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Werner HEISENBERG   
(5. 12. 1901 – 1. 2. 1976) 

 

Nemecký teoretický fyzik, ktorý sa stal jedným  

z najmladších nositeľov Nobelovej ceny (1932). 

Spoznal. že atómové procesy sa nedajú znázorniť 

mechanickými modelmi ako deje v makrokozme. 

Pri sledovaní atómu pozorujeme frekvenciu 

a intenzitu vyžarovaného svetla. Nepatrný atóm sa 

stal nenázorným abstraktným útvarom fyzikálnych rovníc, matematicko-

symetrickým tvarom. Formuloval matematický aparát maticovej formy 

kvantovej mechaniky (1925), vyjadril relácie neurčitosti v mikrosvete 

(1927; súčin neurčitosti polohy telesa a neurčitosti jeho hybnosti je väčší 

alebo nanajvýš sa rovná Planckovej konštante, to znamená, že je princi-

piálne nemožné súčasne zmerať polohu aj hybnosť v tom istom čase s úplnou presnosťou), navrhol 

model štruktúry atómového jadra skladajúceho sa z protónov a elektrónov a zdôvodnil teóriu 

jadrových síl. Vedel, že mikrosvet je určitým spôsobom maskou, ktorú na seba berie energia, keď 

sa chce stať hmotou. Kvantová mechanika otvorila bránu šírenia pohľadu na vzťahy medzi ľudským 

duchom a skutočnosťou. Cez druhú svetovú vojnu nespolupracoval na 

vojenských aplikáciách jadrovej fyziky. Nepristúpil na žiadne kompro-

misy so svojim svedomím. Neskôr viedol nukleárny výskum  

v ženevskom stredisku CERN. Usiloval sa aj o jednotnú teóriu poľa  

a skúmal filozofické problémy prírodných vied. 
 

Z myšlienok 

 Mal som pocit, že sa pozerám cez povrch atomárnych javov na základ 

pozoruhodnej vnútornej krásy, ležiaci hlboko pod nim a dostal som takmer závrat 

pri myšlienke, že mám sledovať túto dokonalosť matematických štruktúr, ktoré 

príroda predo mnou rozostrela. 
 

 Prírodné vedy nepopisujú a nevysvetľujú prírodu. Sú iba časťou hry medzi 

prírodou a nami. Popisujú prírodu, ako odpovedá našej metóde otázok... Ani vo 

vede už nie je predmetom výskumu príroda sama o sebe, ale ľudské skúmanie 

prírody. 
 

 Pôvodným, prvotným jazykom, ktorý vzniká v procese vedeckého osvojovania si 

faktov, je pre teoretickú fyziku obvykle jazyk matematiky a zvlášť matematická 

schéma, ktorá fyzikom dovoľuje predpovedať výsledky budúcich experimentov.  
 

 Ideály a geniálne myšlienky nie sú zodpovedné za to, čo z nich urobia ľudia.  
 

 Život, hudba a veda budú, merané ľudskými mierami,  

     vždy pokračovať...  
 

 Krása je pevný súlad častí navzájom, aj s celkom. 
 

 Nikdy nebude možné dôjsť iba racionálnym myslením  

     k absolútnej pravde. 
 

Množstvo nevysvetliteľných javov sa zväčšuje vďaka procesu poznávania.       (dmj)          
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Thomas CARLYLE  
(4. 12. 1795 − 4. 2. 1881)  

 

Škótsky spisovateľ a mysliteľ, historik a filozof bol 

aj učiteľom matematiky. Bol najstarším z deviatich 

detí, nábožensky vychovávaný v prísnych 

kalvínskych zásadách. Počty sa naučil od otca 

Jamesa. Na strednej škole preukázal nadanie aj pre 

matematiku. Po univerzitnom štúdiu v Edinburgu (1809–1813) pokračoval 

rok na bohosloveckej fakulte. Hľadal lepšie platené miesto na univerzite 

v Londýne i v Edinburgu. Tam sa stal neskôr aj rektorom (1865). Prostá a 

skromná rodinná výchova vytvorila v ňom silné morálne zásady 

prerastajúce do celoživotných mravných princípov. Snažil sa spoznať 

podstatný obraz vecí a javov. Vedel podať svoje ideály vzletným a 

elegantným štýlom. Historický vývoj spoločnosti videl cez veľké skutky významných osobností. 

Napísal dielo O hrdinoch a ich uctievaní. Cítil smerovanie dejinných pohybov 

smerom k sociálnej spravodlivosti, morálnej zodpovednosti a ľudskej 

duchovnosti. Nemal rád konvenčnú zdvorilosť, bezbrehé kompromisy. 

Nazýval veci a javy ich pravými menami. Odsudzoval zlo a vážil si skromnosť 

a disciplínu. Jeho nálada bola často smutná a neovládateľná. Preložil od 

Legendra Základy geometrie (1824), napísal historickú prácu Francúzska 

revolúcia (1837).  

  

Z myšlienok 
  
 Civilizácia pokročila práve tak ďaleko, akou mierou uctievala pravdu. 

 Nie v tom, čo mám, ale čo robím, je moje kráľovstvo.      

 Všetko čo sa na svete vykonalo, je vlastne vonkajším hmotným výsledkom, 

praktickým uskutočnením a stelesnením myšlienok, ktoré spočívali v hlavách 

veľkých mužov, poslaných na svet.  

 Ukáž mi človeka, ktorého si vážiš a ja ti poviem, aký si človek.  

 Ideál je v tebe samom. Prekážky k jeho dosiahnutiu sú tiež v tebe.  

 Skúsenosť si dáva platiť neobyčajne vysoké školné, ale naučí tak veľa,  

     ako nikto iný.  

 Stojme za každých okolností na vlastných nohách –  v takých topánkach,  

na aké si dokážeme zarobiť. 

 Pokojná sila pri ťažkostiach je prvá známka pravej veľkosti.   

 Kto nenájde šťastie vo svojej práci, nenájde ho nikde. 

 Mám v úcte muža, ktorý si v práci spieva. 

 Najväčšia chyba – nebyť si vedomý nijakej chyby.  

 Skušobným kameňom naozaj veľkého muža je pokora. 

 Doba je zlá? Je to možné. Ste tu však preto,  

aby ste ju zmenili.  

 Staň sa čestným človekom a môžeš si byť istý,  

že na svete je o jedného darebáka menej.                                                    

 Skutočný život začína len vtedy, keď sa začína 

sebazaprenie.  
       (dmj) 

https://sk.wikiquote.org/wiki/%C5%BDivot
https://sk.wikiquote.org/wiki/%C5%A0tart
https://sk.wikiquote.org/wiki/Sebaz%C3%A1por
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Fiodor M. DOSTOJEVSKIJ   
(11. 11. 1821 – 9. 2. l88l) 

 

Ruský spisovateľ a mysliteľ, priekopník 

moderného psychologického románu, dokázal 

skĺbiť tradície romantickej sebaanalýzy s komplex-

ným videním sveta a človeka v ňom. Vo svojej 

rozsiahlej literárnej tvorbe (napr. Biedni ľudia, Ponížení a urazení, 

Zápisky z mŕtveho domu, Zločin a trest, Idiot, Bratia 

Karamazovovci) syntetizoval umelecký i vedecký princíp v sfére 

poznania duše človeka. S nenapodobiteľnou silou a pôsobivou 

inšpiráciou vyjadril nekonečné priestory ľudskej duše. Popísal 

ľudské jednanie v hraničných situáciách. Rozpoznal všetky choroby 

a neduhy ľudského indivídua. Hľadal rýdze a harmonické medziľudské vzťahy. Zápasil o človeka, 

ľudskosť, hľadal ľudskú podobu v každom človeku, v dobrom i v zlom. Poznal všetky tváre 

ľudského utrpenia, ponižovania a zúfalej bezmocnosti. Hlboko preskúmal vzťah jednotlivca  

a spoločnosti, utrpenia a vzbury, ľudskej dôstojnosti i poníženia. Zanechal posolstvo existenciálnej 

analýzy ľudského bytia. Jeho dielo, mnohohlasné romány, sa stalo impulzom aj pre 

formovanie moderných filozofických koncepcií človeka.  
 

Z myšlienok  
 Človek je tajomstvo. Treba ho rozlúštiť a ak ho budeš lúštiť aj celý život, nehovor, 

že si strácal čas. Zaoberám sa týmto tajomstvom, pretože chcem byt človekom.  
 Najneznesiteľnejšie nešťastie je to, keď sa sám stávaš nespravodlivým, zlým, ohavným, všetko  

si to uvedomuješ, robíš si dokonca výčitky – ale nemôžeš sa ovládnuť.   

 Jediným dôležitým bojiskom na tejto zemi je ľudská duša. Tam zvádza neľútostný 

zápas Boh a diabol... Duša v sebe vždy tají viac, ako možno vyjadriť slovami, 

farbami, alebo znakmi.  
 Láskyplná pokora je strašná moc, zo všetkým najsilnejšia, ku ktorej neexistuje nič podobné...  

Ak sa pýtaš sám seba, dobyť násilím alebo pokornou láskou, vždy rozhodni – dosiahnem 

pokornou láskou. Tvoja odmena je duchovná radosť, ktorú môže nadobudnúť iba spravodlivý. 

 Je strašné vidieť človeka, v ktorého moci je nepostihnuteľné, človeka, ktorý nevie, 

čo má robiť a pohráva si s hračkou, ktorá je – Boh.  
 Kto chce uvidieť  živého Boha z tváre do tváre, nech ho nehľadá na prázdnom nebi svojho 

myšlienkového sveta, ale v ľudskej láske... Mravným vzorom a ideálom je mi Kristus... 

Dôverujte v Boha! Dôverujte mu absolútne! A nikdy nezúfajte nad jeho milosrdenstvom! 

 Milujte celé tvorstvo Božie, celý svet, každé zrnko vo svete! Keď budeš milovať 

každú vec, potom pochopíš Božie tajomstvo vo veciach... Krásny je život,  

ak urobíš niečo dobré a spravodlivé...  
 Bez vyššej idey neobstojí vo svete ani človek, ani národ.  
 Šťastie nespočíva v šťastí, ale v jeho dosahovaní... Šťastie nezávisí od 

vonkajších okolností, ale od spôsobu ako ho prijímame... Ľudia odvrhujú 

prorokov a vraždia ich, milujú však mučeníkov a uctievajú tých, ktorých 

zavraždili. 

 Stratené je len to, čoho sa sami vzdáme. 
 Kto nemá peniaze je chudobný, kto nemá priateľov, je ešte chudobnejší, ale kto 

nemá srdce, je najchudobnejší na svete. 
 Utrpenie – i to je život. Aké potešenie by bolo v ňom bez utrpenia? Utrpenie všetko očistí... 

Všetci, kto sú schopní pre pravdu, všetci tí cítia svojim svedomím, čo je šťastie a čo nie je...  

 Čím viac je v nás ducha a vnútorného obsahu, tým krásnejší je náš život.      (dmj) 
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Sofia V. KOVALEVSKÁ   

(15. 1. 1850 – 10. 2. 1891) 

      

Mladučkú Sofiu ovplyvnili besedy so strýkom: Pôsobili na moju 

fantáziu a vyvolávali vo mne zbožnú úctu k matematike ako vede 

najvyššej a tajomnej, ktorá odhaľuje pred tými, kto sú v nej 

zasvätení, svet nový a plný údivu. Strýko vedel Sofii rozprávať 

nielen rozprávky, ale odhalil pred ňou záhady šachovej hry, 

pútavo hovoril o kvadratúre kruhu. Po troch-štyroch rokoch 

štúdia základnej aritmetiky a geometrie veľmi zaujímavo 

a netradične odvodila vzťah medzi obvodom kruhu a jeho 

priemerom. Samostatne odhalila jednoduché základné vzťahy 

v trigonometrii. Získala tým nielen prezývku „nový Pascal“, ale aj prvé odporučenie 

pre ďalšie štúdium matematiky. Pochvala od otca, cárskeho generála delostrelectva 

Korvin-Krjukovského bola vtedy, ale aj vždy potom, pre ňu veľkou odmenou 

a podnetom pre ďalšie štúdium. U profesora Strannoljubského v Petrohrade začala 

súkromne študovať matematiku a fyziku. Vo vtedajšom Rusku nesmeli ženy študovať 

na univerzite. Sobášom s Vladimírom Kovalevským získala voľnosť pre cestu  

na štúdiá do zahraničia. Kovalevská odišla do Heidelbergu, tam navštevovala 

prednášky z matematiky, fyziky, fyziológie. V Berlíne študovala súkromne 

u známeho nemeckého matematika Weierstrassa. Na jeho návrh získala na univerzite 

v Göttingene, za tri významné matematicko-fyzikálne vedecké práce, titul doktora 

filozofie s najvyššou pochvalou. 

   Po návrate do Petrohradu nezískala vhodné odborné miesto. Spolupracovala 

s rôznymi novinami, písala vedecké črty i divadelné referáty. Na dva roky odišla  

do Berlína a Paríža. Po tragickej smrti manžela sa objavili aj finančné ťažkosti.  

Na pozvanie švédskeho matematika Mittag-Lefflera odcestovala do Stockholmu. 

Vtedajšie noviny uvádzali: ...princezná vedy, pani Kovalevská, poctila naše mesto 

svojou návštevou a bude prvou ženskou súkromnou docentkou v celom Švédsku.  

Na päť rokov prijala miesto riadnej vysokoškolskej profesorky. Získala Bordinovu 

cenu za prácu O otáčaní tuhého telesa okolo pevného bodu. Neskôr získala i ďalšie 

ocenenie parížskej Akadémie vied i Švédskej akadémie. Medzi všetkými vedami, 

ktoré odkrývajú ľudstvu cestu k poznaniu zákonov prírody, najmohutnejšia 

a najvznešenejšia je matematika... Cítim, že som predurčená na to, aby som slúžila 

pravde – vede a aby som prerážala nové cesty pre ženy, lebo to znamená slúžiť 

spravodlivosti. 

   Sofia Kovalevská plynulo rozprávala piatimi jazykmi. Vynikala matematickou 

erudíciou i literárnym nadaním. Napísala napr. poviedku Nihilistka, drámu Boj za 

šťastie i rodinnú kroniku Spomienky na detstvo. Vytvorila znamenité štúdie v teórii 

diferenciálnych rovníc a analytickej mechanike. Najväčším ocenením, ktoré S. V. 
Kovalevská v Rusku ešte za svojho života dostala, bolo jej zvolenie za dopisujúcu 

členku Akadémie vied v Petrohrade. Svojim nadaním, matematickými vedomosťami 

a ľudskou odvahou zostane navždy ozdobou ruskej krajiny.                                  (dmj) 
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Jakub DEML  
(20.8.1878–10.2.1961) 
 

Kňaz (od 1903), básnik i spisovateľ, tulák a mohutný 

balvan českej literatúry. Ako osobnosť 

s nekompromisnou povahou svojou prílišnou 

otvorenosťou spôsoboval šok aj verejné pobúrenie. 

Zanechal asi 135 rôznych literárnych publikácií (Hrad smrti, 1912; Moji 

přátelé, 1913; Zapomenuté světlo, 1934; Šlépěje, 1914–1941; Mé svědectví 

o Otakaru Březinovi, 1931), v ktorých sa prejavoval ako umelec podvedomia 

nešetriaci nikoho, ani seba, impulzívny tvor chvíľkových nápadov 

vyjadrujúci životné i názorové protiklady naraz v obraze klíčenia nádeje 

i pochybnosti na jednom výhonku. Bol človekom naozajstnej viery 

(hlbokého existenciálneho zážitku opierajúceho sa o zjavené Tajomstvo),  

ale aj intenzívnej zmyslovosti, žlčovitým ironikom, ale aj milovníkom všetkého živého. Spoznal,  

že v hlbokej pravde ľudského života je v nepochopiteľnom pomere premiešané zúfalstvo i radosť. 
 

Z myšlienok 
 

 Sen je často jediným věrohodným svědkem nitra našeho, neb když člověk bdí, 

sám mnohdy se brání pravdě. 

 Není nic smutnějšího než lampa za bílého dne, kterou zapomněli zhasnout. 

 Neběží o to, aby se člověk stal učeným, běží o to, aby si zachoval přirozené dary, 

které dostal od Boha a aby je pěstoval a zdokonalil. 

 Pokorně poznati sebe sama je jistější cestou k Bohu než sebe hlubší vědecké 

badání. 

 Když se dobré slovo (to, které se Vás zvláště dotkne) zapíše, lépe se vštípí do 

paměti. 

 Člověk naší sorty nakonec sám neví, čí je, ale Bůh má všecky všiváky dobře 

sčítané a neopustí ani těch zvláště, "co se neslušně zachovali". Nám daly Sudičky 

do vínku Smích a to je ten nejstrašnější protože nejbožštější dar. 

 Ze sporu s jinými děláme krásné řeči, ale ze sporu se sebou samými děláme básně. 

 My básníci jsme na tom zle, když jsme se volky nevolky museli zříci ideálů. 

 Jsou ještě věci ve světle tohoto světa, které nemluví jinak než světlem, jsou ještě 

hlasy v ovzduší této země, které jako zvon mluví jen nárazem srdce a v kruhových 

vlnách objímají všechno. Láska mrtvých věcí, láska zvířat a láska dětí - toť naděje 

země! 

 Poděkuj i za to, že ztrácíš paměť a rozum: je to veliký dar v tomto věku, neboť 

kdo ze synů lidských najednou unese skutky celého života? Kdo by si troufal znát, 

kdo by měl tolik ducha, aby je uspořádal a posoudil? 

 A sedíš-li na věži pod zvony, všechno jako když utne,  

s hrůzou očekáváš nové cvaknutí hodin  

v stoletých dubových trámech nad hlavou…  

Nesmlouvavě, neúprosně ozývá se naděje všech radostí, čas.  

Všechno je tady,  

všechno se vrátí… 

 My toužíme, aby se milovalo nezištně, nevinně a věčně. 
     (dmj) 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/01/Jakub_Deml_signature.jpg
http://www.tasov-tr.cz/VismoOnline_ActionScripts/Image.aspx?id_org=16510&id_obrazky=1740&datum=22.2.2008+10:55:41
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Gotthold E. LESSING  
(* 22.1.1729 – †15.2.1781) 
 

Dramatik, estetik a kritik, hlavný predstaviteľ osvietenstva 

v Nemecku. Bol autorom epigramov, bájok i divadelných hier. 

O ňom sa šíri aj táto príhoda: Na večierku noblesnej spoločnosti  

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

rozdiel medzi komédiou, drámou a tragédiou? Umelec pohotovo 

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

spoločnosť drámou a pre vás tragédiou... Lessing bojoval proti 

neslobode a neznášanlivosti za ľudskú  

a náboženskú toleranciu. Traduje sa o ňom,  

že povedal: Ak by Boh držal celú pravdu 

v pravej ruke a v ľavej ruke by mal sústavné 

úsilie smerujúce k pravde a povedal by mi  

Vyber si  skromne by sa sklonil k jeho ľavej 

ruke a povedal  Otče, daj mi túto pravdu, lebo čistá pravda patrí iba tebe.  

 

Z myšlienok 

 

 Dramatická forma je jediná, ktorou možno vyvolať súcit a bázeň  aspoň nijaký 

iný druh nevie ich vyvolať v takom vysokom stupni. 

 Najväčšou chybou vo výchove je neviesť mládež k samostatnému mysleniu. 

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

priaznivý. 

 Hodnotu človeka nemeriame tou pravdou, ktorá sa stala jeho vlastníctvom, ale 

námahou, ktorú vynaložil na jej dosiahnutie. 

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

očakáva.  

 Smiech nás robí rozumnejšími než večná namosúrenosť. 

 Aj ten najpomalší, ktorý nestratil cieľ z očí, ide stále ešte rýchlejšie než ten, ktorý 

blúdi bez cieľa. 

 Kto nestráca pri niektorých veciach rozum, ten nemal nikdy čo stratiť. 

 Všetci veľkí ľudia sú skromní. 

 Hľadať pravdu má väčšiu cenu než pravda sama. 

 Nemožno tvrdiť nepravdu, aby nebolo nevyhnutné k tomu vymýšľať nepravdu 

ďalšiu. 

 Všetko čo je nové, práve svojou novotou spôsobuje najväčšie 

prekvapenie.  

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

človeka neurobia. 

 Kto nás robí súcitnými, robí nás lepšími a cnostnejšími. 

 Kto váha, hľadá dôvody,  prečo nesmie.  

 Len to je stratené, čoho sa sami vzdávame. 

 Kto ma nazýva géniom, tomu by som najradšej vyťal zaucho. 
 

(dmj) 

 

http://sk.wikiquote.org/wiki/Hodnota
http://sk.wikiquote.org/wiki/%C4%8Clovek
http://sk.wikiquote.org/wiki/Pravda
http://sk.wikiquote.org/wiki/Vlastn%C3%ADctvo
http://sk.wikiquote.org/wiki/N%C3%A1maha
http://sk.wikiquote.org/wiki/Dosiahnutie
http://sk.wikiquote.org/wiki/S%C4%BEub
http://sk.wikiquote.org/wiki/O%C4%8Dak%C3%A1vanie
http://sk.wikiquote.org/wiki/Smiech
http://sk.wikiquote.org/wiki/Rozum
http://sk.wikiquote.org/wiki/Ve%C4%8Dnos%C5%A5
http://sk.wikiquote.org/wiki/Namos%C3%BArenos%C5%A5
http://sk.wikiquote.org/wiki/Pomaly
http://sk.wikiquote.org/wiki/Cie%C4%BE
http://sk.wikiquote.org/wiki/Oko
http://sk.wikiquote.org/wiki/R%C3%BDchlo
http://sk.wikiquote.org/wiki/Bl%C3%BAdenie
http://sk.wikiquote.org/wiki/Skromnos%C5%A5
http://sk.wikiquote.org/wiki/Naz%C3%BDva%C5%A5
http://sk.wikiquote.org/wiki/G%C3%A9nius
http://sk.wikiquote.org/wiki/Vy%C5%A5a%C5%A5
http://sk.wikiquote.org/wiki/Ucho
http://sk.wikipedia.org/wiki/S%C3%BAbor:Gotthold_Ephraim_Lessing_Kunstsammlung_Uni_Leipzig.jpg
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Alfred North WHITEHEAD   
(15. 2. 1861 – 30. 12. 1947) 

 

Anglický filozof, matematik, logik vyštudoval Trinity College v Cambridgii, pôsobil 

ako profesor matematiky, stal sa aj profesorom filozofie na Harvardskej univerzite. 

Svoj hĺbavý svetonázor vyložil hlavne v dielach Veda a moderný svet, Proces 

a realita, Dobrodružstvá ideí. Spolu s B. Russellom vydal trojzväzkové Principia 

Mathematica (1910–1913), aby upevnili a zjednotili logické základy matematiky. 

Matematiku chápal ako najoriginálnejší výtvor ľudského ducha. Vytrvalo hľadal 

hlboké súvislosti medzi vedou, moderným svetom i náboženstvom (Funkcia rozumu, 

Príroda a život, Mody myslenia). Vedu možno chápať ako štúdium všeobecných 

podmienok, skúmanými s cieľom riadiť fyzikálne javy. Náboženstvo je výrazom 

jedného typu základnej skúsenosti ľudstva, je reakciou ľudskej povahy na jej 

hľadanie Boha. Prirodzený život vnímal ako vnútorné dozrievanie hodnôt (Každá ľudská bytosť je zložitejšia 

než akýkoľvek sociálny systém, ku ktorému patrí). Snažil sa duchovný i materiálny svet vnímať a vysvetľovať 

ako nedeliteľnú jednotu. Sila rozumu i nádej lásky sú dobrodružstvom ducha túžiaceho po harmonickom 

usporiadaní zložitých detailov, po najvyššom ohraničení, po autorovi hry, ktorý oddeľuje dobré od zlého. 

 

Z myšlienok 

 Myslenie je jednou formou zdôrazňovania... Veda je podnikanie, v ktorom sa rozum opiera 

o vieru... Nové idey nemožno vyjadriť starými pojmami...   

 Matematika je myslenie pohybujúce sa vo sfére úplného abstrahovania od každého jednotlivého 

prípadu toho, o čom práve vypovedá... Najväčšie abstrakcie sú tými pravými nástrojmi, ktorými 

kontrolujeme svoje uvažovanie o konkrétnych faktoch... Originalita matematiky spočíva v tom, 

že v matematickej vede sú vyjadrené vzťahy medzi vecami, ktoré sa bez sprostredkovania 

ľudským rozumom nedajú vôbec postihnúť. 

 Vzhľadom k nesmiernosti svojej látky je matematika (i moderná matematika) vedou v plienkach. 

Ak sa civilizácia bude ďalej rozvíjať, potom v budúcich dvoch tisícročiach bude najväčšou 

novinkou v ľudskom myslení nadvláda matematického rozumu. 

 Umenie pokroku spočíva v zachovaní poriadku uprostred zmien a v zachovaní zmien uprostred 

poriadku... Každá schéma analýzy prírody sa musí vyrovnať s dvoma skutočnosťami: so zmenou 

a pretrvávaním. 

 Vo veku rozumu nemôže existovať aktívny záujem, ktorý by odsunul nabok všetku nádej na víziu 

harmónie pravdy. Uspokojiť sa s rozporom znamená narušiť úprimnosť a morálnu čistotu. Patrí 

k sebaúcte intelektu, aby sledoval každé zauzlenie v myslení až do konečného rozuzlenia. 

 Náboženstvo je víziou čohosi, čo sa nachádza mimo, za a uprostred pominuteľného toku 

bezprostredných vecí: niečo, čo je reálne, no predsa čaká na svoje uskutočnenie, čosi, čo je 

vzdialenou možnosťou, a predsa je najvýznamnejším z prítomných faktov: je to niečo, čo dáva 

zmysel všetkému pominuteľnému, a predsa uniká uchopeniu, niečo, čoho vlastníctvo predstavuje 

najvyššie dobro, a predsa je mimo dosahu, niečo, čo je najvyšším ideálom, a zároveň 

beznádejným hľadaním... Existujú obsiahlejšie pravdy a jemnejšie perspektívy, v rámci ktorých 

možno nájsť zmierenie hlbšieho náboženstva a jemnejšej vedy. 

 Ani fyzikálnu prírodu, ani život nemožno pochopiť bez toho, aby sme ich nespojili dohromady 

ako podstatné faktory v skladbe “skutočne reálnych“ vecí, ktorých vzájomné súvislosti a 

individuálne povahy tvoria svet. 

 Každý konečný zmysel existuje len ako smerovanie k hodnote, ako vnútorné 

dozrievanie hodnoty. 

 Morálna stránka nazerania je neoddeliteľne spojená so všeobecnosťou 

nazerania. Protirečenie medzi všeobecným dobrom a individuálnym 

záujmom možno odstrániť iba vtedy, keď záujmom indivídua je 

všeobecné dobro.                                                                                (dmj) 

http://images.google.sk/imgres?imgurl=http://www.math.uconn.edu/General/Pictures/Mathematicians160x214/Alfred_North_Whitehead.jpg&imgrefurl=http://www.math.uconn.edu/MathLinks/mathematicians_gallery.php?Rendition=printerfriendly&usg=__4bGsR6R5ypv3VGKqMhClqNnk4yk=&h=214&w=160&sz=22&hl=sk&start=2&itbs=1&tbnid=cCIByOxAXtzCdM:&tbnh=106&tbnw=79&prev=/images?q=Alfred+North+Whitehead&hl=sk&sa=G&gbv=2&tbs=isch:1
http://images.google.sk/imgres?imgurl=http://www.malaspina.com/jpg/whitehead.jpg&imgrefurl=http://russellmcneil.blogspot.com/2007/11/alfred-north-whitehead-1861-1947.html&usg=__eQnOIJp5n__CLIwI7WRj3SySA4M=&h=506&w=485&sz=62&hl=sk&start=4&itbs=1&tbnid=iF_0f8KAnEEj4M:&tbnh=131&tbnw=126&prev=/images?q=Alfred+North+Whitehead&hl=sk&sa=G&gbv=2&tbs=isch:1
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André GIDE 
(22.11.1869−19.2.1951) 

 

Francúzsky prozaik, dramatik a esejista si skoro celý život písal 

osobný denník. Vyrastal puritánskou protestantskou výchovou.  

 asto bol plný rozporov, vedel o tom a bol hrdý, že každého mätie. 

Prešiel všetkým možným     hedonistickým opojením, náboženským 

mysticizmom, túžbou po sociálnej spravodlivosti i odvrhnutím 

komunizmu, dlhotrvajúcimi vzťahmi i nepríjemným pocitom 

odvrhnutia. Pri písaní hľadal pravú ľudskú tvár. Prišiel s teóriou,  

že román treba očistiť od zbytočných opisov i dialógov. Zároveň ho 

však zaplňoval neskutočným množstvom rôznych prvkov a postrehov 

zo života, lebo chcel spomenúť všetko, čo mu pripadalo dôležité. 

Prekážalo mu, že každý nosí nejakú masku a že sa pod spoločenským 

tlakom bojí byť sám sebou. Jeho epické 

príbehy Imoralista, Tesná brána, Pivnice 

Vatikánu, Pastorálne symfónie aj 

Falšovatelia peňazí, sledujú a rozvíjajú 

konflikty, ktoré vznikajú zo stretnutia nezávislého človeka 

s obmedzeniami svojej doby. Za svoje obsiahle a umelecky významné 

literárne dielo, ktorom vystihol s láskou k pravde a psychologickou 

bystrozrakosťou  existenciálne ľudské problémy, dostal (1947) 

Nobelovu cenu.  

 

Z myšlienok 
 

 Ak niekto ľúbi a chce byť milovaný, nemôže sa ukázať taký, aký v skutočnosti je. 

 Človek nemôže objaviť novú zem, ak sa nezmieri s tým, že na dlhý čas stratí 

výhľad na breh.  

 Najlepší prostriedok ako poznať sám seba je pokúsiť sa porozumieť druhým. 

 Žiarlivosť nie je veľká láska, ale nedostatok úcty k sebe. 

 Filozof odpovedá na vašu otázku tak, že ani neporozumiete, na čo ste sa pýtali. 

 Chyby a omyly druhých sú vždy dôvodom pre radosť. 

 Spôsob, kým sa nám svet vnucuje a ktorým sa my snažíme vnútiť svoj vlastný 

výklad, vytvára drámu nášho života. 

 Je to zákon života – ak sa pred nami zavrú niektoré dvere, otvoria sa iné. Ale 

tragédiou je, že stále sa dívame na tie zavreté a nevšímame si tie otvorené. 

 Iba v osamotení zjaví sa mi občas podstatné a vtedy prichádzam k určitej hlbokej 

spojitosti.  

 Dve bytosti, ktoré milujú a žijú rovnaným životom, môžu byť oddelené múrom a 

zostať pre seba hádankou.  

 Najčastejšie sa stáva, že človek prisudzuje druhým len také 

city, ktorých je sám schopný. 

 Manželstvo, v ktorom panuje súlad, sa nikdy nezaobíde bez 

menších obetí, ktoré dávajú veľkosť a pridávajú krásu tomu, 

kto ich prináša. 

 Krásne sú len tie veci, ktoré diktuje šialenstvo a píše rozum. 

 Človek sa stane sám sebou len prísnou disciplínou.        (dmj) 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Epika
http://cs.wikipedia.org/wiki/P%C5%99%C3%ADb%C4%9Bh
http://sk.wikiquote.org/wiki/%C4%BD%C3%BAbenie
http://sk.wikiquote.org/wiki/Milovanie
http://sk.wikiquote.org/wiki/Skuto%C4%8Dnos%C5%A5
http://sk.wikiquote.org/wiki/%C4%8Clovek
http://sk.wikiquote.org/wiki/Objav
http://sk.wikiquote.org/wiki/Zem
http://sk.wikiquote.org/wiki/Zmierenie
http://sk.wikiquote.org/wiki/%C4%8Cas
http://sk.wikiquote.org/wiki/Strata
http://sk.wikiquote.org/wiki/V%C3%BDh%C4%BEad
http://sk.wikiquote.org/wiki/Breh
http://sk.wikiquote.org/wiki/Prostriedok
http://sk.wikiquote.org/wiki/Poznanie
http://sk.wikiquote.org/wiki/Pokus
http://sk.wikiquote.org/wiki/%C5%BDiarlivos%C5%A5
http://sk.wikiquote.org/wiki/L%C3%A1ska
http://sk.wikiquote.org/wiki/Nedostatok
http://sk.wikiquote.org/wiki/%C3%9Acta
http://cs.wikiquote.org/wiki/Filozofie
http://cs.wikiquote.org/wiki/Omyl
http://cs.wikiquote.org/wiki/Radost
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John Henry NEWMAN  
(21. 2 .1801 – 11. 8. 1890) 

 

Osud mu dožičil holandsko-židovských a francúzsko-

kalvínskych predkov. Vyrastal v prostredí s liberálnym 

anglikánskym duchom. Vyštudoval Trinity College 

 v Oxforde. Stal sa kazateľom, novinárom, filozofom  

a historikom, dosiahol významnú univerzitnú i cirkevnú 

kariéru. V roku 1845 bol prijatý do katolíckej cirkvi, keď sa predtým (1841) 

rozišiel s anglikánstvom a určitý čas žil asketickým mníšskym životom.  

Stal sa katolíckym kňazom a neskôr aj kardinálom s heslom: Srdce hovorí  

k srdcu. Okrem zásluh na poli náboženskej obrody získal aj ocenenia za  

vycibrený štýl v anglickej literatúre. Na náhrobnom kameni má napísané:  

Z tieňov a obrazov k pravde. Jeho duchovné texty svedčia o hĺbke života z viery, sú usmernením  

a porozumením pre život kresťanov vo svete. Newman bol priateľom otvoreného dialógu, 

rozvážneho postoja nenarúšajúceho bratskú lásku. Vytušil, že jednotu viery bude možné nájsť  

aj bez bolestných redukcií, ak dokážeme ako kresťania hlbšie žiť podľa evanjelia, v intenzite 

 a plnosti naozajstnej neformálnej viery, v osobnom prežití nádeje a lásky.  
 

Z myšlienok 

 

 Kresťan je človek, ktorý túži po Kristovi – nie po zisku 

alebo vyznamenaní, moci, sláve alebo úžitku...  
 Veríme, pretože milujeme. 

 Volanie sa nedeje len raz, ale často. Kristus nás volá po celý 

náš život... Zostaň pri mne, aby som sa stal svetlom a žiaril  

pre druhých. 

 Ako západ slnka vyvolá hviezdy na oblohu, tak pozorujeme 

ako sa rozžarujú veľké myšlienky, ktoré – zatiaľ čo vládne 

nevera – ľudia rozličných náboženstiev pozdravujú ako svoj 

spoločný majetok i za vlády nevery. 
 

 Kto sa vzdiali od Boha, neuniká jeho moci, vymyká sa len z jeho lásky...  

     Zem i nebo sú iba závojom medzi ním a nami.  

 Býva veľa udalostí, ktorých zhodu si nemožno vysvetliť čírou náhodou,  

     ale z rozumných príčin ich možno považovať za varovný hlas Boží.  

 Život je krátky, smrť je istá. A svet, ktorý príde, je večný.  
 

 Žiť tu na zemi znamená meniť sa. Byť dokonalým znamená prejsť mnohými 

zmenami.  
 

 Okolo seba máme viac ako dosť dôkazov, že oddelenie cirkví je v hlbšom základe 

skazenosťou sŕdc.  
 

 Ako pápež, tak aj posledný veriaci podliehajú majestátu 

svedomia.  
 

 Vyznanie bez poslušnosti je len klam a predstieranie.  
 

 Podajte mi kríž. Chcem zomrieť sám so svojím Bohom.      
        (dmj) 

http://sk.wikiquote.org/wiki/Vzdialenos%C5%A5
http://sk.wikiquote.org/wiki/Boh
http://sk.wikiquote.org/wiki/%C3%9Anik
http://sk.wikiquote.org/wiki/Moc
http://sk.wikiquote.org/wiki/L%C3%A1ska
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Nikolaj Ivanovič LOBAČEVSKIJ 
(1.12.1792−24.2.1856)  

 

Gymnaziálny učiteľ matematiky vzbudil 

záujem mladého Nikolaja o túto vedu. 

Sebavedomý, tvrdohlavý a málo 

disciplinovaný študent nezložil skúšku 

na medicínu. Stal sa poslucháčom matematiky a astronómie 

na univerzite v Kazani – najnadanejší študent a popredný 

uličník. Po ukončení štúdií zostal pracovať na univerzite. 

Prednášal matematiku, fyziku, astronómiu. Devätnásť rokov 

bol rektorom kazaňskej univerzity. Vážený a ctený 

u kolegov i študentov. 

   V roku 1826 predložil Lobačevskij vedeckej rade univerzity prácu Stručný výklad 

základov geometrie s presným dôkazom vety o rovnobežkách. Odvodil, pri popretí 

jedného zo základných Euklidových predpokladov, reťazec viet, ktorý neobsahoval 

žiadne logické protirečenie. Ale dôsledky boli nepredstaviteľné. Idea neeuklidovskej 

geometrie sa stretla s nepochopením a posmechom. Výsledky 

jeho geometrických úvah, ktoré ďalej rozvíjal tridsať rokov,  

boli uznané až neskôr, keď matematici vytvorili model, v ktorom 

si nezvyklé predstavy názornejšie priblížili. 

   O čo vlastne išlo? Treba si predstaviť, že v rovine predchádzajú daným bodom, 

k danej priamke aspoň dve rôzne rovnobežky. Veru, treba upustiť od niektorých 

zvyčajných predstáv. Medzi prvých, ktorí si vedeli predstaviť neskutočné súvislosti 

a pokračovali úspešne v podivných úvahách o takýchto rovnobežkách, patrí ruský 

matematik Lobačevskij. 
   Nevenoval sa iba neeuklidovskej geometrii. Rozvíjal poznatky matematickej 

analýzy, algebry, teórie pravdepodobnosti, mechaniky, fyziky, astronómie. Vytrvalo 

odovzdával svoje schopnosti vede a univerzite. Viedol dôstojný, pokojný rodinný 

život. Vychoval sedem detí – štyroch synov a tri dcéry. Tvrdou mužnou rukou 

koordinoval univerzitu, ukázal vedeckú i občiansku smelosť a odvahu. 

   Lobačevskij dobre vedel, že matematika je jazykom, ktorým 

hovoria všetky presné vedy. Spoznal, že za základ matematiky 

môžu byť prijaté všetky pojmy získané z prírody. Pocítil aj spor 

medzi zmyslami a rozumom. Dospel k novej pravde: sú dve rôzne 

geometrie a rovnako oprávnené.  asto hovorieval: Opýtajte sa 

prírody, ona chráni všetky poklady a na všetky vaše otázky bude 

odpovedať určite uspokojujúco... Rozum patrí iba človeku, rozum 

znamená určité základy poznania, v ktorých akoby sa odtlačili prvé 

platné príčiny vesmíru, ktoré dávajú do súladu všetky naše úsudky 

s javmi v prírode, kde nemôžu existovať protirečenia. 

   Lobačevského neeuklidovská geometria sa stala účinným matematickým aparátom 

vo všeobecnej teórii relativity i v súčasnej kozmológii. Ukázalo sa, že si ju treba 

názorne predstaviť na vhodných modeloch.                                                             (dmj) 

 

http://images.google.sk/imgres?imgurl=http://www2.polito.it/didattica/polymath/htmlS/Interventi/IntervistaAutore/Betti/Img/image005.jpg&imgrefurl=http://www2.polito.it/didattica/polymath/htmlS/Interventi/IntervistaAutore/Betti/Betti.htm&usg=__9mF_qV0d9wrICzy3cQ5SbXgOmq4=&h=200&w=167&sz=9&hl=sk&start=12&tbnid=w4ylVCOU0_KXvM:&tbnh=104&tbnw=87&prev=/images?q=Nikolaj+Ivanovi%C4%8D+LOBA%C4%8CEVSKIJ&gbv=2&hl=sk&sa=G
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François D. ARAGO 
(26.2.1786 – 2.10.1853) 

Veľmi populárny, výrečný a priateľský 

francúzsky matematik, fyzik, astronóm i politik 

je jedným zo 72 významných mužov, ktorých 

meno je zapísané na bronzovej doštičke 

umiestnenej na Eiffelovej veži v Paríži. Vo svete 

vedy pôsobil ako katalyzátor, s úžasným 

prehľadom o aktuálnej situácii.  asto prispel 

k uskutočneniu veľkých objavov. Bol riaditeľom parížskeho 

observatória, v roku 1830 bol menovaný za doživotného tajomníka 

Francúzskej akadémia vied. V roku 1848 sa dokonca stal ministrom 

námorníctva a vojny v dočasnej vláde a prispel aj 

k zrušeniu otroctva vo francúzskych kolóniách. 

 

Z myšlienok a diela 

Zúčastnil sa na dramatickom triangulačnom meraní dĺžky poludníka na 

oblúku Dunkerque – Melun pri Paríži – Perpignan 

predĺženom až na ostrov Formantera pri 

španielských brehoch. Cieľom bolo stanoviť 

presne jednotku dĺžky 1 meter ako 

desaťmiliontinu dĺžky zemského kvadrantu. 

 

 Študoval chromosféru a korónu Slnka. Spoznal, že slnečné svetlo vychádza 

z plynného obalu Slnka. Zistil súvislosť polárnych žiar a magnetických búrok, 

chromatickú polarizáciu svetla, zmeral index lomu vzduchu. Z pohybu planéty 

Urán usúdil, že ju môže ovplyvňovať iné astronomické teleso, ktoré je ešte ďalej 

od Slnka. 

  

V roku 1820 zistil, že elektrický prúd usmerňuje 

nezmagnetizované kovové piliny do kruhu okolo drôtu. 

Objavil princíp produkcie magnetizmu pomocou 

cylindricky stočeného medeného vodiča. 

 

 Spolu s Fresnelom uskutočnil veľa dômyselných a významných pokusov 

o interferencii a polarizácii svetla. Medzi prvými zistil, že svetlo sa pohybuje 

stálou rýchlosťou nezávisle na svojom zdroji. Objavil (1811) stáčanie polarizačnej 

roviny svetla prechádzajúceho kremeňom. Spolupracoval na vynáleze polarimetra 

i fotometra.  
 
 

 

 

 

 

 
(dmj) 

https://sk.wikipedia.org/wiki/1820
https://sk.wikipedia.org/wiki/Elektrick%C3%BD_pr%C3%BAd
https://sk.wikipedia.org/wiki/Magnetizmus
https://sk.wikipedia.org/wiki/Kov
https://sk.wikipedia.org/wiki/Kruh
https://sk.wikipedia.org/wiki/Dr%C3%B4t
https://sk.wikipedia.org/wiki/Me%C4%8F
https://sk.wikipedia.org/wiki/Elektrick%C3%BD_vodi%C4%8D
http://www.astro.cz/_data/images/news/2013/09/27/pe_78b.jpg
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Ivan Petrovič PAVLOV 
(14. 9. 1849     27. 2. 1936) 

 

Za práce a objavy v oblasti fyziológie 

zažívania (podmienené reflexy) získal 

(1904) Nobelovu cenu za fyziológiu  

a  medicínu. Ruský fyziológ a farmakológ  

je autorom učenia o dvoch signálnych 

sústavách, o spánku, sugescii aj hypnóze. Objavil „psychickú 

sekréciu“     objektívne účelné rekcie organizmu na podnety 

zvonka. Dokázal tým vzájomnú podmienenosť a jednotu 

psychických a fyziologických javov. Jeho vedecké dielo má 

veľký význam pre mnohé oblasti biológie, medicíny, 

psychológie aj pedagogiky. Predchodca modernej 

neurobiológie vyštudoval na univerzite v Petrohrade. Prácou 

v laboratóriu sa snažil odhaliť fyziologickú podstatu 

psychických javov ako reakciu organizmu na vonkajšie 

podnety. Odhalil tvorbu nových 

mozgových spojení i celý systém 

reflexov (prvá signálna sústava). 
 
 

Z myšlienok  
 

 Aké úlohy má fyziológia? Naučiť správne jesť, správne pracovať  
a správne odpočívať. 

 

 Veda nie je nič iné než čo najpresnejší obraz skutočnosti, teda pravda. 
 

 Temperament sa kryje s pojmom typu vyššej nervovej činnosti, ktorý 
je daný vzťahom procesu podráždenia a útlmu. 

 

 Ťažko možno poprieť že tie najvšeobecnejšie základy najvyššej 
nervovej činnosti sú u vyšších živočíchov a u ľudí rovnaké. 
Mechanizmus podmienených reflexov je u človeka rovnaký ako u psa.  

 

 Ten, kto chce rozvíjať svoju vôľu, musí sa naučiť 
prekonávať prekážky. 

 

 To najťažšie na každej práci je prekonať moment, 
keď sa vám nechce pracovať. 

 

 Kto nič nevie, tomu neostáva nič iné, iba veriť.   
(dmj) 
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Oto MÁDR 
(15.2.1917−27.2.2011) 
 

Významný český teológ a bojovník za slobodu myslenia a života v časoch 

komunistickej totality, ktorý nenechal v sebe a vo svojom okolí zvíťaziť 

malovernosť, sebectvo a skepsu. Keď mu pri justičnom procese za 

vedenie podzemného katolíckeho hnutia vysokoškolských študentov navrhli 

(1952) trest smrti, pomyslel si Ďakujem Ti, Pane Bože, za milosť mučeníctva. 

Keď mu ho zmenili na doživotie poďakoval Bohu za to, že mu môže slúžiť 

ďalej. Z väzenia bol podmienečne prepustený po 15 rokoch. Jeho hnacou silou 

nebola bojovná nenávisť, ale láska. Žiť intenzívne z Ducha. Svojimi životnými 

postojmi a publikovanými názormi pozitívne ovplyvnil českú cirkev 

(organizačne, intelektuálne, duchovne) v druhej polovici 20. storočia. 

K teologickým poznatkom prispel v oblasti morálnej teológie a ekleziológie. 

Intelektuálne formoval (napr. Teologické texty, Dielo koncilovej obnovy) celý rad významných 

osobností. Ota sloužil prorocky pravdě, dělal to ale bez halasu a bez vedlejších doprovodných 

efektů. Tím není řečeno, že Ota byl neomylný, každopádně ale jednal vždycky z vnitřního 

přesvědčení a bez postranních úmyslů (C. V. Pospíšil). Podľa Josefa Zvěřinu (1913-1990) bol: 

...velký analytik a syntetik v jednom, velkorysý organizátor i úporný pedant, duchovní terorista a 

zároveň jemný moralista… Profesor Tomáš Halík: Mádr byl člověk, který naprosto nehleděl na 

nebezpečí, natož na osobní zájmy a výhody... Dovedl přesně a strategicky myslet, realisticky 

odhadovat situaci a možnosti lidí. Aj jeho oči odrážali nebo. Oto Mádr bol krásny človek, celým 

svojím životom verný a oddaný cirkvi, opravdivý bojovník za Božiu vec  (František Mikloško). 
 

Z myšlienok 
 

 Kdo ví, že v rámci „velkého divadla světa“ mají všechna dramata  

a všechny tragédie svou kladnou funkci, protože konečným vítězem 

všech zápasů je Bůh, slyší v tom výzvu zařadit se do boje za dobro  

na jeho straně. Základní poloha křesťana není ani pesimismus, ani 

optimismus, ovšem ani lhostejnost. Je to prostě život zároveň v čase a nad časem, kde „tisíc let 

je jako jeden den“ a naše přítomnost, minulost i budoucnost je bezpečně ukryta v Božím bytí. 

 Křesťanská svoboda není jen uvolnění od něčeho, nýbrž svoboda k něčemu: k pravé autonomii. 

Bůh nám nabízí nepřekonatelně plný smysl života tím, že mu sloužíme ve svých bližních. Služba 

ovšem zahrnuje oběť svobody. Být pro druhé zmenšuje možnost být pro sebe. Přesto opět 

zkušenost potvrzuje Kristovo zaslíbení, že kdo se kvůli němu vzdá svého, už v tomto životě 

dostane stokrát více. 

 Víra je živá pravda o tom, že Bůh chce spojit náš život se svým životem…Víra 

je svobodný dar svobodného Boha svobodnému člověku…Víra bez tajemství, 

jež signalizuje nesmírnost Absolutní transcendence a její suverenitu, víra 

stahující Boha do horizontály stvoření, nastoluje modlu. 

 Člověk zraje jako člověk a osobnost právĕ tím, že roste v lásce… Do věčnosti 

vstoupí jen naše vnitřní vítězství ducha nad hmotou, lásky nad sebecitem. 

 Není jiná cesta k růstu přátelství s Bohem než opravdu, vnitřně i viditelně, 

vstoupit do společenství s lidmi. 

 Pravá pokora je nezdolatelná a trpělivost je projev skutečné síly…Osloveni Boží naději a neseni 

jeho láskou vykupujeme svět každým činem pro dobro a obranou proti zlu. 

 Boží zjevení je sice dar, ale také závazek brát vážně sdělenou pravdu a vůli… Člověk uchvácený 

Bohem v hloubi duše je ochoten přijmout Boha bez výhrad i s jeho přítomností v jeho církvi, 

vedené lidmi… To Nekonečno nad námi je někdo, kdo se nám odtajnil jako Společenství 

v Jednotě, nekonečně překonávající možnosti naší fantazie. 

 Pokorní jsou ti, kdo nežebrají u Boha o lepší časy, protože každý čas je jim dost velkým darem  

a každá situace výhodnou příležitostí milovat svého Boha.                                                     (dmj) 
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Linus Carl PAULING 
(28. 2. 1901 – 19. 8. 1994) 
 

Americký chemik a fyzik, dvojnásobný nositeľ Nobelovej ceny (za chémiu 

r. 1954 – prínos k objasneniu teórie chemických väzieb a ich využitie pri 

zdôvodnení štruktúry komplexných zlúčenín; za mier r. 1962). Bol 

výstrednou, ale aj inšpiratívnou osobnosťou. V roku 1925 získal doktorát 

na chemickej fakulte Kalifornského technologického inštitútu v Pasadene 

a pôsobil tu v rokoch 1931 až 1967. V Európe (1925–1927), pracoval  

v Ústave teoretickej fyziky v Mníchove, sa stretol so Schrödingerom, 

Bohrom, Heisenbergom, Bornom. Pochopil kvantovú mechaniku, získal 

rozsiahle znalosti z chémie. Vytvoril kvantovú teóriu chemickej väzby. 

Vydal slávnu vedeckú publikáciu Povaha chemickej väzby a stavba 

molekúl a kryštálov (1939). Publikoval asi 350 vedeckých prác 

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

správny model priestorovej stavby molekuly bielkoviny keratin. Skúmal 

štruktúru hemoglobínu, analyzoval ďalšie proteíny i aminokyseliny. 

Röntgenovou analýzou molekúl ovplyvnil poznanie 

chemických látok, publikoval 225 štruktúr molekúl. 

Študoval vplyv vitamínov na ľudské zdravie. Vytvoril 

teóriu imunity a hypotézu tvorby protilátok. Podieľal 

sa aj na vojenskom výskume. Neskôr zorganizoval 

podpisovú akciu vedcov (viac než 11000 podpisov) 

proti pokusom s jadrovými zbraňami. Stal sa 

„atómovým svedomím Ameriky“. Bol členom 

Národnej AV USA  i AV ZSSR.   

 

Z myšlienok 

 

  Bol som fascinovaný chemickými reakciami, v ktorých niektoré látky 

zmizli a iné, ktoré mali často protichodné vlastnosti, sa objavili.  
 

  Urobili sme obrovský pokrok smerom stále hlbšieho pochopenia sveta. 
 

  Ak ľudstvo dopustí, aby naďalej vybuchovali atómové bomby, jedného 

dňa sa Picassove obrazy stanú absolútne verným zobrazením života. 
 

  Odvrátenie jadrovej katastrofy je tak dôležité,  

že sa musím na tom podieľať. 
 

  Najlepším spôsobom ako dostať jednu skvelú myšlienku, 

je mať veľa myšlienok.  
 

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

  Verím v silu ľudského ducha. 
 

  Už nikdy vojnu!  
 

  Svet je krásny a plný zázrakov.                                                            (dmj) 


