženský život (Boh chcel, aby izraelský národ žil podľa 

zjavených pravidiel vo vzájomnej harmónii a slúžil jedinému Bohu.). Rabín 

Maimonides bol po smrti uznaný za jedného z najpoprednejších právnych 

odborníkov a filozofov v židovských dejinách. Mišne Tóra (Kniha mocnej 

ruky) je prehľadný zborník židovského talmudického práva. Sprievodca zblúdilých vyzval  

na racionálnejšie prístup k judaizmu. Pojednanie o logike bolo vydané v latinčine, nemčine, 

francúzštine i v angličtine a v skrátenej verzii aj v hebrejčine. 
 

Z myšlienok 
Ak žijete v zemi, ktorej obyvatelia sú zlí, varujte sa ich spoločnosti.  

Ak sa vám snažia vnútiť, aby ste sa s nimi spolčili, opusťte zem,  

i keby to znamenalo odísť do púšte. 

Ten, kto má moju knihu (Mišne Tóra) nebude potrebovať žiadnu inú 

knihu židovskej vzdelanosti. 

Čím viac viem, čo Boh nie je, tým viac o ňom poznám. 

Naše srdce jsou vskutku oslabena, a naše mysli jsou zmateny, a síla těla je vydávána 

nadarmo kvůli hrozným neštěstím, které nám přineslo náboženské pronásledování  

ze dvou konců světa, z východu a ze západu... 

Dokonce ani zločinci, jenž po všechny své dny hřešil, ale nakonec se kajícně obrátil, 

nepřipomenou už jediný jeho zločin. 

… vytrvalé pronásledování způsobí, že se mnoho lidí odloučí od naší víry, bude 

pochybovat, nebo sejde z cesty, protože budou svědky naší slabosti, a všimnou si 

vítězoslávy našich nepřátel a jejich nadvlády nad námi … 

Protože muslimové nemohou najít v celé Bibli jediný důkaz, nebo odkaz, ani zmínku  

o jejich prorokovi, kterou by mohli použít, byli přinuceni obvinit nás řka, “Změnili 

jste text Tóry, a odstranili jste z ní všechny zmínky o jménu Mohameda”. Nedokázali 

přijít s ničím jiným, než s tímto hanebným argumentem. 

Pamatujte, mí spoluvěřící, že kvůli velkému množství našich hříchů nás Bůh odmrštil 

mezi tento lid, Araby, kteří nás tvrdě pronásledovali, a prosazovali proti nám 

zhoubné a diskriminační zákony, jak nás varovalo Písmo, “sami 

naši nepřátelé nás budou soudit” 

(Deuteronomium 32:31). Nikdy 

nás žádný národ tak nesužoval, 

nepokořil, neponižoval  

a nenáviděl jako oni. …  

Nemožno byť človekom 

a nerobiť chyby. 

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=sk&prev=/search%3Fq%3Dmaimonides%26start%3D40%26sa%3DN%26biw%3D1120%26bih%3D546&rurl=translate.google.sk&sl=en&u=http://www.answers.com/topic/saladin&usg=ALkJrhhuzo3dePymyFqvOtQxMJsm2bnhcw
http://images.google.sk/imgres?imgurl=http://greatjews.net/images/maimonides.jpg&imgrefurl=http://greatjews.net/history.aspx&usg=__VQAHDYfRU57nvcmsmifrvQIFOEY=&h=355&w=250&sz=17&hl=sk&start=18&tbnid=xPyGo9CPYT3y7M:&tbnh=121&tbnw=85&prev=/images?q=Maimonides&gbv=2&hl=sk&sa=G
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Vasilij Vasiljevič KANDINSKIJ  

(* 16. december 1866 – † 13. december 1944)   

Ruský maliar, grafik a teoretik 

umenia, neskôr žil a pracoval 

v Nemecku a vo Francúzsku, 

bol jedným z aktérov najväčšej 

revolúcie v maliarstve od dôb 

renesancie. Spočívala 

v opustení predmetného 

zobrazenia a prechodu 

k abstrakcii. Vydal (1912) 

svoj zásadný teoretický spis 

O duchovnosti v umení. Veril, 

že hudba a maliarstvo sú si 

blízke. Farby a formy v jeho 

poňatí vystupujú z hĺbky duše 

rovnako ako hudba. Pre názvy svojich obrazov používal termíny z oblasti hudby: 

Improvizácia, Impresie, Kompozícia. Bol presvedčený, že podobne ako hudobné skladby majú  

aj obrazy svoj rytmus. 
 

Z diela 
Abstraktné umenie vyzlieka prírodu z kože, 
 ale nezbavuje ju jej zákonov, kozmických 
zákonov... 
Farba je sila, ktorá priamo ovplyvňuje dušu. 
Farba je klávesnica, oči sú kladivká a duša je 
piano so strunami. 

 

 

 
 

 
 
 

https://sk.wikipedia.org/wiki/16._december
https://sk.wikipedia.org/wiki/1866
https://sk.wikipedia.org/wiki/13._december
https://sk.wikipedia.org/wiki/1944
https://sk.wikipedia.org/wiki/Rusi
https://sk.wikipedia.org/wiki/Nemecko
https://sk.wikipedia.org/wiki/Renesancia
https://sk.wikipedia.org/wiki/Abstrakcia
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Andrej Dmitrijevič SACHAROV 
(21. 5. 1921  14. 12. 1989) 

 

Vyštudoval fyziku na Moskovskej štátnej univerzite.  

Od roku 1948 pracoval s I. Tammom na výrobe 

termojadrových zbraní a neskôr na vývoji fúzneho reaktora 

(tokamak). Po úspešnom vyskúšaní vodíkovej bomby 

(1953) sa stal najmladším vedcom v histórii, ktorého prijali  

do Akadémie vied ZSSR. Verili sme, že naša práca je totálne nevyhnutná, pretože 

pomôže nastoliť vo svete rovnováhu... Potreboval som celé roky, aby som pochopil... 

Vybadal, že tí, ktorí strašlivú zbraň zostrojili, nebudú mať ani tú najmenšiu možnosť 

hovoriť do jej použitia. Vytriezvel, keď videl, že ich hrozná zbraň je katastrofálne 

účinná na všetko živé. Významne sa zasadil o podpísanie zmluvy o obmedzení 

jadrových testov (1963). Spolupracoval na založení  Moskovského výboru pre ľudské práva (1970). 

Dobrovoľne sa vzdal výhod výnimočného a uznávaného vedca a prijal pozíciu trpeného disidenta. V roku 

1975, za neúnavnú obhajobu ľudských práv a za snahy o jadrové odzbrojenie, sa stal laureátom Nobelovej 

ceny mieru. Zasadzoval sa proti zneužívaniu sily vo všetkých formách ohrozujúcich 

ľudskú existenciu, zápasil za ideu právneho štátu. Od roku 1980 bol vo vyhnanstve 

v Gorkom, omilostený až1985. Aj v ruskom parlamente  (od 1989) chcel, aby 

v spoločenskom a politickom jednaní bola princípom pravda a metódou nenásilná 

cesta zmien. Vytušil, že vo vede aj ľudskom konaní je zmysel javov a skutkov 

najdôležitejšou otázkou našej existencie. Od roku 1988 udeľuje Európsky parlament 

Sacharovovu cenu za slobodu myslenia. 
 

Z myšlienok 
 

 Od detstva som žil v atmosfére slušnosti, vzájomnej pomoci a tiež lásky k práci  
a úcty k vysokej profesionalite. 

 Môj záujem vzbudzoval predovšetkým charakter daných problémov a možnosť dokázať svoje 
schopnosti, predovšetkým sebe samému. 

 Počátkem roku 1968 jsem pociťoval rostoucí tlak se vyjádřit o základních problémech naší 
doby. Čtením a diskusemi s Tammem a dalšími jsem se seznámil s úvahami o otevřené 
společnosti, sbližování a světové vládě. V roce 1968 jsem učinil rozhodný krok publikováním 
Úvah o pokroku, mírové koexistenci a intelektuální svobodě… 

 Je třeba bránit oběti politické represe (uvnitř státu a mezinárodně, s použitím 
diplomatických cest a silného veřejného tlaku včetně bojkotů). Je také třeba podporovat 
požadavek na amnestii všech politických vězňů, všech, kteří hovoří za otevřenost a právo bez 
použití násilí. Je nutné zrušit trest smrti, bezpodmínečně zakázat mučení a zabránit 
zneužívání psychiatrie pro politické účely.  

 Hospodářské, společenské a ideologické sblížení by mohlo vyústit ve vědecky řízenou, 
demokratickou a pluralitní společnost, zbavené netolerance a dogmatismu, v lidskou 
společnost, která by pečovala o zemi a její budoucnost a která by využila pozitivních 
vlastností obou systémů… 

 Předvídám univerzální informační systém, který každému člověku poskytne 
maximální svobodu volby… Realizace univerzálního informačního systému  
od základů ovlivní každého člověka, jeho volný čas, intelektuální a umělecký 
rozvoj. Na rozdíl od televize tento univerzální informační systém každému 
poskytne maximální svobodu výběru a bude vyžadovat individuální aktivitu. 
Ale historická role univerzálního informačního systému bude spočívat 
ve zbourání bariér při výměně informací mezi státy a lidmi. 

 Je velmi důležité bránit ty, kteří trpí kvůli svému nenásilnému boji za otevřenou společnost, 
za spravedlnost, za jiné lidi, jejichž práva jsou porušována. Je naší a vaší povinností za ně 
bojovat. Myslím, že na této bitvě závisí náš osud - důvěra mezi lidmi, důvěra ve vznešené sliby,  
a v konečném důsledku mezinárodní bezpečnost.               

http://sk.wikipedia.org/wiki/S%C3%BAbor:1991_CPA_6322.jpg
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 Tomáš ŠPIDLÍK 
(17.12.191916.4.2010) 

Bol členom jezuitskej rehole (1942), kňazom 

katolíckej cirkvi (1949), pôsobil v Ríme,  

aj ako spirituál československého kolégia 

Nepomucénum (19511989), od roku 1961  

bol profesorom Pápežského orientálneho 

ústavu v Ríme. Pracoval aj pre Vatikánsky 

rozhlas. V roku 1990 odišiel do dôchodku  

a pôsobil v Centru Ezio Aletti.  

Stal sa uznávaným orientalistom, teológom nerozdelenej cirkvi, 

považovaným za najvšestrannejšieho odborníka na kresťanský 

Východ a jeho spiritualitu. Hosťoval na mnohých európskych  

i svetových univerzitách, je autorom desiatok vedeckých kníh, 

stoviek odborných štúdií, článkov, konferencií, úvah, homílií,  

jeho zobraté spisy zapĺňajú 14 hrubých zväzkov. V roku 1995 viedol 

duchovné cvičenia aj pre pápeža. Za celoživotné ocenenie jeho teologicko-

mysliteľského odkazu, spojeného s vierohodnosťou života bol menovaný (2003) 

za kardinála. Vždy sa usiloval o jednotu cirkvi, ukazoval krásu viery v Boha, 

ktorá človeka oslobodzuje, lebo nič vo svete, ani v osobnom živote, sa nevymyká 

Božej prozreteľnosti, ktorá všetkému dáva zmysel. 

Z myšlienok 

 Proč mají děti rády pohádky? Protože věří, že za vším, oč se lidé tolik starají, 
musí být něco daleko hlubšího a skutečnějšího, než je to, co se vidí navenek.  
To je zásadní postoj k dobru a víra, že to dobro nakonec definitivně zvítězí. 

 Češi neumějí diskutovat. Když někdo nesdílí jejich mínění, považují to za 
urážku... 

 Žijeme v obraze, jenže lidé neumějí číst obrazy a umělci zase neumějí skrze 
obrazy vyjádřit velké věci. Jenže všechno, co není zobrazeno, lidé nechápou. Ani 
reklamy. Člověk musí vše vidět. Obraz musí být něco, co mluví. 

 Dodnes věřím, že je žert jediná opravdová obrana proti bludům. 
 Myšlenky se nikdy ničím nedají svazovat... Život není čas, je to setkání s přáteli. 
 Aj hriech sa môže stať pre svet a človeka užitočným vďaka Božej prozreteľnosti. 
 Náš vzťah k Bohu je dialogický, naša ľudská sloboda je tvorivá. 

 Hodnota pravdy nemôže byť definitívne spojená  
so záujmom individuálneho človeka.  

 

Pravda sa zjavuje ako objav vlastnej reflexie, 
ale zároveň tiež ako dar zjavený Bohom. 

 Človek je v podstate sociálny 
 a kresťanská dokonalosť spočíva v láske. 

 Dôsledkom toho, že vrcholom kresťanskej praxe  
je láska, je skutočnosť, že žiadne pravé poznanie  

nie je možné bez lásky. 
 Všetko, čo existuje, môže a musí pozdvihnúť ľudskú myseľ k Bohu. 

 

http://world-of-beauty-spa.takeit.cz/krasna-pri-kazde-prilezitosti-3987619-3987619?199653&rtype=V&rmain=7785589&ritem=3987619&rclanek=6457446&rslovo=422560&showdirect=1
http://sk.wikipedia.org/wiki/S%C3%BAbor:Kard_%C5%A0pidl%C3%ADk_Tom%C3%A1%C5%A1_CoA.jpg
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Benjamin DISRAELI 
(21.12.1804 – 19.4.1881) 

 

Britský politik a spisovateľ,  

od 40. rokov neformálny vodca 

konzervatívnej strany, ministerský 

predseda (1868; 1874–1880), získal 

(1876) šľachtický titul lord Beaconsfield. Jeho židovský otec ho dal 

pokrstiť (1817) v anglikánskej cirkvi. Benjamin D´Israeli vyštudoval 

právo, výhodne sa oženil, od r.1837 bol poslancom Dolnej snemovne 

za toryovcov, inicioval volebnú reformu (1867). Veľmi podporoval 

kráľovnú Viktóriu, chcel, aby Británia bola najmocnejšou krajinou 

sveta, dosiahol pripojenie Indie k britskej ríši, spriatelil sa s rodinou 

Rothschildovcov, ovplyvnil kúpu balíka akcií spoločnosti 

spravujúcej Suezský prieplav (1875), dostal  

pod britský vplyv Cyprus (1878), obmedzil vplyv Ruska na Balkáne. V literárnej tvorbe velebil aj 

cnosti aristokratického života (Henriette Temple, Sybila, Endymion). 
 

Z myšlienok 

Kým vaši predkovia, ctení džentlmeni, boli divosi na neznámom 
ostrove, moji boli kňazmi v Šalamúnovom chráme. 
 

Existuje sila, ktorú neprekoná žiadna ľudská vynaliezavosť, mám na mysli zážitky, 

ktoré nám pripravuje hlúposť. 

Trpezlivosť je nevyhnutnou vlastnosťou génia… Tajomstvom úspechu je užitočná 

vytrvalosť… Úspech je potomkom odvahy. 

Človek dosiahne všetko, čo si zaumieni, len ak to chce naozaj...  

Niet šťastia bez činnosti... Nádej je pilierom sveta. 

Manželstvo je najväčším pozemským šťastím, ak je založené na skutočnej sympatii. 

Je omnoho ľahšie kritizovať, ako mať pravdu. 

Chyby veľkých ľudí sú potešením pre malých. 

Väčšina je vždy tou najvtipnejšou odpoveďou. 

Mať zlosť znamená, pomstiť chyby iných na sebe. 

Lichotenie je potvrdenie neexistujúcich predností. 

Láska je zmysel nášho života a jeho jediný cieľ. 

Každý človek sa narodil preto, aby miloval. 

Niet lepšieho vzdelania, ako je nepriazeň osudu.       

http://en.wikipedia.org/wiki/Image:Young_disraeli.jpg
http://en.wikipedia.org/wiki/Image:1st_Earl_of_Beaconsfield.jpg
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Samuel BECKETT  
(13.4.1906−22.12.1989) 
 

Za literárnu tvorbu, ktorá v nových 

formách románu a dramatického 

umenia  z bezmocnosti človeka 

modernej doby čerpá pramene pre svoje povznesenie, získal (1969) 

Nobelovu cenu za literatúru. Írsky dramatik, prozaik a esejista 

premietol svoje osobné pojatie ľudskej existencie s otvorenými 

otázkami bytia a neuspokojivých vzťahov medzi ľuďmi aj do 

divadelného videnia sveta. V jeho textoch sa hrdinovia dostávajú do 

bezvýchodiskových situácií a spravidla márne hľadajú svoje miesto vo 

svete. Existenciálnu skepsu sprevádza čierny humor a groteskné 

konanie, v ktorých možno rozoznať odkazy na najvýznamnejšie 

klasické diela svetovej literatúry. Jeho krédo je: človek musí klesnúť 

až na samotné dno, aby objavil začiatok, podstatu. V absurdnej dráme 

Čakanie na Godota naznačil bezvýchodnosť ľudskej existencie 

z pocitu osamotenia človeka vo svete, ak si neuvedomuje ani vieru 

vo vyšší zmysel ľudskej existencie. 

 

 

Z myšlienok 
 
Najprv tancuj, potom premýšľaj! To je prirodzený postup vecí.   

 
Všetci sme sa narodili ako hlupáci, niektorým to zostalo.  

 
Zo zlých životných ciest si vyber tú najjednoduchšiu. 

 

... utekal pred smrťou, pokoj svojej duše našiel až v nej. 

 
Skúsil si to aspoň? Spadol si? Nevadí.  

Skús to znova. Spadni znova. Spadni lepšie,... 
 

Keď si pomyslím, že čo nevidieť bude už všetko 

povedané, a všetko sa bude musieť začať  

od začiatku znova…  

 

Vladimír: Aspoň nám prešiel čas. 

Estragon: Aj tak by prešiel. 

Vladimír: Áno. Ale nie tak rýchlo.  
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Jacob BERNOULLI 
(             16.8.1705) 
 

Patrí k významnej rodine úspešných 

matematikov a prírodovedcov. Bol 

synom obchodníka a piatym dieťaťom 

svojich rodičov. Jacob  Bernoulli  
sa narodil v Bazileji a na prianie otca 

študoval teológiu a jazyky. Z vlastného záujmu získal 

základné poznatky z astron6mie, matematiky a fyziky. 

Vzdelanie si prehĺbil na cestách v Ženeve, Paríži, v 

Holandsku i Anglicku. Začal prednášať experimentálnu 

fyziku (1683) a stal sa profesorom matematiky na 

bazilejskej univerzite (1687). Rozvinul základy kombinatoriky, zaoberal sa teóriou 

radov. Dokázal divergenciu harmonického radu, využíval mocninné rady pre výpočet 

dĺžky kriviek a obsahov plôch. Študoval úlohy o obrazcoch rovnakého obvodu, 

položil základy variačného počtu. Skúmal geometrické krivky (reťazovka, 

lemniskáta, logaritmická špirála), zaviedol poláme súradnice. Od roku 1690 riešil 

problémy mechaniky v gravitačnom poli pomocou diferenciálnych rovníc, určoval 

dráhy s konštantným spádom, tvary elastických 

nosníkov a zavesených lan. V posmrtne vydanej 

práci Umenie predpokladať (1713) položil základy 

teórie pravdepodobnosti. Zaviedol pojem 

pravdepodobnosti, formuloval zákon veľkých 

čísel. Zomrel 16.8.1705 a na pomníku má 

nakreslenú logaritmickú špirálu spolu s nápisom     

zostávam rovnakou aj keď sa mením.  

 

 

Nebýva zvykom, aby v jednej rodine bolo príliš veľa 

významných matematikov. Švajčiarska rodina 

Bernoulliocov mala počas troch generácií osem slávnych 

matematikov. S ich menami je spojených desať 

významných matematických a fyzikálnych rovníc  

alebo výrazov, ale aj mesačný kráter. Slávna rodina 

Bernoulliovcov bude asi ťažko prekonaná v nezvyčajnej 

sile rodovej úspešnosti v matematických vedách.  

Ale z toho nevyplýva, že "gény pre matematiku"  

sa iba dedia. Matematikom sa nadaný človek postupne 

stáva, myšlienkovou činnosťou sa vypracúva, činorodou 

intelektuálnou prácou rastie a mohutnie jeho 

matematická intuícia.                                                                                            
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Romain ROLLAND  
(29.1.1866 – 30.12.1944) 

 

Francúzsky prozaik, dramatik, esejista, 

hudobný historik a literárny kritik bol 

profesorom hudby na parížskej Sorbone. 

Vybadal nevyhnutnosť rozšírenia ľudskej múdrosti a mravnej ušľachtilosti 

širším a hlbším uplatnením mohutnosti láskavých skutkov. Vnímal 

a oslavoval výnimočné ľudské osobnosti (Beethoven, Michelangelo, Tolstoj, 

Gándhí, Händel), brojil proti nezmyselnosti a bezduchosti. Vo svojich 

esejistických prejavoch o politike, filozofii, divadle aj o hudbe, v románoch 

i životopisoch, sprostredkúval hlboké mravné ideály. Za svoje literárne dielo 

(predovšetkým za románový cyklus s autobiografickými črtami Ján Krištof), 

ktorým šíril sympatie a lásku k pravde získal (1915) Nobelovu cenu. Vo svete je známy aj 

divadelnou hrou Tragédia viery (1899),  románom Dobrý človek ešte žije – Colas Breugnon (1919), 

milostnou novelou Peter a Lucia (1920), drámou Hra o láske a smrti (1924), psychologickou 

románovou sondou Očarená duša (1933). Po celý svoj život si dopisoval s významnými politikmi, 

umelcami, spisovateľmi. 

Z myšlienok 

 V láske tak ako v umení sa nesmie čítať to, čo o tom povedali druhí. 
Každý musí sám vyjadriť, čo cíti. 

 Dobrodením lásky nie je len to, že nám dáva vieru v druhého, ale aj to, že nám 
vracia vieru v seba samého...  

 Všetko, čoho sa dotkne láska, stave sa nesmrteľným.  
 Nikdy nie je láska silnejšia, ako keď cíti, že sa púšťa do niečoho, čo jej prinesie 

utrpenie... Láska žije v tom, kto miluje, nie v tom, kto je milovaný. 
 Človek je omylný, ale milovať niekoho, nie je omylom nikdy. 
 Ženská duše stále potrebuje milovať a byť milovaná. 
 Všetko pominie – spomienka na slová, na bozky, na milostné objatia,                  

ale súzvuk duší je nezmazateľný. 
 Buďte silní, bez teórií a násilností, a všetky slabé duše sa k vám budú obracať  

ako rastliny k svetlu. 
 Pravdu treba milovať viacej ako seba samého,  

svojho blížneho však viacej ako pravdu. 
 Prvý zákon umenia: Ak nemáš čo povedať, mlč. Ak máš čo povedať, povedz,  

ale neklam... Na svete nie je nič krajšie ako čestný človek. 
 Cieľom umenia nie je sen, ale život... Nie je ťažké robiť veci nové, ale dobré. 
 V láske a umení sa nedá opisovať, každý sa musí vyjadriť sám za seba...  
 Kto nikdy netrpel, nepozná dobre svoje vnútro.  
 Hudba – ako dážď, kvapka za kvapkou preniká do srdca a oživuje  ho. 
 Vidieť svet taký aký je a predsa ho milovať – to je najväčšie umenie. 
 Úprimnosť je dar práve tak vzácny ako inteligencia a krása. 
 Nech je pochválená radosť aj bolesť. Obe sú sestry a obe sú posvätné. Vytvárajú 

svet a podnecujú duchovnú veľkosť. Sú silou, sú životom. 
 Myšlienková inteligencia je ničím bez inteligencie srdca. 
 Aby si osvetľoval svetlom iných, musíš nosiť slnko v sebe. 
 Najhoršou chorobou, ktorou svet trpí, nie je sila zlých, ale slabosť dobrých.   

http://sk.wikiquote.org/wiki/L%C3%A1ska
http://sk.wikiquote.org/wiki/Umenie
http://sk.wikiquote.org/wiki/%C4%8C%C3%ADtanie
http://sk.wikiquote.org/wiki/Hovorenie
http://sk.wikiquote.org/wiki/Vyjadrenie
http://sk.wikiquote.org/wiki/C%C3%ADtenie
http://sk.wikiquote.org/wiki/Dobrodenie
http://sk.wikiquote.org/wiki/L%C3%A1ska
http://sk.wikiquote.org/wiki/Viera
http://sk.wikiquote.org/wiki/N%C3%A1vrat
http://sk.wikiquote.org/wiki/V%C5%A1etko
http://sk.wikiquote.org/wiki/Dotyk
http://sk.wikiquote.org/wiki/L%C3%A1ska
http://sk.wikiquote.org/wiki/Nesmrte%C4%BEnos%C5%A5
http://sk.wikiquote.org/wiki/L%C3%A1ska
http://sk.wikiquote.org/wiki/Sila
http://sk.wikiquote.org/wiki/C%C3%ADtenie
http://sk.wikiquote.org/wiki/Prin%C3%A1%C5%A1anie
http://sk.wikiquote.org/wiki/Utrpenie
http://citaty.dovrecka.sk/archiv/id-5000
http://citaty.dovrecka.sk/archiv/id-5000
http://sk.wikiquote.org/wiki/Pravda
http://sk.wikiquote.org/wiki/Milova%C5%A5
http://sk.wikiquote.org/wiki/Bl%C3%AD%C5%BEny
http://sk.wikiquote.org/wiki/Svet
http://sk.wikiquote.org/wiki/Kr%C3%A1sa
http://sk.wikiquote.org/wiki/%C4%8Cestnos%C5%A5
http://sk.wikiquote.org/wiki/%C4%8Clovek
http://sk.wikiquote.org/wiki/Cie%C4%BE
http://sk.wikiquote.org/wiki/Umenie
http://sk.wikiquote.org/wiki/Sen
http://sk.wikiquote.org/wiki/%C5%BDivot
http://sk.wikiquote.org/wiki/%C5%A4a%C5%BEkos%C5%A5
http://sk.wikiquote.org/wiki/Vec
http://sk.wikiquote.org/wiki/Novos%C5%A5
http://sk.wikiquote.org/wiki/Dobro
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HENRI MATISSE 
(31.12.1869 – 3.11.1954) 

Fauvizmus, ako tvorivá výtvarná metóda,  

je založený na ostrých a smelých kombináciách 

farieb. Obrazy vyvolávajú dojem akoby revali  

a zavýjali. Ich tvorcovia dostali názov od slova 

fauve – divý, dravec. Neusilovali sa zobraziť 

skutočnosť, ale získať nadvládu nad obsahom, 

snažili sa emocionálne pôsobiť dekoratívnosťou 

a farbou, navodiť príjemnú náladu, pôsobiť harmonicky. pokojne.  

   Henri Matisse predstavuje svojím maliarskym, kresliarskym  

a grafickým dielom najčistejší prejav francúzskeho moderného 

kolorizmu. Jeho diela chceli byť slávnosťami farieb, ktorých účinok 

podporovala suverénna "písaná" kresba. Pôsobil na široký okruh 

medzinárodných modernistov. Je považovaný za najväčší zjav fauvizmu (1903-1907). V neskoršej 

tvorbe maľoval figurálne kompozície, portréty, zátišia a interiéry, v ktorých sledoval predovšetkým 

dekoratívny účinok -- v rytme kresebnej arabesky a žiariacom kolorite, vyžarujúcim šťastnú pohodu 

a ľahkosť (Fiala, V. ;Praha 1968), Lassaigne, J. ;Lausanne 1959). 

 https://www.svkul.cz/wp-content/uploads/2014/06/matisse-med.pdf 
 

Z diela 

 
Chcem, aby... človek pred 
mojim obrazom pocítil pokoj. 
 
 
 
 
 

https://www.svkul.cz/wp-content/uploads/2014/06/matisse-med.pdf
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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. 

 
 


