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Alfréd DELP 
(15.9.1907 – 2. 2. 1945) 
 

Nemecký jezuitský páter (vysvätený r.1937), obvinený 

fašistickým režimom z vlastizrady, šesť mesiacov väznený 

a po krátkom procese bol aj odsúdený na smrť obesením. Jeho 

popol rozprášili. Bol kritikom nacionálneho socializmu, ale aj 

zástancom rešpektu pred Božím zákonom a ochrancom ľudskej 

dôstojnosti. Samostatným premýšľaním spoznal cestu dozrievania 

pre hlboko ľudské hodnoty v zodpovednej slobode a  nezištnej 

obetavosti. Ako spisovateľ a redaktor vykonával pastoráciu 

 aj cez médiá. Spoznaním zásad i povinností sa pre každého otvára 

praktický apoštolát, v ktorom váhanie nemá zmysel. Mal láskavé 

srdce bojovníka za prehĺbenie kresťanskej súčasnosti:  

Aj tá najveľkolepejšia minulosť človeku nič nepomôže, ak to staré, 

minulé, nie je spracované po novom a pochopené živou 

prítomnosťou. Vydal svedectvo pravde aj za cenu obety.  
 

Z myšlienok 
 

Ak sa objaví skrz človeka na svete o trochu viac lásky a dobroty,  
trochu viac svetla a pravdy, mal jeho život zmysel. 
 
Pokľaknutie na kolená alebo zopnuté prázdne ruky sú dve pôvodné gestá 
slobodného človeka. 
 
Opatrné a hlboko úctivé musí byť naše jednanie,  
s ktorým sa približujeme k človeku. 
 
Ak pripustia cirkvi sveta ešte raz obraz hašteriaceho sa kresťanstva, sú odpísané. 
 
Správe o spáse a Spasiteľovi nikto neuverí, pokiaľ sa až do krvi nevyčerpáme  
v službe človeku. 
 

Boh je studnicou ukrytou v našom vnútre, studnicou,  
ku ktorej sme pozývaní  ako hostia, aby sme si pri nej odpočinuli.  

 
Modlitba je skutočne modlitba a nie zbožné rozprávanie,  
ak na seba berieme zodpovednosť a plníme ju.                 
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Bertrand RUSSELL 
(18. 5. 1872 – 2. 2. 1970) 

 

Lord Bertrand Artur William Russell, bol jednou z najvýznamnejších osobností 

20. storočia. Na Trinity College v Cambridgi vyštudoval matematiku a filozofiu. 

Životom a dielom sa zapísal do dejín ako matematik, logik, filozof, sociálny kritik 

a verejný činiteľ. Trojzväzkové monumentálne dielo Principia mathematica 

(1910–1913, spoluautor A.N. Whitehead) zavŕšilo výskum v oblasti matematickej 

logiky a spresnilo všeobecnú logicko–jazykovú stránku základov matematiky. 

Svojimi prácami zasahoval do ekonómie, etiky, filozofie, sociológie, psychológie, 

politiky i histórie. Brilantný umelecký i odborný štýl mu umožňoval vyjadriť 

hlboké myšlienky jasne a prehľadne. Naznačme jeho bohatú publikačnú činnosť: 

Princípy sociálnej reformy; Cesty k slobode; Analýzy ducha; O výchove; Ako si 

vyrobiť šťastie; Výchova a spoločenský poriadok; Filozofia a politika; Ľudské poznanie, jeho rozsah 

a hranice; Nové nádeje na zmenu sveta; Etika a politika v ľudskej spoločnosti. Russell bol 

spoluzakladateľom a prvým prezidentom Pugwaského hnutia vedcov za mier. Za mnohostranné 

a významné diela, v ktorých zastával humanistické ideály a slobodu myslenia, dostal Nobelovu 

cenu za literatúru (1950). Zostal len šľachticom ducha a rozumu.  
 

Z myšlienok 
 

Filozofia je zem nikoho, ktorá sa rozprestiera medzi vedou a teológiou  
a vystavuje sa útoku z oboch strán.     

Každý, kto sa zaoberal akoukoľvek tvorivou prácou, skúsil v menšom stupni stav 
mysle, keď sa po dlhej práci prejaví v okamžitej nádhere pravda alebo krása – 
môže to byť v súvise s niečím úplne malým alebo sa to môže dotýkať celého 
vesmíru. Myslím si, že najlepšie tvorivé práce v u mení, vo vede, v literatúre,  
vo filozofii vznikli v takomto okamihu.  

Moje spoločenskovedné a politické eseje sa zamerali na zmenšovanie krutosti 
a nevedomosti v ľudských záležitostiach. Moje abstraktnejšie state vyvierajú  

zo snahy o poznanie, z hľadačstva, ktorému sa nekladú žiadne zábrany.  
Láska a poznanie ma viedli k nebesiam. Ale súcit ma vždy vrátil späť na zem.  
Echá výkrikov bolesti sa odrážali v mojom srdci. Vyhladované deti, obete mučenia 
tyranmi, bezmocní starí ľudia, to nenávidené bremeno ich synov a celý svet 
osamelosti a chudoby a bolesti sa vysmievajú tomu, čo mal byť ľudský život.  
Chcem zmierniť toto zlo, ale nemôžem, a tak tiež trpím. 
Som presvedčený, že vedecké poznanie nikdy nemôže spôsobiť zlo. Tvrdím však 
a to veľmi dôrazne, že poznanie neporovnateľne častejšie prináša úžitok  
ako škodu, a strach z poznania je oveľa škodlivejší ako poznanie. 

Schopnosť rozumne využívať voľný čas je znakom  
najvyššieho stupňa kultúry. 

Logika je mladosťou matematiky  
a matematika je mužným vekom logiky. 

Smutné je, že hlupáci sú takí sebaistí  
a ľudia múdri tak plní pochybností. 

Ak zostane svet naplnený zlobou a závisťou, bude tým 
hroznejší, čím bude vedeckejší.                                                               
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Božena NĚMCOVÁ 
(4. 2. 1820 − 21.1.1862) 

 
https://cs.wikipedia.org/wiki/Bo%C5%BE

ena_N%C4%9Bmcov%C3%A1 

Babička. Najčítanejšia česká kniha (vyše 300 vydaní v češtine)  

bola preložená do ďalších 21 jazykov, patrila medzi povinné školské 

čítanie aj na Slovensku. 

 

 

 

 
Z diela 
Kniha Babička s podtitulom Obrazy z venkovského života. Dokončená v roku 1855.  

Poviedky: Divá Bára, V zámku a podzámčí 
Zbierky: Národní báchorky a pověsti, Národopisné a cestopisné obrázky z Čech 

 

„Babička už jede!“ rozlehlo se po domě; pan Prošek, paní,  
Bětka nesouc na rukou kojence, děti i dva velicí psové,  

Sultán a Tyrl, všecko vyběhlo přede dvéře vítat babičku.  
Z vozu slézá žena v bílé plachetce, v selském obleku. Děti zůstaly 

stát, všecky tři vedle sebe, ani z babičky oka nespustily! 
 

http://citato.cz/autor/bozena-nemcova 
 
 
 

 

 

 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Bo%C5%BEena_N%C4%9Bmcov%C3%A1
https://cs.wikipedia.org/wiki/Bo%C5%BEena_N%C4%9Bmcov%C3%A1
https://www.aktualne.cz/wiki/osobnosti/zaslouzili-umelci/bozena-nemcova/r~cd16833ec58c11e3ad22002590604f2e/
https://www.aktualne.cz/wiki/osobnosti/zaslouzili-umelci/bozena-nemcova/r~cd16833ec58c11e3ad22002590604f2e/
http://citato.cz/autor/bozena-nemcova


5 

 

5 

 

Ferdinand PEROUTKA  

(6. 2. 1895 – 20. 4. 1978) 
 

Český žurnalista, spisovateľ a komentátor bol obdarený melancholickou 

intuíciou k javom politiky i všedného života. V osobných výpovediach 

ponúkal zovšeobecňujúce filozofické úvahy v aktuálnych dobových 

komentároch. Vyštudoval gymnázium v Prahe, bol redaktorom Lidových 

novin i šéfredaktorom časopisu Přítomnost. Po zatknutí bol (1939) odvezený 

do koncentračného tábora. V rokoch 1945 – 1946 bol poslancom Národného 

zhromaždenia. Po roku 1948 odišiel do Nemecka a USA. Pôsobil  

aj ako riaditeľ čs. oddelenia rozhlasovej stanice 

Slobodná Európa. Zomrel v New Yorku, urna 

s popolom je uložená na pražskom Vyšehrade.   
 

Z myšlienok 
 
 

Člověk se nikdy nerozvine, nevybojoval-li nikdy ve svém 
nitru mučivý boj s pravdou... Prví věc, která je národu třeba, 
je duchovní pořádek a uznání, že zlo je zlem... Neodhalené, 
neobjasněné, omlouvané zlo je schopno plodit další zla. 
Lid je anonymní a mlčky nese na sobě pořádek světa 
a udržuje souvislost věcí tam, kde by hlasití filozofové svět 
roznesli. 

Pravda je asi jako koule,  
to je průsečík všech možných vlivů...  

vidíme jenom stranu té koule. 
Nevyplenitelným českým ideálem je chytrost a rozumnost, a naše humanita souvisí 
se zdravým rozumem, který se zdá být jedinou naší spolehlivou tradicí. 
Co učiní moudry muž, zabloudí-li v lese? Vrátí se, odkud vyšel, a počne hledati 
znovu. Co učiní moudry muž, zabloudí-li ve světě idejí? Vráti se k pozorování 
skutečnosti. 
Podstatou mužného ideálu není hrubost, tvrdost nebo něco podobného, nýbrž 
práceschopnost udržet v harmonické rovnováze všechny mohutnosti lidské povahy. 
Lží ovšem může člověk někdy oklamat svět, ale pomsta je ta, že vnitřně oslábne, 
uče se vyhýbat překážkám a obcházet je slovy. 
Historie je stálá tvorba a pobídka ke stále činnosti...  
Vždy je nutno zastupovat princip v nových podmínkách.  
Politika pozůstává mezi jiným i v umění lákat různými 
úskoky lid k činům. 

Národ kupodivu není nikdy spasen ani zatracen 
vítězstvím nebo porážkou jedné strany,  
je-li v něm rozumnost rovnoměrně rozložena. 
Pouze ten křičí, kdo není ujištěn o pravdě svých slov. 
Pravdě pak sluší klidná pevnost a chladná prostota. 
On (K. Čapek) ze všeho, co vzal do ruky, něco udělal. 

Ale rád bych dožil, jak jsem žil – po svém.   
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Jan WERICH 
(6. 2. 1905 – 31.10.1980) 
  

Filmový a divadelný herec, dramatik a filmový 

scenárista sa stal uznávanou postavou českej 

kultúry. Spolupracoval (1926–1938) s Jiřím 

Voskovcom a Jaroslavom Ježkom na scéne 

Osvobozeného divadla (Golem, Sever proti Jihu, 

Kat a blázen, Balada z hadrů, Nebe na zemi, Rub 

a líc). Cez 2. svetovú vojnu pôsobil v USA. Po 

roku 1945 vytvoril Divadlo V+W (muzikál 

Divotvorný hrnec). Jan Werich bol riaditeľom 

Divadla ABC (1956–1961). Okrem divadelnej činnosti hral aj vo 

filmoch a televíznych inscenáciách. Známe sú jeho postavy vo filmoch 

Pudr a benzin, Svět patří nám, Hej rup!, Peníze nebo život, Císařův 

pekař a pekařův císař, Byl jednou jeden král.  

Z myšlienok 

 Já myslím, že civilizace není dobrá, když je bez kultury. Člověk potřebuje ke štěstí  

a spokojenosti nejenom pohodlí tělesné, ale i duševní. Kultura a civilizace musí jít ruku v ruce. 

 Když už člověk jednou je, tak má koukat, aby byl. A když kouká, aby byl a je, tak má být to,  

co je a nemá být to, co není, jak tomu v mnoha případech je. 

 Paměť je výsadou blbých, chytrý nemá čas si pamatovat, chytrý musí vymýšlet. 

 Kde blb, tam nebezpečno… Proti blbosti i bohové bojují marně. 

 Humor je boj s lidskou blbostí. V tomto boji nemůžeme nikdy vyhrát. Ale nikdy v něm nesmíme 

ustat... Překonávat vědomě své sklony k blbnutí a blbostem je nejvlastnějším projevem lidskosti. 

 Mít rád lidi a milovat lidi to je celé tajemství a snad jediný recept na štěstí. 

 Přátelství je součást lidského štěstí… Přirozeností člověka je hledání radosti.  

 Dobrá nálada nevyřeší všechny Vaše potíže, ale nasere tolik lidí, že stojí za to si ji udržet. 

 Lidská paměť je taky bludiště – moc věcí se tam ztratí… Čas má plné kapsy překvapení…  

 Čas si vymysleli lidé, aby věděli, od kdy do kdy a co za to. 

 Člověk musí mít vždycky cíl, ale nemusí se vždycky trefit. 

 U nás se vždy platilo více za muziku než za fyziku, a proto tady není žádný Einstein. 

 Mít rád lidi a milovat lidi to je celé tajemství a snad jediný recept na štěstí. 

 Mládí biologické neosvobozuje od blbosti a hlouposti, stejně jako stáří nezaručuje moudrost. 

 Jsou blbí dědkové a hloupé děti… Hloupost se vyfackováním nedá vyléčit. 

 Jakmile se z mládí začne dělat zásluha, je to špatné. Protože každéj starej blbec byl taky jednou 

mladej blbec. 
 Člověk, který umí nasytit duši, není zlý člověk… Člověk, který nikdy neplakal, nežil opravdový život! ... 

Smích a pláč jsou nejcennější majetek živého člověka… Bez lidí dobré vůle by život byl jen nákladné 

a nebezpečné dobrodružství. 

 Jestliže neumíš, naučíme, jestliže nemůžeš, pomůžeme ti, jestliže nechceš, nepotřebujeme tě. 

 Bůh stvořil člověka, ale nedal si to patentovat, a tak to teď po něm může dělat kdejakej blbec. 

 Člověk přišel na svět proto, aby tady byl, pracoval a žil. Jen moudrý se snaží náš svět postrčit 

dál, posunout výš. A jen vůl mu v tom brání. 

 Kdyby velký umělci neudělali svoje dílo, tak jsme byli o to chudší, protože umění je komunikace. 

 Pakliže člověk zvítězí nad vlastní blbostí, je vítězem nebo poraženým? 

V každém případě je to dobré. 

 Když muž nemá rozum, musí být žena vynalézavá.  

 Když žena není vynalézavá, musí mít muž rozum. 

 Kdo víno má a nepije, kdo hrozny má a nejí je, kdo ženu má  
a nelíbá, kdo zábavě se vyhýbá, na toho vemte bič a hůl,  

to není člověk, to je vůl.   

http://www.pozitivni-noviny.cz/IMAGES/werich-kdyz.jpg
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Petr HÁJEK  
(6. 2. 1940 – 26.12.2016)  

 

Český vedec, vysokoškolský profesor matematiky 

(matematická analýza, matematická logika).  

Po štúdiu na Matematicko-fyzikálnej fakulte UK  

v Prahe diaľkovo vyštudoval aj hru na varhany na Akadémii 

múzických umení. Venoval sa teórii množín, aritmetike, logike  

a umelej inteligencii. Položil matematické základy „fuzzy“ logiky. 

Pracoval v Ústave informatiky Akadémie vied Českej republiky. 

Prednášal aj na pražskom ČVUT, na Univerzite Karlovej  

i na Technickej univerzite vo Viedni. Ovplyvnil smerovanie 

matematickej logiky a jej praktické využitie v umelej inteligencii. 

Bol autorom alebo spoluautorom niekoľkých kníh, asi 300 štúdii 

a článkov, ktoré publikoval väčšinou v zahraničných časopisoch. 

V rokoch 1996-2003 bol prezidentom Spoločnosti Kurta Gödela. 

 

Z myšlienok 
 

 Matematika je především krásná. Naprosto dokonalá v tom smyslu,  

že její výsledky jsou zcela přesně formulovány a zcela exaktně 

dokazovány. Matematika hovoří o věcech, které jsou nesmírně 

abstraktní a které existují jakýmsi zvláštním způsobem… množina 

přirozených čísel jako celek je krásným příkladem objektu, který 

matematicky existuje, ale v přírodě se fyzicky nenachází. To znamená,  

že matematika se dá sice aplikovat do přírodních věd, ale sama je 

jakýsi chrám ducha, kde jsou věci přesně dané a přesně vymezené; udává nám porozumění 

nekonečnu jako přesně popsanému pojmu… matematika hovoří o světě, který existuje velmi 

zvláštním způsobem mimo čas a prostor, a do toho času a prostoru se dá aplikovat,  

když zjistíme, že některé materiální věci a vztahy se chovají tak, že to odpovídá vztahům 

matematickým a že se o nich dá tím jazykem matematickým hovořit…  
 

 … práce matematika nespočívá v provádění nějakých předepsaných úkonů, ale v poznávání 

neznámého. V objevování pomocí dedukce z axiomů. A tady hraje roli inspirace, nápad, jakési 

nadání. Čili tvůrčí matematika začíná tam, kde si matematik položí přesně definovaný problém  

a pak se ho pokouší řešit pomocí exaktních důkazových metod. 

 

 … umět matematiku člověku velice pomáhá v přesném usuzování o čemkoliv,  

ne nutně o číslech a matematických objektech… 

 

 Matematika může působit estetický požitek tím, že sledujete nějakou úvahu, všechno se zdá 

jasné, a najednou do toho vstoupí úplně nová myšlenka, která tomu dá zcela novou dimenzi,  

jako když se ke znějící polyfonii přidá nový hlas. 

 Svět náboženské víry je radikálně odlišný od světa vědeckého, ve víře nejde o dokazování věcí,  

ale o následování, o životní postoj. Znovu podotýkám, že podle mne matematika může nabídnout 

určité metafory pro usuzování v náboženské víře. Ale rozhodně se věda dá dělat jak s vírou,  

tak bez víry. 

 … podle mne matematika může posloužit jako metafora pro jisté úvahy náboženské víry  

a jisté úvahy o existenci Boží. Gödel jako zcela vedlejší věc ve své tvorbě po sobě zanechal 

formální důkaz existence Božské bytosti. Několikrát jsem o tom přednášel a zdůrazňoval jsem,  

     že náboženská víra se neopírá o formální důkazy, ale o jisté pozvání k následování. 

                                                                                                                                                                                                  

https://cs.wikipedia.org/wiki/6._%C3%BAnor
https://cs.wikipedia.org/wiki/1940
https://cs.wikipedia.org/wiki/26._prosinec
https://cs.wikipedia.org/wiki/2016
https://cs.wikipedia.org/wiki/Matematick%C3%A1_logika
https://cs.wikipedia.org/wiki/Matematicko-fyzik%C3%A1ln%C3%AD_fakulta_Univerzity_Karlovy
https://cs.wikipedia.org/wiki/Praha
https://cs.wikipedia.org/wiki/Teorie_mno%C5%BEin
https://cs.wikipedia.org/wiki/Aritmetika
https://cs.wikipedia.org/wiki/Logika
https://cs.wikipedia.org/wiki/Um%C4%9Bl%C3%A1_inteligence
https://cs.wikipedia.org/wiki/Fuzzy_logika
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Józef M. BOCHEŃSKI 
(30. 8. 1902 – 8. 2. 1995) 

 

Poľský logik a filozof bol nielen uznávaným historikom logiky a filozofie, 

stúpencom novotomizmu, fenomenológie a modernej analytickej filozofie,  

ale aj podnetným dominikánskym rehoľníkom. Študoval vo Freiburgu (1928–31) 

i v Ríme (1931–34). Do roku 1940 prednášal logiku na Collegium Angelicum. Cez 2. 

svetovú vojnu bol vojenským kaplánom a slúžil s poľskou armádou vo Francúzsku, 

Anglicku aj v Taliansku. Logickými úvahami nachádzal inšpiráciu aj pre náboženskú 

vieru, ponúkal kritické zamyslenia nad relativizmom postmoderny aj strnulosťou 

časti katolíckej teológie. Stal sa docentom logiky v Ríme (1934) aj profesorom 

filozofie vo Freiburgu (1946), bol tam aj rektorom (1964–66)  

a viedol Ústav pre východnú Európu. Analyzoval súdobý 

marxizmus ako ideologickú a sociologickú kombináciu najväčších povier dvoch storočí 

v závere tisícročia (naznačil, že prírodovedecká metodológia nie je jedinou racionalitou, 

človek nie je absolútnou mierou všetkých vecí, technický a vedecký pokrok nie je 

všemocný). Skoro 70 ročný získal diplom leteckého pilota. Našej verejnosti sú známe 

diela Cesta k filozofickému mysleniu, Slovník filozofických povier. 

Z myšlienok 

 Myslieť znamená tvoriť pojmy... Človek je aj tým, kto poznáva ideálne skutočnosti. 
 Logika je schopnosť myšlienkového pohybu, myšlienkových operácií na veľmi vysokej úrovni 

abstrakcie... Logika je veľmi užitočným nástrojom analýzy a filozofie o základoch myslenia... 
 Logika je v zásade popisom predmetov a tým aj popisom sveta. Ak niekto logiku porušuje, 

postupuje proti všeobecnej štruktúre sveta a premýšľa neracionálne... Každá reč, ktorá 
nezodpovedá logickým zákonom, je samo so sebou sporná... Okrem logiky je len bľabotanie...  

 Racionalizmus má dve základné prikázania. Vedieť, o čom sa hovorí, to znamená dokázať 
povedať, čo má človek na mysli, a po druhé, keď sa niečo tvrdí, vedieť to zdôvodniť...  

 Solídny racionalizmus je to, čo učí logika... Veda je to, čo zostane, ak sa opúšťajú nesprávne 
hypotézy... Každá poctivá veda prekračuje skúsenosť. 

 My svet poznávame a netvoríme ho... Fakt je, že niekedy dôjdeme aj k pravde.  
 Ale istotu máme iba zriedka... Aby sme boli šťastní je nevyhnutné konať, pracovať, 

zápasiť. 
 Svet nie je jediným axiomatickým systémom... Božie zjavenie nám dáva určité axiómy...  
 Rozpor je základným, veľmi dôležitým činiteľom vedeckého pokroku... Človek je niečím iným 

ako zvyšok sveta.  
 Naša európska kultúra má, okrem iného, tri zložky: grécky kult vedy, rímske chápanie 

spoločnosti, práva i moci a tretia zložka je židovsko–kresťanská, ktorá má tiež 
existenciálny rozmer. 

 Ľudia by chceli mať dôkazy namiesto viery... Viera nie je súbor logicky prepojených výrokov... 
Na vysvetlenie viery je potrebné využívať najlepšiu logiku aká existuje... Pravdy viery sa 
nedajú dokázať, ale musím vedieť, v čo verím... Ak sa človek nemôže modliť, tak neverí. 

 Všetci sme platonici, keď sa filozofuje, tak sa ide v stopách Platóna...  
 Pravá filozofia je filozofia analytická... Elementárnou filozofickou zásadou  
 je  transformácia toho, čo je všeobecné na konkrétne. Všetko cez jednotlivé, 

vždy... Pestovanie filozofie bez kontaktu s inými vedami je nedorozumenie... 
 Úlohou filozofie je vychovávať rozumných ľudí. 

 Nemožno považovať za pravdu každé vyhlásenie, len preto, že je vytlačené 
alebo uvedené v médiách... Nestarajte sa o to, na čo nemáte vplyv. 

 Nebezpečenstvo diktátorských režimov je v tom, že sa človek nemôže brániť proti hlupákom... 
Všetky európske nacionalizmy sú idiotstvom. Európa je jednou krajinou. 

 Človek sa díva na dejiny a vidí, aká je malá figúrka. 
 Bez Boha je ťažké uniknúť záveru, že všetko je vlastne absurdné...  

 My dominikáni si myslíme, že Bohu sa má slúžiť nielen srdcom, ale aj hlavou.       
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Boris PASTERNAK   

(l0.2.1890 – 30.5.1960)  
 

Hĺbavý ruský básnik a prozaik s precíteným intelektom, 

vychádzal vo svojej tvorbe z pocitov a túžob jednoduchých 

ľudí. Jeho lyrika má vysokú poetickú kultúru založenú na 

vrstvení zložitých vzťahov medzi dojmom a obrazom sku-

točnosti. Filozofický nadhľad umocňoval intelektuálnu 

podstatu jeho predstavivosti, ktorá tlmočila jednotu človeka 

s prírodou, poznanie, že život človeka je najväčším ľudským dielom  

a výtvorom. Románom Doktor Živago, ktorý je rezom do mravnosti a charakternosti svojej doby, 

splatil dlh svojim súčasníkom. Aj za prozaické diela pripomínajúce umenie veľkých ruských 

autorov mu navrhli Nobelovu cenu za literatúru (1958), ktorú Pasternak vo vtedajšom Sovietskom 

zväze odmietol. Pasternak vyhranil životopisnú literatúru do osobnostných 

dimenzií a svojských umeleckých špecifík v obraze času a jeho aktérov veľmi 

sugestívne ako akt i fakt trvalej sebatvorby. Napríklad v sebevraždách odhalil 

smútok, keď človek nevie, komu patrí utrpenie bez trpiaceho, alebo uvidel chaos  

a v úľaku cúvol a vložil hlavu do slučky ako pod vankúš. Talent i utrpenie  

ako všetko na svete musí prekonávať seba, aby bolo samo sebou.                                                                                   

 Z myšlienok  
 Vo všetkom vniknúť chce sa mi do jadra veci. V práci a taktiež v hľadaní ciest a zmätkov  

v srdci. Do podstaty dní minulých, do príčin prvých, do jadra, ta, kde vzniká dych, do pulzu 
krvi. A stále chcem ja v rukách mať osudu nite, žiť, myslieť, cítiť, poznávať tajomstvá skryté. 

 Vďaka láske sa stávame ľudskejší bez ohľadu na to, ako to prebieha. 
 Život okolo nás sa stále mení a ja si myslím, že by bolo dobre podľa toho meniť aj názor – 

prinajmenšom raz za desať rokov. Veľká, čo i hrdinská oddanosť jednému hľadisku je mi 
cudzia – je to nedostatok pokory. 

 Umenie napĺňajú všeobecne známe veci a ošúchané pravdy. Hoci všeobecne známe zásady 
môže použiť každý, dlho čakajú na uplatnenie a nevedia sa presadiť. Na všeobecne známu 
pravdu sa môže málokedy, raz za sto rokov usmiať šťastie, a vtedy sa uplatní... 
Najpozoruhodnejšie objavy sa robili vtedy, keď obsah, prepĺňajúci umelca, mu nedal  
zamyslieť sa a v náhlivosti vyriekol svoje nové slovo starým jazykom, pričom si neuvedomil,  
či je starý, alebo nový. 

 Pochopil som, že biblia nie je natoľko kniha s nemenným textom, ako skôr zápisník ľudstva,  
a že také je všetko, čo je nepominuteľné. Nie je životaschopná vtedy, keď je záväzná, ale keď 
je vnímavá ku všetkým pripodobneninám, ktorými na ňu pozerajú vychádzajúce storočia. 
Pochopil som, že dejiny kultúry sú reťazcom rovníc v obrazoch, ktoré v dvojiciach spájajú 
najbližšie neznáme so známym, pričom tým známym, stálym pre celý rad je legenda, ktorá  
je základom tradície, a tým neznámym, vždy novým je aktuálny moment súčasnej kultúry. 

 Nezaujímam sa o človeka, ale o jeho obraz. 
 Mojím cieľom je postihnúť tok života ako taký, život ako celok, ako som ho ja videl a prežil... 

Vždy ma prekvapovalo, že to, čo je dané, čo je zákonité, nikdy nevyčerpalo skutočnosť doplna 
– život vždy prekypoval zo všetkých nádob.  

 V Živagovi som chcel zaznačiť minulosť  
a zároveň vzdať hold krásnym a citovým stránkam vtedajšieho Ruska.  

 Treba žiť naplno, pozerať vpred a čerpať zo živých zásob,  
ktoré spolu s pamäťou vytvárajú zabudnutie. 

 Človek, jeho činnosť musia obsahovať prvok nekonečnosti,  
ktorý dodáva javu určitosť, charakter...  

 Zjavnosť prítomnosti je budúcnosť, a budúcnosť človeka je láska.           
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René DESCARTES 
(31.3.1596 – 11.2.1650) 

Francúzsky filozof, matematik 

a prírodovedec. Vyštudoval právo 

a medicínu v Poitiers. Viac ako desať 

rokov slúžil ako jazdecký dôstojník  

vo vojskách rôznych potentátov. Cestoval po Nemecku, Švajčiarsku 

a Taliansku. Usadil sa v Holandsku. Svoju racionalistickú analytickú 

metódu rozpracoval do novej metodológie a teórie vedy. Vyvrcholením 

bola slávna Rozprava o metóde (1637). Štyri základné pravidlá 

karteziánskej metódy boli: pravidlo metodickej pochybnosti (za pravdivé považovať iba to,  

čo je v mysli jasné, zreteľné a evidentné; chrániť sa pred prenáhlením a predpojatosťou);  

pravidlo analytického postupu (rozkladať zložité na čo možno najjednoduchšie); pravidlo syntézy 

(postupovať od ľahšieho k ťažšiemu, zhrnúť vzťahy a závislosti od jednoduchých  

až k najzložitejším); pravidlo kontroly (dbať pri riešení každej otázky na to, aby sa prihliadalo  

na jej rozličné súvislosti a aspekty; zaistiť úplnosť skúmania). Descartes navrhol označovať známe 

aj neznáme veličiny písmenami, napr. a, b, c, ... x, y, z. Zaviedol označovanie mocnín tak,  

že mocniteľa písal vpravo hore od mocnenca, napr. a
3
, a

4
; rovnosť značil znakom . Ukázal 

geometrické konštrukcie, ktoré zodpovedajú operáciám +,  -,  ∙,  :,  ( )
2
, √ . Priraďoval dĺžku  

ku každému číslu, bez ohľadu na to ako vzniklo. Dal mocný impulz riešiť geometrické úlohy 

počítaním a skúmať vlastnosti kriviek i priestorových útvarov algebraicky. René Descartes 

považoval ľudský rozum za rozhodujúci zdroj poznania. Celým svojím dielom zdôraznil jeho 

autoritu. Uznával ideu Boha, nekonečna, dokonalosti. Prírodné javy zodpovedne pozoroval, meral 

a na vysvetlenie používal matematické úvahy. Snažil sa vytvoriť “univerzálnu matematiku“, ktorou 

by exaktne vystihol všetky stránky skutočnosti. V jeho predstavách sa algebraická rovnica stala 

základným pilierom analytickej geometrie, pomocou rovníc možno riešiť otázky geometrie.  
 

Z myšlienok 
 Všetko, čo svojimi zmyslami prijímam z vonkajšieho sveta, by mohol byť 

klam, všetko, čo môžem myslieť, môže byť nesprávne – ale 
v pochybovaní som si istý sebou ako mysliacou bytosťou...  

Myslím, teda som... Poznávanie pravdy je zdravie ľudského ducha. 
 Nesmieme predpokladať, že všetko je tu kvôli nám...  

 Jedine príroda robí veľké veci zadarmo. 
 Mám v sebe ideu Boha ako nekonečnej, všemohúcej a všetko poznajúcej bytosti...  
 Je nemysliteľné, aby ma chcel pravdu milujúci Boh klamať a podvádzať pred mojim zrakom  

tento svet len ako klamný prelud... 
 Ideu Boha alebo najvyššieho dokonalého bytia som našiel v sebe s rovnakou istotou ako ideu 

nejakého tvaru alebo čísla.  
 Tých, čo odhaľujú vedecké pravdy, možno porovnať s boháčmi, ktorí tým rýchlejšie bohatnú, 

čím sú bohatší. 
 Chcem nájsť novú cestu poznania. Tá cesta je: pokus a úvaha. 

 Vtedy, keď začnem premýšľať, nachádzam seba a svoje myslenie ako niečo veľmi 
zodpovedné, ale i slobodné, ale aj isté. 

 Aritmetika, geometria sú oveľa spoľahlivejšie než ostatné náuky, pretože  jedine tieto 
sa zaoberajú takým jasným a jednoduchým predmetom, že vôbec nepripúšťajú,  

 čo sa skúsenosťou ukázalo ako neisté, ale úplne spočívajú na dôsledkoch vyvodených 
rozumovým zdôvodnením.  

 Porovnával som tajomstvá prírody so zákonmi matematiky. Bol som a som presvedčený,  
že ten istý kľúč otvára dvere k pochopeniu jedného aj druhého. 

 Je v povahe nekonečného, že nemôže byť pochopené nami, ktorí sme koneční.                                               
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Peter G. Lejeune DIRICHLET – nezabudnuteľný nástupca C.F. Gaussa 
 

Známy princíp 
Skúste zodpovedne odpovedať na otázku z nasledujúcej úlohy: V našom meste sa narodilo v minulom roku 

370 detí. Nájdu sa medzi nimi aspoň dve deti, ktoré sa narodili v rovnaký deň toho roku?  

   Správna odpoveď je: áno. Ak by sa každý deň roku narodilo najviac jedno dieťa, tak by ich spolu bolo 

najviac 365 (v priestupnom roku 366). Ale detí sa narodilo 370, teda musí existovať taký deň v roku, kedy  

sa narodili aspoň dve deti. Je pravda, že nevieme, v ktorý deň sa to stalo, ale je zrejmé, že taký deň nastal.  

   Vlastne sme použili (pomerne známy) Dirichletov (zásuvkový) princíp: Ak je viac než n predmetov 

rozdelených do n skupín (zásuviek), tak existuje aspoň jedna skupina (zásuvka), v ktorej sa nachádzajú aspoň 

dva predmety. Dokážme túto skutočnosť: Nech po rozdelení je ki počet predmetov v i – tej skupine (zásuvke) 

[i = 1, 2, 3, ... n]. Keby v každej skupine bol najviac jeden predmet, teda ki by bolo vždy menšie alebo rovné 

1, tak potom by všetkých predmetov spolu bolo k1 + k2 + k3 +... + kn   n, ale to je spor, lebo predmetov na 

rozdelenie je viac než n, teda v niektorej skupine (zásuvke) musí byť viac než jeden predmet, teda aspoň dva. 

Postupnosť života 
Má veľmi zaujímavé meno. Je odvodené zo spojenia „Le jeune de Richelet“ (mladík 

z Richeletu; Richelet je mestečko v Belgicku). Jeho rodina emigrovala z Belgicka 

do Nemecka. Peter Gustav Lejeune – Dirichlet (* 13. február 1805 –  

† 5. máj 1859) začal chodiť (1817) do gymnázia v Bonne, potom doštudoval 

v jezuitskom gymnáziu v Kolíne nad Rýnom. Bol pozorným študentom, zaujímal sa 

hlavne o históriu a matematiku (rád si za svoje vreckové kupoval odbornú 

literatúru). Univerzitu navštevoval v Paríži (od 1822), kde bol aj domácim učiteľom 

v rodine generála Foya. Spoznal významných francúzskych matematikov (Fourier, 

Laplace, Lacroix, Legendre). Do Nemecka sa vrátil v roku 1826. Bol docentom 

v Breslau (1927), vyučoval (1828) na vojenskej škole a neskôr (1839) bol 

profesorom na univerzite v Berlíne. Od roku 1855 sa stal nástupcom Gaussa na 

univerzite v Göttingene a vytvoril tam svetové centrum matematického bádania. Oženil sa (1832) so sestrou 

hudobného skladateľa Felixa Mendelsshona. Mali spolu troch synov a jednu dcéru. Na letnej matematickej 

konferencii utrpel (1858) srdečný infarkt a po krátkej dobe (asi aj zo smútku za svojou zosnulou manželkou) 

zomrel. 

Matematické záujmy 
Hlavné odborné záujmy, na ktoré sa Dirichlet sústredil: teória čísel, matematická analýza (teória potenciálu, 

nekonečné rady, určitý integrál), matematická fyzika a hydrodynamika. Vybudoval teóriu trigonometrických 

radov a využitím analytických funkcií rozvinul analytickú teóriu čísiel, prispel k správnemu pochopeniu 

podstaty teórie funkcií. Dokázal Veľkú Fermatovu vetu pre n = 5 a pre n = 14. Dirichlet podal dôkaz (1837) 

vety o prvočíslach v aritmetických postupnostiach: V aritmetickej postupnosti  dna 


1n

, kde a, d sú 

nesúdeliteľné prirodzené čísla, sa vyskytuje nekonečne veľa prvočísiel.     

   Vo variačnom počte zaviedol princíp, ktorý predpokladá existenciu určitej funkcie, 

ktorá za predpísaných počiatočných podmienok robí určitý integrál minimálnym. Podal 

(1840) aj kritérium pre rovnomernú konvergenciu radov. S Dirichletovým menom  

sú spojené aj ďalšie matematické pojmy. Vo funkcionálnej analýze je to: Dirichletovo 

jadro, Dirichletov integrál, Dirichletov problém pre eliptické parciálne diferenciálne 

rovnice, Dirichletov rad i Dirichletov vzorec. Veľmi známa je Dirichletova funkcia 

zadefinovaná takto: Ak je x racionálne číslo, tak f(x) = 1; ak je x iracionálne číslo, 

tak f(x) = 0. Táto funkcia je v každom bode nespojitá. Richard Dedekind (1831–1916) 

vydal (1862) vydal Dirichletove upravené a doplnené prednášky z teórie čísiel pod názvom Vorlesungen 

über Zahlenhteorie. 

Aktívna skromná spomienka 
Dúfam, že ľahko uznáte aj trochu všeobecnejší Dirichletov princíp: Ak je viac než m∙n predmetov 

rozdelených do n skupín, tak aspoň v jednej skupine je viac než m predmetov. Skúste vyriešiť úlohu:  

Medzi ľubovoľne zvolenými piatimi prirodzenými číslami, sú vždy aspoň dve také,  

že ich rozdiel je deliteľný štyrmi. Ak ste si to niekoľkokrát vyskúšali, zistili ste, že to platí.  

Skúste ukázať všeobecný postup a urobiť dôkaz tohto tvrdenia. 

   Peter Lejeune Dirichlet šíril a spájal vedomosti európskej matematiky, stal sa úspešným nástupcom 

významných francúzskych i nemeckých matematikov. Bol znamenitý učiteľ s jasnou analýzou problémov  

i postupov ich riešenia. Aj hudbu vnímal ako podnetnú ideu pre čaro matematiky.               

http://sk.wikipedia.org/wiki/13._februÃ¡r
http://sk.wikipedia.org/wiki/1805
http://sk.wikipedia.org/wiki/5._mÃ¡j
http://sk.wikipedia.org/wiki/1859
http://sk.wikipedia.org/wiki/ObrÃ¡zok:Peter_Gustav_Lejeune_Dirichlet.jpg
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Romano GUARDINI 
(17. 2. 1885 – 1. 10. 1968) 

 

Taliansky kňaz (vysvätený v roku 1910) pôsobiaci v Nemecku sa stal 

priekopníkom liturgickej obnovy, hlavne pre mládež. Prednášal teológiu  

na univerzitách v Bonne, Berlíne, Tūbingene i v Mníchove. Majstrovsky 

a precízne formuloval myšlienky náboženskej reflexie, v dialógu sprostredkúval 

kresťanský svetonázor. Napísal viac než 200 literárnych prác, z ktorých mnohé 

boli preložené do najrozličnejších jazykov (Duch liturgie; O zmysle Cirkvi; 

O živom Bohu; Život viery; Starosť o človeka; Svet a osoba; Sloboda, milosť, 

osud; Koniec novoveku). V kultúrnom svete si získal uznanie aj prácami 

o Platónovi, Augustínovi, Pascalovi, Dostojevskom. Rešpektoval ľudskú slobodu a dôstojnosť 

človeka. Guardiniho apoštolská horlivosť bola preniknutá snahou o evanjeliovú vernosť v katolíckej 

cirkvi. Pochopil, že Božia pravda a ľudská sloboda sa navzájom 

podmieňujú a osudovo spájajú. „Písal proste, o všetkých duchovne 

aktuálnych otázkach svojho času... Vydal zo seba, ako verný 

spolupracovník Boží, bohatstvo darov, ktoré dostal“ (L. Hanus). 
 

Z myšlienok 
 

 Vo stvorení zaznieva hlas, ktorý nám pripomína niečo,  
čo je nad všetkým stvoreným. 

 Človek nesmie so svetom robiť, čo chce on, ale čo zodpovedá pravde vecí.  
 Vedieť o pravde znamená spolu vedieť o svojej neporovnateľnosti voči nej. 
 V skutočnosti je moc niečo viacznačné: môže spôsobiť dobré i zlé, môže budovať 

i ničiť. Čím sa ona v skutočnosti stane, závisí od toho, aké je zmýšľanie, ktoré 
ňou narába, a účel, ku ktorému sa používa.  

 

 V skutočnosti každá hodina, každý deň a každý rok predstavuje životný úsek 
našej konkrétnej jedinečnej existencie, ktorý prichádza len raz a v celku života 
zaujíma nenahraditeľné miesto. 

 Múdrosť je niečo iné ako bystrý rozum alebo praktická životná zbehlosť. 
Múdrosť vzniká vtedy, keď Absolútno a Večnosť prenikne do konečného 

a pominuteľného vedomia, a odtiaľ osvecuje svojím svetlom celý život. 
 Keď človek prichádza k Bohu so svojou ľútosťou, Boh je už dávno v jeho vnútri 

a túto ľútosť v ňom pôsobí. 
 Zbožné mlčanie je najhlbšou modlitbou pred Bohom. Modlitba slova je 

nemožná, ak zmizne modlitba mlčania... To nie je prázdnota; to je ticho. 
A v tichu je Boh. 

 

 Pre kresťana všetko závisí od toho, či obraz Kristov v ňom žije pôvodne 
a mohutne, alebo či je ošúchaný a chabý... Tento Kristus je potecha a spolu 
hrozba. On je Pán. Je Pravda, ale aj Moc. Je Zmysel, ale aj Skutočnosť. Bude, keď 
už tu nebude nič zemského. Bude víťaziť, súdiť a dovršovať. 

 Čo je v človeku sa pozná podľa toho,  
akých ľudí k sebe priťahuje. 

 Kto ma môže tak volať, že strácam tým seba a spolu,  
práve vtedy, seba nachádzam? Jedine Boh.                             

http://sk.wikipedia.org/wiki/S%C3%BAbor:Romano_Guardini_stamp.jpg
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Svetloslav VEIGL 
(24.12.1915 − 17.2.2010) 

 

Slovenský básnik, občianskym menom Ferdinand Veigl, 

bol rímskokatolíckym kňazom (od 1940), františkánom (od 1932), 

členom Katolíckej moderny (Cestami vetrov, Výstup na horu Tábor, 

Menom ťa neviem osloviť, Kvety v troskách, Volania z diaľky, Láska 

a smrť). Vyštudoval (1944) slovenčinu a filozofiu na Slovenskej 

univerzite v Bratislave. S dvomi dvadsaťročnými prestávkami postupne 

publikoval svoje literárne diela (motívmi jeho tvorby sú láska k človeku, 

Bohu a národu. napr. Mesto na návrší, Pred ružou stojím nemý, 

Hľadanie svetla, Zlatý kľúč, Nebo na zemi, Plnosť času, Jemu jedinému). 

Podstatná časť jeho básnickej tvorby je oslavou slobodného života 

i akcentovaním kresťanských hodnôt. Jeho súborné dielo vyšlo (2006) 

pod názvom Keď anjel v tebe spieva. 

 

Z myšlienok a diela  
 

 Pán Boh mi dal viac času, aby som ho ešte chválil a aby som sa polepšil... 
teraz, keď som už v takom matuzalemskom veku, väčšmi cítim a vidím,  
že poézia je doplnením môjho života. Je to dar Boží. Keď mi Boh dal talent, 
je mojou povinnosťou využiť ho. Každá nová kniha je pre mňa posilou.   

 

 Celý život je tajomstvo, a ani tu nič iné nemáme, len tajomstvo a veríme slovám 
Kristovým, ktoré povedal a dokázal svojím Božstvom, svojím životom, zázrakmi, 
zmŕtvychvstaním... 

 

V hĺbke srdca 
všetci prahneme, Bože, po tebe, 
i tí, čo zanovito utekajú pred tebou. 
Ako ťa však objaviť, 
keď prebývaš v neprístupnom svetle 
a naše srdce utápa sa v tme.                                                                  

 Kto by rád nemal 
zakvitnutú lúku, spev vtákov, 

tajomný šepot trávy. 
Kto by rád nepil z dlane 

vodu života. 
Chváľme preto každú otvorenú dlaň, 

v ktorej kvitnú červené maky. 

 

Zrniečka zlaté v prachu hľadáme, 
korene, z ktorých vyrastala 
nádej a hrdosť naša, zázrak života, 
z ktorých sa otvárajú plody lúčom slnečným 
ako sa otvára kvet prameňu, 
studničke, z ktorej rod miazgu naberá, 
čo udržuje v chode dejiny 
a vypaľuje zlaté stigmy v duši národa.                              
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Alessandro VOLTA  
(18. 2. 1745 − 5.3.1827)  

 

Vlastným menom gróf Alessandro Giuseppe 

Antonio Anastasio Volta. Vyštudoval jezuitskú 

školu. Tam si obľúbil prírodné vedy. Ako 

dvadsaťdeväť ročný sa stal učiteľom fyziky na 

škole v svojom rodisku. O päť rokov neskôr ho 

povolali na univerzitu v Pávii za profesora fyziky. V novembri 1801 

prednášal v parížskej akadémii o „stĺpe“ a zákone kontaktného 

napätia. Volta mnoho cestoval a udržiaval osobné styky s vtedajšími 

vedcami. Na pozvanie profesora Ruprechta z Banskej vysokej školy 

navštívil (1782) Banskú Štiavnicu. Jeho menom sa označuje jednotka 

elektrického potenciálu (volt). 
 

http://www.e-fyzika.cz/fyzici/alessandro-volta.php 
https://www.youtube.com/watch?v=6K1nEk3HgQw 
http://fyzici.tvst.cz/view.php?name=Alessandro%20%20Volta&id=21 
http://edu.techmania.cz/cs/encyklopedie/vedec/1356/volta 

 

Voltov stĺp sa skladá z niekoľkých párov 
zinkových a medených kotúčov, ktoré boli 
namáčané v slanej vode. Usporiadanie 
bolo takéto: Na medený kotúč sa položil 
zinkový, potom súkenný, zase medený, 
zinkový, súkenný kotúč atď. Konce stĺpa, 
medený a zinkový, nazval Volta pólmi. Na jednom z nich sa 
objavila kladná a na druhom záporná elektrina. Ak sa tieto 
dva póly spojili vodičmi, prechádzal nimi dosť silný, 
dlhotrvajúci elektrický prúd. 
 

 

     
 

https://www.google.sk/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=23&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwixpZDJvuTQAhVFkCwKHT1mDG84ChAWCFMwDA&url=http%3A%2F%2Fwww.newworldencyclopedia.org%2Fentry%2FAlessandro_Volta&usg=AFQjCNFk3TsonhdRyXD_n3Xv77-TLmbUfw&sig2=1AGLOwhbHYJ27L6dOMjoYQ
http://www.e-fyzika.cz/fyzici/alessandro-volta.php
https://www.youtube.com/watch?v=6K1nEk3HgQw
http://fyzici.tvst.cz/view.php?name=Alessandro%20%20Volta&id=21
http://edu.techmania.cz/cs/encyklopedie/vedec/1356/volta
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Carl Friedrich GAUSS    
(30. 4. 1777 – 23. 2. 1855) 

 

Nemecký matematik, považovaný za majstra troch A – aritmetiky, 

algebry a analýzy. Tlačou vydal 155 odborných prác a veľa pojednaní 

zanechal v rukopisoch. Otvoril cestu novodobej teórii čísiel (teória 

delenia kruhu, kongruencie, teória kvadratických foriem). Prispel 

k všeobecnému prijatiu komplexných čísiel. Podal výklad metódy 

najmenších štvorcov, vybudoval základy hyperbolickej geometrie. 

Študoval elektromagnetizmus, intenzitu zemského magnetického poľa 

a pod. Vo svojej ľudskej povahe mal hlboko zakorenenú túžbu  

po pravde a cit pre spravodlivosť. Rozvahu a mravnosť považoval  

za základ blaha pre jednotlivcov i celé národy. Uviedol prvý presný 

dôkaz základnej vety algebry. Dokázal tvrdenie o tom, kedy sa dá 

zostrojiť pravidelný n-uholník kružidlom a pravítkom. Na náhrobnom 

kameni má vytesaný pravidelný sedemnásťuholník s opísanou kružnicou.   
 
 

Z myšlienok 
 

 Matematika je kráľovnou vied, ale teória čísiel 
je kráľovnou matematiky. 
 Veda musí byť družkou praxe, nie jej slúžkou; 

musí jej dávať dary, ale nie jej otrocky slúžiť. 
 
 Nie poznanie, ale učenie sa, nie vlastnenie, 

ale získavanie, nie byť v cieli, ale prichádzať na 
podstatu veci – to je to, čo dáva najväčší pôžitok. 
 Výsledky vlastného premýšľania sú 

hodnotnejšie ako všetka získaná cudzia 
múdrosť. 
 

 Prednášky majú ukázať správnu cestu, majú rozvíjať predstavivosť  
a hĺbavosť. Prednášky majú viesť len prvé kroky, majú zabrániť tvoreniu 
nesprávnych názorov na začiatku štúdia, majú viesť potiaľ, odkiaľ sa dá  
ísť ďalej samostatným štúdiom. 

 Musíme si skromne uvedomiť, že ak je číslo produktom nášho ducha,  
tak priestor mimo nášho ducha má realitu, ktorej nemôžeme a priori 
predpisovať zákony. 
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Paul CLAUDEL 
(6.8.1868 – 23.2.1955)  

 

Francúzsky básnik a spisovateľ vychádzal z tradícií 

symbolizmu. Veci a javy sú pre neho nielen objektmi  

poznania, ale aj podnetmi duchovného života. V jeho 

diele sa často odohráva kresťanský zápas medzi dobrom 

a zlom. Od roku 1893 bol diplomatom v Bostone, 

Šanghaji, Pekingu, Hamburgu, Kodani, Tokiu, 

Washingtone i v Bruseli (v Prahe pôsobil v rokoch  

1909 až 1911). Celý život literárne pracoval.  

Nehanbil sa za označenie katolícky básnik. Meditoval 

o poslaní človeka a jeho vzťahu k absolútnu (Sedem 

žalmov pokánia, Svätá Terézia, Sväté obrázky z Čiech, Päť veľkých ód). 

 dramatických dielach vykreslil zápas medzi profánnou realitou a duchovnými 

hodnotami. V deň Posledného súdu nepríde iba Sudca z neba, ale aj celá Zem sa 

mu vrhne oproti. 

Z myšlienok 
 Kde len roztiahnem ramená, plávam v nádhere Božej. 

 Skutočnosť, že nás niekto miluje, nás málo uspokojuje. To, čo nás robí naozaj 
šťastnými je, že my môžeme niekoho milovať.  

 Láska mi musí dať kľúč k bránam sveta a zabrániť, aby mi ich ľudia vytrhli.  
 Láska, ako dar nebies, objavuje v každom okamžiku a vo všetkom zázrak.  
 Zloba, ako záležitosť ľudských vášní, vynachádza vždy iba peklo na zemi.  
 Malé porozumenie sa prejavuje na prvý pohľad. K veľkému je potrebné dospieť 

nedorozumením. 
 Ti, ktorí ma prídu navštíviť, mi preukážu česť.  

Ti, ktorí neprídu, mi urobia radosť.  
 Radosti sa  nemožno zmocniť, musí sa ťa zmocniť sama.  

Nemožno jej  klásť podmienky. 

 Poriadok je radosťou rozumu, ale neporiadok je rozkošou predstavivosti.  
 Nechaj zažiariť slnko, ktoré je vo mne.  
 Súlad medzi dvoma ľuďmi nie je niečo, čo sa dostáva; treba oň stále bojovať. 

 Žena je nebezpečenstvom pre každý raj.  
 Víno je profesorom chuti, osloboditeľom ducha a lúčom prinášajúcim osvetlenie. 
 Ľudia sú hrdinami iba vtedy, keď nemôžu ináč.  
 Oddať sa Božej vôli znamená mať účasť i na Božom mlčaní.  

 Buď hodný ohňa, ktorý ťa spaľuje.                                                                                                                 
... 

jedna ručka drží zeměkouli, 
druhá se vztahuje k ochraně 
nad tyto maličké, kteří se mu důvěřují; 
... 
 Věčné bytí naplňuje pokojík, 
neslyšitelné jako dech, 
vtělené ve všechny tyto chudobné věci, prosté a nevinné. 

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

http://sk.wikiquote.org/wiki/6._august
http://sk.wikiquote.org/wiki/23._februÃ¡r
http://cs.wikipedia.org/wiki/Boston
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%A0anghaj
http://cs.wikipedia.org/wiki/Peking
http://sk.wikiquote.org/wiki/Å½iara
http://sk.wikiquote.org/wiki/Slnko
http://sk.wikiquote.org/wiki/SÃºlad
http://sk.wikiquote.org/wiki/Dva
http://sk.wikiquote.org/wiki/Ä½ud
http://sk.wikiquote.org/wiki/Dar
http://sk.wikiquote.org/wiki/Boj
http://sk.wikiquote.org/wiki/Ä½udia
http://sk.wikiquote.org/wiki/Hrdina
http://sk.wikiquote.org/wiki/Boh
http://sk.wikiquote.org/wiki/VÃ´Ä¾a
http://sk.wikiquote.org/wiki/Ticho

