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Filozofia sa viac ako ktorákoľvek konkrétna veda zaoberá 
vzťahmi rôznych vied a možnými konfliktami medzi nimi. 
Filozofia sa zvlášť nemôže zmieriť s konfliktom medzi fyzikou 
a psychológiou alebo medzi psychológiou a logikou...  
Ak zostane svet naplnený zlobou a závisťou, bude tým 
hroznejší, čím bude vedeckejší... 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 umení, vo vede, v literatúre,  
vo filozofii vznikli v takomto okamihu.                 Bertrand RUSSELL (18.5.1872 – 2.2.1970) 
 

 

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.    
Boris PASTERNAK (l0.2.1890 – 30.5.1960) 

 

 
Porovnával som tajomstvá prírody so zákonmi matematiky.  
Bol som a som presvedčený,  že ten istý kľúč otvára dvere 
k pochopeniu jedného aj druhého... Chcem nájsť novú cestu 
poznania. Tá cesta je: pokus a úvaha... Ideu Boha alebo 
najvyššieho dokonalého bytia som našiel v sebe s rovnakou 
istotou ako ideu nejakého tvaru alebo čísla.  
René DESCARTES (31.3.1596 – 11.2.1650) 
 

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. 
Svetloslav VEIGL (24.12.1915 − 17.2.2010) 
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Viac je v kalendári okrúhlych (deliteľných piatimi) 
výročí vybraných osobností na 

http://www.era.topindex.sk/pozdrav-sucasnosti-rozne-aktuality/ 

ako dmj−kalendárium 
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