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Ten, kto miluje druhého, naplnil zákon (Rim 13, 8 – 10; Ga 5, 14). 
 

Máme rozličné dary podľa milosti, ktorú sme dostali. Kto teda dáva, nech dáva 
nezištne, kto je predstavený, nech je starostlivý, kto preukazuje milosrdenstvo, 

nech to robí radostne (Rim 12, 6–8). 
Kedysi ste boli tmou, ale teraz ste svetlom v Pánovi. Žite ako deti svetla! 

Ovocie svetla je v každej dobrote, spravodlivosti a pravde (Ef 5, 8–9). 
Nič nerobte z ctižiadosti ani pre márnu slávu, ale radšej v pokore pokladajte  

iných za vyšších od seba a nevyhľadávajte iba svoje záujmy, ale aj záujmy druhých 
(Flp 2, 3–4). 

Pán je Duch; a kde je Pánov Duch, tam je sloboda. A my všetci s odhalenou tvárou 
hľadíme ako v zrkadle na Pánovu slávu a Pánov Duch nás premieňa na taký istý, 

čoraz slávnejší obraz (2 Kor 3, 17–18). 
Keď vo vás prebýva Duch toho, ktorý vzkriesil Ježiša z mŕtvych, potom ten, 

čo vzkriesil z z mŕtvych Krista, oživí aj vaše smrteľné telá skrze svojho Ducha, 
ktorý prebýva vo vás (Rim 8, 11). 

Lebo aj Židia žiadajú znamenia a Gréci hľadajú múdrosť, my však ohlasujeme 
ukrižovaného Krista, pre Židov pohoršenie, pre pohanov bláznovstvo, 

ale pre povolaných, tak Židov ako Grékov, Krista – Božiu moc a Božiu múdrosť 
(1 Kor 1, 22–24). 

Pán stál pri mne a posilňoval ma, aby sa cez mňa naplnilo ohlasovanie 
a aby ho počuli všetky národy... (2 Tm 4, 17). 

Ale ovocie Ducha je láska, radosť, pokoj, zhovievavosť, láskavosť, dobrota, vernosť, 
miernosť, zdržanlivosť. Proti tomuto zákona niet (Gal 5,2223). 

Keby som hovoril ľudskými jazykmi aj anjelskými, a lásky by som nemal, bol by som 
ako cvendžiaci kov a zuniaci cimbal. A keby som mal dar proroctva a poznal všetky 
tajomstvá a všetku vedu a keby som mal takú silnú vieru, že by som vrchy prenášal, 
a lásky by som nemal, ničím by som nebol. A keby som rozdal celý svoj majetok ako 
almužnu a keby som obetoval svoje telo, aby som bol slávny, a lásky by som nemal, 

nič by mi to neosožilo (1Kor 13, 13). 

Láska je trpezlivá, láska je dobrotivá; nezávidí, nevypína sa, nevystatuje sa, 
nie je nehanebná, nie je sebecká, nerozčuľuje sa, nemyslí na zlé,  

neteší sa z neprávosti, ale raduje sa z pravdy. Všetko znáša, všetko verí,  
všetko dúfa, všetko vydrží (1Kor 13, 47). 

 

PAVOL z Tarzu (asi 5 až 10 – asi 64 až 68) 



3 
 

 

 
Názory apoštolov som priradil k tým, ktoré som našiel 
u Pytagora, Platóna a Empedokla... 
V očiach ľudí sú správne niektoré cesty, ktoré sa neskôr 
ukážu nesprávnymi a často je v hlinených nádobách skrytý 
poklad... Pravda života sa nemá opúšťať kvôli pohoršeniu... 
Buď milujeme všetkých rovnako, alebo nikoho...  
Komu bolo viac odpustené, viac miluje... 

 
Ako by bolo možné žiť bez poznania Písiem, cez ktoré sa človek učí spoznávať 

samého Krista, ktorý je životom veriacich? 
 

Čítaj veľmi často božské Písma, ba viac, nech Svätá kniha nikdy neopustí tvoje 
ruky. Tu sa nauč tomu, čo máš vyučovať... Kto nečíta Písmo, nepozná Krista... 

 

Zotrvaj pevne spojený s tradičnou náukou, v ktorej si bol vyučený, aby si mohol 
povzbudzovať podľa zdravého učenia a odmietnuť tých, ktorí mu protirečia... 
Usilujme sa naučiť sa na zemi tie pravdy, ktorých pevnosť pretrvá aj v nebi... 

 
Deti moje, ak chcete mať pokojné svedomie v hodine smrti,  

tak za života sa odlučujte od všetkého. Ak sa v tej strašnej chvíli 
nechcete báť, nemilujte to, čo budete musieť opustiť...  

Lebo kto chce dobre zomrieť, ten musí každý deň myslieť na smrť... 
Nič tak účinne nevedie k nábožnému životu,  

ako myšlienka na smrť.    
 

Sophronius Eusebius HIERONYMUS 
(asi 347  30.9.429) 

http://sk.wikiquote.org/wiki/Milovanie
http://sk.wikiquote.org/wiki/%C4%8C%C3%ADtanie
http://sk.wikiquote.org/wiki/Je%C5%BEi%C5%A1_Kristus
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Durer-jerome.jpg
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Stvoril si nás na svoj obraz, a nespokojné je naše srdce,  
kým nespočinie v Tebe... 

 

Čísla sú formou Božskej múdrosti prítomnej vo svete... Všetko má tvar, pretože 

všetko má čísla. Odober im čísla a budú ničím... Všetko je na svojom mieste 

vďaka číslam. Všetko sa deje v pravý čas vďaka číslam. 

 Krása je v číselných pomeroch... Hudba aj architektúra sú sestry, obe sú 
deťmi matematiky. V hudbe sa večná harmónia ozýva, v architektúre zrkadlí. 
  

Nikto nech nehovorí, že už pravdu našiel. Hľadajme ju tak, ako by ju nepoznal 
nikto. Pravda môže byť skôr starostlivo a vo svornosti hľadaná,  

pokiaľ sa nepredpokladá, akosi zbrklo a vystatovačne, že už bola nájdená. 
 

Správne otázky, vedieť, čo chceme nájsť, sú dôležité pre objavovanie. 
Kto sa nenechá premôcť pravdou, nad tým zvíťazí omyl. 

Naša dokonalosť je v tom, že vieme, že sme nedokonalí. 
 

Aby sa človek niečo naučil, potrebuje omnoho viac spontánnej zvedavosti  
ako donútenia zo strachu. 

 

Bez lásky sme si sami sebe na ťarchu, skrz lásku znášame jeden druhého. 
 

Musíme rozumieť, aby sme mohli uveriť...  
Poznávaj, aby si uveril,  

ver, aby si pochopil. 
 

Budeme hľadať tak, akoby sme mohli nájsť, 
ale nikdy nenájdeme tak, aby sme mohli prestať hľadať. 
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Ľudské poznanie vzniká v dôsledku rozumového rozboru vecných foriem 
v podobe, v akej sú prístupné zmyslovému vnímaniu. 

 

Systém konečného získava existenciu účasťou (participáciou) na božskom... 
Substancie konečných vecí sú zjednotením látky a formy. 

Boh je súcno (ens) zo svojho vlastného bytia... každé iné súcno je súcno z účasti... 
V Bohu je esencia i existencia neoddeliteľná, ba totožná; k tomu „čo“ Boh je,  

patrí, “že“ je... Boh nie je len prvou príčinou každého pohybu v systémoch 
konečných, ale je tiež súbežnou príčinou všetkých priebehov v prírode. 

 

Láska je priateľstvo človeka s Bohom... Žiť v pokoji je záležitosťou lásky. 
Ale položiť základ pre pokoj, to je úloha pre múdrosť, ktorá všetko usporadúva. 
Na múdrosť nás pripravuje pokora... Blaženosť človeka spočíva v poznaní Boha. 

 

Svätosť nespočíva v tom, že veľa vieme alebo veľa rozjímame; 
veľké tajomstvo svätosti je v tom, že veľmi milujeme. 

 

Keď dávame, dostávame; keď odpúšťame, bude nám odpustené; keď milujeme 
druhých, vytvárame skutočne ľudské vzťahy a pomáhame zrodu lepšieho sveta. 

Vládca je určený preto, aby chránil spravodlivosť. 
Cieľom moci má byť uskutočnenie spravodlivosti. 

Nemôžem už písať. Videl som veci, proti ktorým je všetko, čo som napísal,  
ako slama. 

 

Prirodzený zákon nie je nič iné, 
než od Boha dané svetlo rozumu. 

 

Účelom pôsobenia pravdy je, aby sa do duše vtlačil celý poriadok vesmíru. 
 

Tomáš AKVINSKÝ 
(okolo 1225 – 7. 3. 1274) 
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Intelekt, ktorý nie je pravdou, nikdy nepochopí pravdu tak presne, 
že by postupom do nekonečna nemohla byť pochopená presnejšie. 

 

Matematika nám najviac pomáha pri pochopení  
rozličných božských vecí. 

Všetko skúmanie je porovnávaním, lebo používa pomer  
ako prostriedok... 

K poznaniu božských vecí je nám otvorená iba cesta 
prostredníctvom symbolov... 

 

Číslo je základ všetkých vecí chápaných myslením... 
Číslo ako spôsob pochopenia je niečím, bez čoho nemožno nič chápať... 

Keby neexistovalo číslo, nebolo by ani pripodobnenie, ani pojem,  
ani rozlíšenie, ani meranie. Bez čísla nechápeme, že veci sú rôzne  

a od seba oddelené... 
Počet (číslo) znamená  pomer. Pomer je myšlienková konštrukcia... 

Číslo je výrazom jednoty... 
Číslo je hlavnou stopou vedúcou k múdrosti... 

 

Žiadne ľudské umenie nedosahuje presnosť dokonalosti 
a každé je konečné a ohraničené... 

vo všetkom, čo je mimo Boha, chýba presnosť. 
 
 

Mikuláš KUZÁNSKY 

(1.8.1401  11.8.1464) 
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Žiadne ľudské skúmanie sa nemôže nazývať pravou vedou,  
ak sa nedá vyjadriť matematickým postupom. 

 

Najväčšiu radosť telu dáva svetlo slnka, 
najväčšiu radosť duchu – jas matematickej pravdy. 

Kto neverí vo vrcholnú istotu matematiky, zostáva v zmätku 
a nikdy neumlčí rozpory sofistických vied, ktoré učia ľudí večnému kriku. 

 

Príroda je nútená konať pod vplyvom svojho zákona, 
ktorý je do nej samej vliaty. Pochop tú príčinu... 

Ak príroda postupuje od rozumu ku skúsenosti, my musíme postupovať opačne, 
začať od skúsenosti a z nej vyvodiť dôkazy. 

Veda je dcérou skúsenosti... Príroda svoj zákon neporušuje... Pohyb je príčinou každého života. 
Maliarstvo nepotrebuje tlmočníkov rôznych jazykov, ako to potrebu je literatúra, bezprostredne 

uspokojí ľudské pokolenie tak, ako to činia výtvory prírody. 
Medzi jasom a temnotou, medzi, svetlom a tieňom, je ešte niečo, čo nemožno nazvať ani svetlom 

ani tieňom, niečo, čo v rovnakej miere obsahuje svetlo i tmu. 
Domysli, akým zločinom je vziať život človeku, 

ktorého zloženie sa ti zdá byť takým umeleckým divom. 
Nechci bohatstvo, ktoré môže, byť stratené. Cnosť je našim pravým majetkom a dáva svojmu 

držiteľovi pravú odmenu. Nemôže sa stratiť, neopúšťa nás... 
Kto netrestá zlo, dovoľuje, aby bolo páchané ďalej... Nemôže mať väčšiu ani menšiu vládu 

než tú nad sebou samými... 
Láska víťazí nad všetkým. 

 

LEONARDO DA VINCI  
(15.4.1452 − 2.5.1519) 
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Príroda je napísaná vo veľkej knihe, ktorú máme stále otvorenú pred sebou. 

Myslím tým vesmír. Tejto knihe porozumieme, ak si osvojíme jej jazyk 
a spoznáme litery, ktorými je napísaná. Jej jazyk je jazykom matematiky 

a písmenami sú trojuholníky, kruhy a iné geometrické útvary. 
 

Dve pravdy si nemôžu nikdy odporovať... 
 

Skutočne si nemyslím, že by bolo treba pripustil: že ten istý Boh, ktorý nám dal 
zmysly, rozum a pochopenie, by chcel, aby sme zanedbávali ich použitie, že by nám 
poučenie, ktoré môžeme dostať cez ne, poskytol iným spôsobom a že by nás takto 

chcel priviesť k popretiu skúsenosti a rozumu... 
 

Meraj všetko, čo je merateľné a nemerateľné urob merateľným. 
 

Ľudský intelekt poznáva niektoré pravdy tak dokonale 
a s takou absolútnou istotou ako sama príroda... 

 
Kto by chcel tvrdiť, že bolo videné a poznané všetko, 

čo je vo svete prístupné zmyslom a poznateľné? 
 

Keď môj rozum a moje experimenty sa v niečom zhodujú, 
nerobím si nič z toho, že to odporuje mienke väčšiny ľudí. 

 
Ak by som sa mal znovu začať vzdelávať, tak by som postupoval 

podľa Platónovej rady a začal by som najskôr s matematikou ako vedou 
vyžadujúcou presnosť a presadzujúcou za pravdivé iba to, 

čo z dokázaného vyplýva ako dôsledok. 
 

Nemôžete nikoho nič naučiť. 
Môžete mu prinajlepšom pomôcť, aby to sám v sebe našiel. 

 
Galileo GALILEI  
(15.2.1564 – 8.1.1642) 
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Štyri základné pravidlá karteziánskej metódy 
(Rozprava o metóde ako dobre viesť svoj rozum a hľadať pravdu v prírodných vedách 

+ Dioptrika, Meteóry a Geometria, ktoré sú ukážkami tejto metódy; 1637): 

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 veci zložité na čo možno najjednoduchšie. 
pravidlo syntézy – postupovať v správnom poriadku od ľahšieho k ťažšiemu, zhrnúť vzťahy 

a závislosti od jednoduchých až k poznaniu najzložitejších javov. 
pravidlo kontroly – dbať pri riešení každej otázky na to, aby sa čo možno najúplnejšie 

prihliadalo na jej rozličné súvislosti a aspekty; zaistiť úplnosť skúmania. 
 

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. 
 

Chcem nájsť novú cestu poznania. Tá cesta je: pokus a úvaha...  
Až vtedy, keď začnem premýšľať, nachádzam seba a svoje myslenie  

ako niečo veľmi zodpovedné, ale i slobodné, ale aj isté... 
Poznávanie pravdy je zdravie ľudského ducha. 

 

René DESCARTES  

(31.3.1596 – 11.2.1650). 
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Pravdu spoznávame nielen rozumom, ale tiež srdcom. 
Srdce má svoje dôvody, ktoré rozum nepozná. 

Len tam, kde cítime, máme istotu; tam, kde odvodzujeme, sme plní neistoty. 
Myšlienka je čosi obdivuhodné a neporovnateľné vo svojej podstate... Myšlienka 
tvarí veľkosť človeka... Človek je zjavne stvorený pre to, aby myslel... Celá naša 

dôstojnosť spočíva v myslení. V ňom sa musíme vzopnúť, nielen v priestore 
a čase, ktoré nedokážeme naplniť. Usilujme sa teda, aby sme mysleli správne. 

V tom je princíp mravnosti. 
V každom človeku je priepasť, ktorú môže vyplniť iba Boh. 

Pravda poskytuje istotu, ale už aj samotné jej hľadanie poskytuje pokoj. 
Rozumný človek nemiluje preto, že je to pre neho výhodné, ale preto, 

že nachádza šťastie v samotnej láske. 
Čím je človek rozumnejší a lepší, tým viac dobra zbadá v ľuďoch. 

Pravé blaho človeka musí byť také  aby ho mohli vlastniť všetci ľudia súčasne, 
bez rozdielu a  závisti a aby oň nikto proti svojej vôli nemohol prísť. 

Pre vznešených je potešením, ak môžu robiť ľudí šťastnými. 
Spravidla nás presvedčujú viac tie dôvody ktoré sami objavíme, 

než tie, na ktoré prišli iní. 
Náhoda pomáha tým, ktorí sú na ňu pripravení. 

Nemožno popierať existenciu všetkého, čo nie je pochopiteľné. 
Všetko sa musí dokázať a pri dôkaze nemožno použiť nič iné okrem axióm a pred 
tým dokázaných viet... Nikdy nemožno zneužiť to, že sa rôzne veci často označujú 
rovnakým termínom; preto určený termín musí byť v mysli zamenený za definíciu. 

Rozpornosť nie je známkou nesprávnosti, rovnako ako neprítomnosť rozporu 
nie je známkou pravdy. 

V tejto dobe je pravda tak zatemnená a lož tak zavedená,  
že pravdu môže poznať iba ten, kto ju miluje. 

Spravodlivosť a moc musia byť jedno, aby spravodlivosť sa stala mocou 
a moc spravodlivosťou.                             

Blaise PASCAL  
(19.6.1623 – 19.8.1662) 
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Dával som prednosť vede a umeniu, pretože ony neustále zvyšujú 
slávu božiu a ľudské blaho... 

 

Viac ako čokoľvek iné ma tešila tá skutočnosť, že som pracoval nie podľa cudzích 
myšlienok, ale podľa vlastných sklonov. Kedykoľvek sa naučím niečo nové, hneď 

uvažujem, či by sa z toho nedalo niečo vyťažiť pre život. 
I keď patrím k tým, ktorí sa dôkladne zaoberali matematikou, neprestal som  

od svojej mladosti uvažovať i filozofii, pretože sa mi zdalo, že má prostriedky  
pre to, aby sa jasnými dôkazmi zistilo niečo spoľahlivé. 

Tí, ktorí sa radi zaoberajú detailmi vedy, opovrhujú abstrakciou a všeobecným 
výskumom. Tí, ktorí prehlbujú princípy, zriedka vniknú do jednotlivostí. Ja si vážim 

rovnako obidve, lebo som zistil,  
že analýza princípov slúži na vyjadrenie detailov. 

Umenie je najvyšší výraz akejsi vnútornej a neuvedomenej aritmetiky... 
Hudba je radosť duše, ktorá robí výpočty, sama si toho nevšímajúc. 

Veda a remeslo sú skutočnými pokladmi ľudského rodu, pretože pomocou nich 
umenie premáha prírodu a civilizované národy sa líšia od barbarských...  
Od detstva som mal rád vedu, zaoberal som sa ňou a mal som šťastie... 

Usiloval som sa písať tak, aby študujúci mohol vždy vidieť vnútorný  základ 
študovaného predmetu, aby mohol objaviť zdroj objavu a teda do všetkého 

vniknúť tak, ako keby to bol vymyslel sám. 
Je nedôstojné pre nadaného človeka, aby ako otrok strácal hodiny života  

pri výpočtoch, ktoré určite bolo možné zveriť ľubovoľnej osobe,  
pokiaľ by pre to použila stroj. 

Som natoľko pre aktuálne nekonečno, že namiesto, aby som pripustil,  
že sa ho príroda desí, ako sa bežne hovorí, som presvedčený, že ho má v obľube 

všade, aby lepšie zdôraznila dokonalosti svojho tvorcu. 
Milovať znamená radovať sa zo šťastia druhého. 

 

Gottfried Wilhelm LEIBNIZ 

(1.7.1646 – 14.11.1716) 
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  Hudba je vyššie zjavenie než každá múdrosť i filozofia. 
Len umenie a veda povznášajú človeka až k božstvu. 

Len láska – áno, len ona je ti schopná dať šťastnejší život – ó Bože – dopraj mi ju 
konečne nájsť, tú lásku, ktorá ma v cnosti upevní, ktorej je dovolené byť mojou! 

Naozaj dobrí ľudia na seba pamätajú i vtedy, keď pre to nemajú zvláštny podnet. 
My smrteľníci s nesmrteľným duchom sme sa narodili len pre utrpenie a radosť –  

a skoro by sa mohlo povedať, že práve najznamenitejší ľudia 
dosahujú radosť skrz utrpenie. 

Čo je blaženosť? Mnoho drobných čistých radostí. 
Srdcom i povahou som od mladosti bol priťahovaný k nežnému citu 

dobrosrdečnosti... Bože, ktorý vidíš do mojej duše, ty predsa vieš, že tam sídli láska 
k ľuďom a sklon k dobru. 

Tak je to už s človekom na svete: stále musí preukazovať svoju silu, musí vydržať bez reptania, 
musí cítiť svoju ničotnosť a zase sa usilovať o svoju dokonalosť, 

pre ktorú nás chce Najvyšší urobiť hodnými. 

Nemôžeš žiť už pre seba, jedine pre iných činiť dobro kde sa len dá, slobodu 
milovať nadovšetko, pravdu nikdy nezaprieť, ani na tróne... 

Svoj život nemôžeš ani predĺžiť, ani rozšíriť, môžeš ho však prehĺbiť. 
U človeka uznávam jedinú nadradenosť, iba tú, ktorá mu dovoľuje, 

zaradiť ho medzi dobrých ľudí. 
Naozajstný umelec, nemá ani štipku pýchy. Vie bohužiaľ, že umenie nemá hraníc. Nejasne cíti,  

že je veľmi ďaleko od cieľa, a zatiaľ čo ho ľudia obdivujú, ľutuje, 
že sa nedostal tam, kde lepší génius svieti ako vzdialená hviezda. 

A čo som, keď sa posudzujem z hľadiska vesmíru? 
Nepíšem pre dav, píšem pre kultúrnych ľudí. 

Nič som nevymyslel, všetko som vycítil. 
 

Ludwig van BEETHOVEN 
(17.12.1770 – 26.3.1827) 
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Byť šťastný a iných obšťastňovať – to je pravé poslanie človeka. 
 

Zo všetkých možných spôsobov jednania vyber vždy ten, ktorý po uvážení  
všetkých dôsledkov najviac prispeje k blahu celku. 

Omnoho viac ako o šírenie užitočných právd sa musíme usilovať o to, aby sa 
cvičením u ľudí rozvinula schopnosť úsudku... musíme ich naučiť samostatne 

rozpoznávať nesprávne úsudky. 
Musíme byť rozhodní. Priľnúť k pravde, k dobrej veci ľudstva, 
a nie sa chcieť zapáčiť nejakej strane, nejakej ľudskej stolici. 

Odvahu potrebuje aj učiteľ, pretože pravá osveta vždy naráža na odpor; 
v každej krajine sa nájdu ľudia, pre ktorých je čistá pravda soľou v očiach. 

Priznajme sa pred celým svetom, že potrebujeme lásku, milovať a byť milovaní. 
Nehanbime sa za to, že sme ľudia! 

Nič nemôže zabrániť tomu, aby sme neodvodili z najpravdivejších tvrdení, 
ak ich spojíme s nepravdivými predpokladmi   najzvrátenejšie  

a najhanebnejšie závery. 
Pravá veselosť nielenže neuberá z dôstojnosti ľudskej, 

ale je aj podstatnou podmienkou jej dokonalosti. 
Príde doba, keď budú ľudia pociťovať k vojne, k tejto nezmyselnej túžbe dokázať 

svoju pravdu mečom, rovnako všeobecný odpor, aký teraz pociťujú k súboju. 
 

Viera nás nezbavuje povinnosti používať vlastný rozum a naopak. 
Matematiku možno definovať ako vedu, ktorá pojednáva o všeobecných zákonoch, 

podľa ktorých sa veci musia riadiť vo svojej existencii. 
 

Filozofiu môže s úžitkom sledovať len ten, 
kto má solídne matematické vzdelanie. 

 

Bernard BOLZANO 
(5.10.1781 - 18.12.1848) 



14 
 

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. 

 

Fiodor M. DOSTOJEVSKIJ 
(11.11.1821 – 9.2.l88l) 
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V živote je iba jedno neklamné šťastie   žiť pre druhého. 
Skutočne žijú iba tí, ktorí konajú dobro. 

 

Čím bližšie sú ľudia k pravde, tým sú znášanlivejší voči cudzím omylom. A opačne. 
Ak ťa napadne, že všetko to, čo si myslel o Bohu, je zvrátené a žiadny Boh nie je, nestrachuj sa 

z toho. Prihodí sa to každému človeku. Nemysli si však, že tvoja neviera pochádza z toho, že Boh 
neexistuje. Ak už neveríš v Boha, v ktorého si predtým veril, je to preto, lebo v tvojej viere bolo 
niečo chybné a preto musíš sa snažiť lepšie pochopiť, čo nazývaš Bohom. Ak divoch prestane 

veriť vo svojho dreveného boha, neznamená to, že Boh neexistuje, ale to, že Boh nie je z dreva. 

K najväčším omylom patrí presvedčenie, že ľudia môžu násilím spravovať šťastie 
iných ľudí... Blud zostáva bludom, aj keď s ním súhlasí väčšina. 

Najvyššia ľudská múdrosť bola vždy v tom, aby sa našlo usmernenie, podľa ktorého 
sa majú usporiadať ľudské vedomosti: ktoré z nich sú dôležitejšie a ktoré sú menej 

dôležité... veda o tom, čo človek musí poznať najnutnejšie   v čom je zmysel  
a šťastie každého človeka a všetkých ľudí. 

Láska je len vtedy skutočnou láskou, ak človek obetuje pre druhého nielen svoj čas, 
svoje sily, ale až keď nasadí všetko, aj svoj život. Iba tým, že existuje takáto láska 

v ľuďoch, sa udržuje tento svet. 
Iba čestný nepokoj, zápas a práca, založené na láske je to, čo sa dá nazvať šťastím. 

Najkrajšia mladosť je mladosť ducha vo chvíli, keď už nie sme mladí. 
Kto je dobrý, verí v dobro, lebo ho dokáže tvoriť v iných. 

Radosť z konania dobra je jediným naozajstným šťastím. 
Naozaj múdry je ten, kto pozná sám seba... 
Všetko pochopiť, znamená všetko odpustiť. 

Vyrastajte duchovne a pomáhajte druhým rásť. V tom je celý život. 
Ak žiješ s ľuďmi, nezabúdaj, čo si poznal v samote. 

A v samote premýšľaj o tom, čo si poznal pri stretnutiach s ľuďmi. 
 

Lev Nikolajevič TOLSTOJ 
(9.9.1828 – 20.11.1910; v starom kalendári 28 8.1828 – 7.11.1910) 
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Šťastní sme len preto, že cítime, nie preto, že jestvujeme; veľkí sme preto, že myslíme...  
čo má väčšiu cenu: šťastie alebo veľkosť človeka? 

Pravá originalita nie je nič iné ako dokonalá úprimnosť pera, diktovaná srdcom... 
je to nemenná pravda, ktorú oživuje rozmanitosť ľudského srdca. 

Rozum – schopnosť poznať pravdu cez axiómy a usilovať sa o ňu uvažovaním, 
je v podstate neomylný. V tom spočíva božskosť človeka. 

Keď sa nám zrútia všetky ilúzie, stačí hľadať pravdu a znova sa mocne pripútame k životu. 
Praktická filozofia nespočíva natoľko v hľadaní šťastia, ako skôr v umení zaobísť sa bez neho. 

Láska má v sebe nekonečnú túžbu urobiť milovanú bytosť šťastnou; v tom je celá jej dôstojnosť, 
možno jediná... Práve láska vystihuje samú podstatu prírody. 

Dobre vyučovať znamená naučiť objavovať. 
Zaujímať sa o niečo znamená predchnúť nádej zvedavosťou. 

Podstatou srdca je nežnosť. Pre nežnosť je príznačné, že dokáže vytušiť a domyslieť si. 
Ozajstná skromnosť je pocit dokonalosti, podľa ktorého meriame vlastnú hodnotu. 

Pokrytectvo je niekedy zhovievavosť ľudí voči nerestiam. 
Génius prekračuje konvencie a vidí veci také, aké sú... Génius je intuícia vzdialených vzťahov. 

Závisť je pýcha trpiaca priemernosťou. 
Všetky tvorivé prejavy ľudského ducha majú za následok iba odhalenie vzťahov. 

Nešťastím človeka je, že miluje pravdu a musí na ňu čakať. 
Je naozaj šťastím, že podmienkou lásky nie je poznanie. 

Úsmev nikoho nenaučíme, sám v sebe nesie každému jasný úmysel. 
Každý posudzuje city iného len podľa skúseností, ktoré si mohol overiť sám na sebe. 

Umelec nikdy nedospeje k takej dokonalosti, aby bol spokojný sám so sebou, pretože model,  
ktorý mu vnucuje jeho ideál, presahuje vždy jeho schopnosť imitovať. 

Keby sme tak vedeli, akým spôsobom zomrieme, nerobili by sme nič iné,  
len by sme mysleli na smrť. 

Všetci sme prítomní na pobožnosti... Buď človekom, uvedom si to a správaj sa podľa toho! 

 

Sully PRUDHOMME 
(16.3.1839 – 6.9.1907) 
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Vonkajší svet, voči ktorému sme postavení, je čímsi od nás nezávislým, absolútnym. 
Hľadať zákony, ktoré platia pre toto absolútno, sa mi javilo ako najkrajšie vedecké 
životné poslanie... Ten, komu je dopriate spolupracovať na budovaní exaktnej vedy, 
nájde svoje uspokojenie a vnútorné šťastie vo vedomí, že vyskúmal, čo sa vyskúmať 

dalo a v tichosti uctieval to, čo sa vyskúmať nedá. 

Základom teoretickej fyziky je uznanie existencie reálnych pochodov nezávislých 
na zmyslových vnemoch. Toto uznanie musí zostať v platnosti  

za každých okolností. 
Veda tiež vyžaduje veriaceho ducha. Každý, kto sa seriózne angažoval vo vedeckej 
práci, konštatuje, že nad vstupom do chrámu vedy je napísané: Musíte mať vieru.  

Je to vlastnosť, ktorá vedcovi nemôže chýbať. 
Hmota vzniká a udržuje sa len silou, ktorá dáva do pohybu časti atómov a robí  

z nich najdrobnejšiu slnečnú sústavu atómu... duch je základ každej hmoty. 
Veda sama o sebe objavuje mravné hodnoty,  
učí nás predovšetkým pravdivosti a bázni... 

Človek potrebuje prírodné vedy pre poznanie, ale náboženstvo pre konanie. 
Nebojím sa nazvať tajomného Stvoriteľa Bohom,  

tak ako ho nazvali kultúrne národy v predošlých storočiach. 
Tak ako náboženstvo i prírodné vedy potrebujú pre svoju činnosť vieru v Boha. 

Potom je Boh v náboženstve na počiatku, v prírodných vedách zasa na konci 
myslenia do hĺbky. Pre jedných je Boh základom, pre druhých korunou výstavby 

každej svetonázorovej úvahy. 

 

 
 

Max PLANCK 
(23.4.1858 – 4.10.1947) 
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Veda je podnikanie, v ktorom sa rozum opiera o vieru...  
Nové idey nemožno vyjadriť starými pojmami... 

Civilizácia postupuje tým, že rozširuje počet dôležitých operácií, ktoré môžeme vykonať bez toho, 
aby sme na ne museli myslieť. 

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... Matematika je 

štúdiom vzorov... Matematika je veda o najzložitejších abstrakciách, k akým môže ľudský um 
dospieť... Všeobecnosť matematiky je najúplnejšou všeobecnosťou, zhodnou so spoločenstvom 

udalostí, ktoré konštituuje našu metafyzickú situáciu. 
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. 

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. 
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. 

Nič nie je pôsobivejšie ako fakt, že tou mierou, ako matematika postupne prechádzala 
do vyšších oblastí čoraz abstraktnejšieho myslenia, vracala sa späť na zem,  

nadobúdajúc čoraz väčší význam pre analýzu konkrétneho faktu. 
Aká je funkcia čistej matematiky v myslení? Je to rozhodný pokus prejsť celú cestu smerom 

k úplnej analýze, aby sa oddelili prvky samých vecí od číro abstraktných podmienok, 
ktoré spríkladňujú. 

Základnými konkrétnymi entitami nie sú trvalé substancie, ale udalosti spojené svojimi 
priestoročasovými vzťahmi, ktoré vykazujú svoje kvalitatívne a matematické štruktúry. 

Každá ľudská bytosť je zložitejšia než akýkoľvek sociálny systém, ku ktorému patrí. 
 

Alfred N. WHITEHEAD  

(15.2.1861 – 30.12.1947) 
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Nikto nemôže vystihnúť krásu toho, čo nemiluje... Poznávanie je stúpaním 
ku svetlu... Poznanie sa meria láskou. 

Nikto si nemôže trvalo privlastniť viac na tejto zemi, 
než stačí udržať svojím duchom. 

Kto uchvacuje z vecí tejto zeme viac, než je nutné pre udržanie života, 
pre dielo poznania a lásky, je spolupracovníkom smrti. 

Každé dielo, najvyššie i najpokornejšie, je službou vyššiemu poriadku vecí, 
po ktorom túži život…Veci majú svoju cenu a krásu iba tým, ako slúžia dielu 

bratského spojenia duší. 
Napriek každému zamdleniu skepsou, zúfalstvom milujúcich sa, 

napriek previneniam, ktorých nezmierené mlčanie zaťažuje celé pokolenia, rastie 
človek k duchovnej  jednote na celej zemi. 

Každé úsilie poznávania, rozumu, utrpenia, svätosti a lásky pracuje, aby sa ľudské slovo 
priblížilo čo najviac tajomnej pravde sveta; aby sa stále väčší počet ľudí mohol zhodnúť  

na skutočnej cene pozemských vecí a styk človeka 
s človekom aby bol skutočne nezištný, mocný, jemný a čistý. 

Každým prekonaním bolesti, dobytím novej pravdy, ukončeným dňom lásky, 
každým pohľadom na veci, ktoré sme uvideli naposledy v tomto živote, rastie 

v nás pocit duchovnej slobody... Každé slovo lásky, každá črepina skla odhodená  
z cesty, aby nezranila bosé nohy, každé pomenovanie vecí ich pravým menom, 

každé prelomenie mreží nášho sebectva má svoj ohlas vo svete vyššom. 
Kto stavia na hmote, sklame sa. Všetko musí byť  preniknuté duchom... 
Ľudia sú všade rovnakí. Záleží len na tom, aké majú srdce a svedomie. 

Každý život je div pripravený miliónmi rokov skrytých víťazstiev nad smrťou... 
Každý des pred smrťou je len uvedomením si veľkosti a nádhery života, 

pre ktorý ešte nie sme pripravený. 
Tu sa žije tajomstvo, zázrak je tu jedinou skutočnosťou... Šťastní sú tí, 

ktorí dokážu pochopiť tajomstvo zápasu a ich láska pri tom nezomiera. 
 

Otokar BŘEZINA 
(13.9.1868 − 25.3.1929) 
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Víťazstvo pravdy silou ducha a lásky. 
Jedno sa vo mne hlboko zakorenilo – presvedčenie, že základom všetkého je morálka 

a že podstatou morálky je pravda... Moja nemenná skúsenosť ma presvedčila, že niet iného Boha 
okrem pravdy... Aby sme uzreli univerzálneho a všetkým prenikajúceho ducha pravdy, máme byť 

schopní milovať aj najbiednejšieho tvora tak ako seba samého. 
Cnostný človek nežije cnostne preto, lebo mu to je na osoh, ale preto, 

že je to zákon a životodarná miazga jeho bytia. 
Skutočná láska nikdy nič nepotrebuje, vždy iba dáva... 

Veľkosť človeka rastie mierou, akou sa usiluje rozmnožiť dobro svojich blížnych. 
Modlitba bola spásou môjho života. Bez modlitby by som už dávno bol prišiel o rozum... 

Bez modlitby som nemohol byť šťastný... Postupne vo mne vzrastala viera v Boha a rovnakou 
mierou narastala moja túžba po modlitbe... Cítil som, že modlitba je pre dušu rovnako potrebná 

ako potrava pre telo... Ľudia, ktorí išli do väzenia s duchom modlitby, vyšli z neho ako víťazi...  
To nie je seba ľutovanie, keď hovoríme, že Boh je naša sila. 

Nie je potrebné jednotné náboženstvo, ale vzájomná úcta a znášanlivosť veriacich rôznych 
vyznaní. Neusilujme sa o nejakú jalovú uniformnosť, ale o jednotu v rôznosti... 

Znášanlivosť nie je ľahostajnosť ku svojej viere, ale jej hlbšie pochopenie, rýdzejšia láska. 
Som presvedčený o tom, že Boh sa raz spýta, a pýta sa to už dnes, čo sme, čo robíme, a nie čo hovoríme. 

Pre neho je skutok všetkým, viera bez skutkov je ničím. Pre neho je skutok vierou a viera skutkom. 

Oko za oko a svet bude slepý... Zdá sa, že dejiny robili násilníci, a napriek tomu slabí, pokorní, 
spravodliví formujú storočie za storočím na svoj nepravdepodobný odkaz; 

lebo násilníci sa ničia a utláčajú navzájom, ale spravodliví pokojne kráčajú z vekov do vekov 
stále znovu po rovnakej ceste a vrývajú do zeme nezmazateľnú brázdu. 

Viera je určitým druhom šiesteho zmyslu, ktorý začne pôsobiť vtedy, keď zlyhá rozum. 
Zmysel života je vo vytvorení božieho kráľovstva na zemi, v tom, že vymeníme sebecký, závistlivý, 

násilnícky a nerozumný život za život lásky, bratstva, slobody a rozumu. 
Voľakedy sa ľudia stávali otrokmi fyzického násilia. Dnes sú zotročení množstvom peňazí 

a luxusom, ktorý si za peniaze možno zadovážiť. 
Sloboda je bezcenná, ak neobsahuje aj slobodu mýliť sa... V otázkach svedomia zákon väčšiny 

neplatí... Buďte zmenou, ktorú chcete vidieť vo svete... Čo by bola Európa bez Krista? 
Keby sme mohli uvidieť celú pravdu, neboli by sme už hľadajúci, ale boli by sme ako Boh. 

Ale preto, že sme len hľadajúci, hľadajme ďalej, uvedomujúc si svoju nedokonalosť... 
 

Mohandás K. GÁNDHÍ 
(2.10.1869 – 30.1.1948) 
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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, 

stáva 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. 
 

Romain ROLLAND 

(29.1.1866 – 30.12.1944) 

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


22 
 

  

 Veľká duša má ako znak tú slabosť, že chce vyťažiť zo seba samej nejaký predmet, 
ktorý by ju udivil, ktorý by sa jej podobal a ktorý by ju priviedol do zmätku, 

aby bola čistejšia a neporušiteľnejšia a akosi ešte potrebnejšia než samo bytie, 
z ktorého ten predmet vzišiel. 

Jediným tajomstvom je možno tajomstvo našej zvedavosti: tá nás zaťažuje problémami, 
ktorých formulovanie našu existenciu i existenciu nášho ducha predpokladá, 

ktorých riešenie však túto existenciu prináša ako svoj výsledok. 
Všetko, čo vieme, môže nám poslúžiť vo všetkom, čo robíme. Inteligencia spočíva v tom,  

že dokážeme všetko využiť. Je teda istým druhom nemravnosti. Aj v genialite je kus zločinu. 
Zlé chvíle sú na to, aby nás poučili o istých veciach, o ktorých nám tie dobré nič nevravia. 

Len jedno treba urobiť: prerobiť seba samého. Ale nie je to také jednoduché.  
Kto chce robiť veľké veci, musí sa hlboko zamýš1ať nad maličkosťami. 

Myslenie je vždy výnimkou zo všeobecne platného pravidla, ktorým je nemyslenie... Tí, čo vidia 
veci až príliš presne, ich vlastne presne povedané, nevidia... Bojte sa pravdy ako ohňa,  

má jeho vlastnosti: nič jej neodolá. 

Všetko, čo vravíš, hovorí o tebe: práve keď hovoríš o druhých...  
Keď dôjdeme do cieľa, veríme, že sme šli správnou cestou... 

Byť človekom znamená mať nevysvetliteľný pocit, 
že v každom je kus všetkých a vo všetkých kus každého. 

Keď sa to tak vezme, všetko sa nakoniec scvrkne na to, že sa pozeráme na roh stola, na kus steny, 
na svoju ruku alebo na kúsok oblohy... Politika života. Skutočnosť je vždy v opozícii...  

Som zabúdanie tou istou mierou ako myslenie...  
A s tým, čo je najviac mnou, mám najmenej do činenia. 

Človek musí mať nadbytok času a prostriedkov, aby mohol byť synom Božím, chránencom Múz, 
osobnosťou  aby mohol byť niekým, nie hračkou okamihu...   

Človek visí na kríži svojho tela. Zmučenú hlavu mu dlhými pichliačmi doráňala  
tŕňová koruna myšlienok... 

Ťažkosť našej doby spočíva v tom, že budúcnosť už nie je tá, čo bývala. 

Nenávisť slabochov nie je tak nebezpečná ako ich priateľstvo. 
Všetky revolúcie sú priamym následkom pomalosti evolúcie. 

Len v extrémoch má svet svoju cenu 
a len v priemernosti svoju trvácnosť. 

Človek je absurdný tým, čo hľadá, 
je však veľký tým, čo nachádza. 

 

Paul VALÉRY 

(30.10.1871 – 20.7.1945) 
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Pokrok je prozreteľnosť bez Boha... 
Psychoanalýza je spoveď bez rozhrešenia. 

  

Láska je paradox, ... znamená určite jedno z dvoch: 
odpúšťať neodpustiteľné alebo milovať ľudí nehodných lásky. 

Tolerancia je cnosť človeka, ktorý nemá na vec žiadny názor. 
 

Zázrak znamená rýchle ovládnutie hmoty duchom. 
Voľný verš je ako voľna láska, je to protiklad pojmov. 

Pravda nie je nič iné ako môj pokus zistiť, či môj pohľad na vec platí alebo nie... 
Nie som si istý, či je možné vyjadriť pravdu inak než analógiou alebo podobenstvom. 

Ak odstránime nadprirodzené, nezostane nám prirodzené, ale iba neprirodzené. 
Z existencie čo je, nevyplýva, prečo to je, ba ani to, prečo je to tak a nie inak. 

V porovnaní s ničím je každé niečo niečím báječným. 
Žiadne zviera by neprišlo na niečo tak zlého ako je opilstvo, a na niečo tak pekné, ako je pitie. 

Obyčajná a zdanlivo bezvýznamná existencia  
je ako desaťtisíc detektívok zmiešaných dohromady. 

Jediné zdôvodnenie demokracie môžeme nájsť v božskom pôvode človeka. 
Bez pokory sa nemožno z ničoho radovať – dokonca ani z pýchy. 

 

Nemeníme skutočnosť, aby zodpovedala ideálom. 
Meníme ideál – je to pohodlnejšie. 

Problém nie je v tom, že nemôžu nájsť riešenie, oni nemôžu nájsť problém. 
Moderný svet si nepripúšťa, že je nenormálny, pretože nevie, čo je normálne. 

Sme na najlepšej ceste vychovať pokolenie tak skromné, že neuverí ani násobilku. 
Rozum sám je predmetom viery. Musíme totiž veriť, že naše myšlienky majú vôbec 

nejaký vzťah ku skutočnosti. 
 

Nebezpečenstvo zo straty viery v Boha nie je v tom, že by človek neveril v nič, 
ale v tom, že by potom veril v hocičo. 

Nazvite svoj omyl skúsenosťou – a jeho tiaž bude hneď o polovicu ľahšia. 
Mlčanie je niekedy jediná odpoveď. 

 

Gilbert K. CHESTERTON 

(29.5.1874 – 14.6.1936) 
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Jediné, na čom záleží, je, aby sme zápasili o svetlo v nás. 

Najvyšší prejav ducha je láska. Láska obsahuje moment večnosti, ktorý môže človek dosiahnuť  
už na tomto svete... Len láskou môžeme dosiahnuť spoločenstvo s Bohom. 

Celé živé poznanie Boha sa opiera o to, že ho prežívame vo svojich srdciach ako vôľu lásky. 

Moc idei je nezmerateľná. Idey sú myšlienky. Pokiaľ zostávajú iba myšlienkami, čo aj s najväčším 
nadšením a najpevnejším presvedčením, sila v nich skrytá zostáva spútaná. Uvoľní sa až vtedy, 

ak sa s nimi spojí duchovná podstata očisteného, osvieteného človeka. K pravej zrelosti, ku ktorej 
sa máme vyvíjať, dospejeme, ak budeme usilovne pracovať sami na sebe, aby sme sa stávali čím 

ďalej tým rýdzejší, pravdivejší, čistejší, mierumilovnejší, dobrotivejší, súcitnejší... 
Kráčať životom ako neopotrebovaný človek, to je práve to tajomstvo. V našej dobe, keď násilie odeté  

do klamu kraľuje na tróne sveta tak neblaho ako možno nikdy predtým, predsa len zostanem 
presvedčený, že pravda, láska, znášan1ivosť, miernosť a dobrotivosť sú silami zo všetkých najmocnejšie. 

Im bude patriť svet, ak bude dosť ľudí čisto, silno a dosť vytrvale myslieť a žiť myšlienkami lásky, pravdy, 
znášanlivosti a miernosti. 

Živá pravda je tá, ktorá vyrastá v myslení... Keď uveríme, že môžeme dosiahnuť pravdu vlastným 
myslením, dokážeme ju vnútorne prijať... Len epocha, ktorá má dosť odvahy k pravdivosti, môže dospieť  

k pravde, ktorá by v nej pôsobila ako duchovná sila. Pravdivosť je základ duchovného života. 
Človek nepotrebuje len vonkajší blahobyt, ale aj úctu blížnych a spokojnosť so sebou samým. 

Tú dosiahne len vtedy, keď sa stará o blaho druhého. Keď sa človek vážne podujme orientovať 
aj na duchovnú blaženosť, dospeje k tomu, že uznanie ľudí, ktoré preňho znamenalo takmer celú 

duchovnú blaženosť, bude pre ne ho čoraz bezvýznamnejšie... Duchovná blaženosť je sebestačná. 

Neexistuje žiadna istota, ak stojíme jedni nad druhými alebo proti sebe. Len spoločne môžeme 
dôjsť k pokoju. Ak chceme jeden druhého zastrašovať, či vzbudzovať nenávisť,  

nikam sa nedostaneme. 
Ak sa budeme vzájomne spoznávať, môžeme sa dopracovať k spolupráci. 

Preto je treba začať s dôverou... 
Veľa času strácame navzájom bez úžitku, namiesto toho, aby sme sa vážne porozprávali o vážnych 

veciach, aby sme sa navzájom spoznali ako snaživí, trpiaci, dúfajúci a veriaci. Musíme sa všetci snažiť byť 
bezprostrední a premieňať vnútornú vďačnosť na prejavenú. Potom bude vo svete viac slnečného jasu 

a viac sily pre uskutočnenie dobra. 
Žiadna veta z môjho myšlienkového sveta nevyjadruje tak presne moju filozofiu ako slová: úcta k životu. 
Základný princíp mravnej etiky znie: dobré je život zachovávať a podporovať, zlé je život ničiť alebo stáť 

mu v ceste... Svetonázor úcty k životu ráta so svetom takým, akým je. Lenže svet je hrozný i nádherný, 
nepríčetný i duchaplný, plný bôľu i radosti. Neraz zostáva ľuďom záhadou.  

Som naplnený istotou, že čím viac budú ľudia premýšľať, tým viac lásky bude na svete. 
 

Albert SCHWEITZER 
(14.1.1875 – 4.9.1965) 
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Vesmír sa javí tak, ako keby bol navrhnutý matematikom. 
 

Prichádzame na to, že vesmír dosvedčuje stopy plánujúcej a kontrolujúcej moci, 
ktorá má dačo spoločné s našim osobným duchom. Nejde tu, pokiaľ sa nám to 

doteraz podarilo odkryť, o cit, morá1nosť alebo estetické cítenie, 
ale ide o tendenciu myslieť takým spôsobom, ktorý sme pre nedostatok 

lepšieho výrazu nazvali matematickým. 
 

Konečná pravda pozorovaného javu je v jeho matematickom vyjadrení. 
Ak je toto vyjadrenie dokonalé, poznáme jav presne. 

 

Matematický vzorec nám nikdy nemôže povedať, čo tá vec je, 
ale iba ako sa chová; môže nám iba určiť predmet jeho vlastnosťami. 

 

Iba matematik má nádej, že raz úplne porozumie odvetviam vedy, ktoré odkrývajú 
tajomstvá Vesmíru: teóriu relativity, kvantovú teóriu a vlnovú mechaniku. 

 

Prúd vedomostí smeruje k matematickej skutočnosti. Vesmír sa nám začína javiť 
skôr ako veľká myšlienka než ako veľký stroj. 

 

Naša ľudská schopnosť modelovať prekvapivé vesmírne sily, ktoré majú čosi 
spoločné s každým jedným z nás, nám umožňuje vytvárať užitočné pojmy 

a konštruktívne premýšľať i matematicky argumentovať. Myšlienkovo vnímame 
prírodu matematickými štruktúrami, ktoré sme si vlastne sami zostrojili. 

 

Moderná vedecká teória nás núti uvažovať o stvoriteľovi ako o niekom, 
kto pôsobí mimo čas a priestor, ktoré sú súčasťou stvorenia, 

rovnako ako umelec je mimo svoje plátno. 
 

James H. JEANS 
(11.9.1877 – 16.9.1946) 
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Každý hlboko zmýšľajúci prírodovedec musí mať určitý druh náboženského 
presvedčenia, lebo si nemôže predstaviť, že by bol býval prvým, 

ktorý myslel na určité súvislosti v prírode. 
V nepochopiteľnom vesmíre sa totiž prejavuje bezhranične veľká inteligencia. 

 

Len život, ktorý žijeme pre ostatných, stojí za to. 
Hodnotenie človeka má vychádzať z toho, čo dáva, nie z toho, čo je schopný získať. 

Človek nie je stroj a zakrpatie, ak sa mu odoprie možnosť sebavýchovy a sloboda úsudku. 
Niet inej rozumnej výchovy ako byť príkladom; ak inak nemožno, tak aj odstrašujúcim. 

Pravá hodnota ľudskej bytosti je podmienená tým, ako dosahuje oslobodenie od svojho ja. 
Máme pokorne obdivovať harmóniu stavby vesmíru, pokiaľ ju môžeme pochopiť. To je všetko. 

 

Skutočná hodnota nepochádza z ambícií alebo z jednoduchého zmyslu pre povinnosť, 
ale z lásky a oddanosti k ľuďom a objektívnym záležitostiam. 

Iba príklad veľkých a silných osobností môže viesť k ušľachtilému chápaniu a činom. 
Čo má každý človek robiť – byť príkladom čistoty a mať odvahu seriózne si uchovať mravné 

presvedčenie v spoločnosti cynikov. 
 

Bez viery, že sa tento svet, tak ako sa javí nášmu poznaniu, riadi zákonmi rozumovej povahy,  
bez viery, že tento svet možno rozumom pochopiť, bez tejto viery si ani neviem predstaviť 

nijakého skutočného vedca... 
Prírodné vedy bez náboženstva sú ochrnuté a náboženstvo bez vedy je slepé...  

Náboženstvo a veda sú podľa môjho názoru dve veľké a príbuzné sily,  
úzko medzi sebou spriahnuté. Viedli ľudstvo vpred a ešte vždy ho vedú. 

 

Všetko v mikro i makrokozme je riadené z jedného centrálneho bodu – 
je povinnosť vedy na tento bod jedného dňa ukázať. 

 

Albert EINSTEIN 

(14.3.1879 − 18.4.1955) 
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Z čistě pozitivistického hlediska je člověk tím nejtajemnějším  
a nejvíce zavádějícím předmětem, s jakým se věda kdy setkala...  

 

Fyzika dospěla k prozatímnímu popisu světa pomocí atomů.  
Biologii se podařilo do konstrukcí života vnést jistý řád...  

Ale i když se všechny tyto rysy dají dohromady,  
portrét zřejmě neodpovídá skutečnosti. 

 
Věda v plném moderním slova smyslu je „rodná sestra“ lidstva. 

Obě ideje (či oba sny) (rozumějme věda a víra) vznikly současně a společně rostly. 
 

Věda a zjevení nemohou dále plnit své funkce jinak, než v pohybu, 
který je unáší k vzájemnému setkání. 

 
Tvárou v tvár svetu a pravde existuje absolútna povinnosť hľadať a bádať... 

Slúžiť Bohu znamená venovať sa telom i dušou tvorivému činu, 
aby sme svet zdokonaľovali usilovnou prácou a skúmaním. 

 

Ľudský svet je pásmom neustálej duchovnej premeny, v ktorom sa všetky nižšie 
skutočnosti a sily bez výnimky zjemňujú a pretvárajú na vnemy, city, myšlienky, 

na schopnosť poznávať a milovať...  
 

Duch sa rodí v lone a vo funkcii hmoty. 
 

Čím sa nám svet javí nádhernejší a oslavnejší, 
tým nádhernejšie môže pre veriaceho človeka žiariť svetlo Boha. 

 

Pierre TEILHARD DE CHARDIN 
(1.5.1881 – 10.4.1955) 
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Vedec musí byť realistom. Vo svojich zmyslových vnemoch musí vidieť 
viac než halucinácie, informácie o reálnom vonkajšom svete... 

I keď nemôžeme poznať všetko, i keď sa nemôžeme ani priblížiť 
k úplnému poznaniu, aj tak môžeme zlepšovaním našich prístrojov 
získať vedomosti, nezávislé na pozorovateľovi a na jeho prístroji... 

 

Vo vede neexistuje vyšliapaná filozofická cesta s gnozeologickými smerníkmi. 
Nachádzame sa v džungli a hľadáme cestu metódou skúšok a omylov, 

budujeme svoju cestu za sebou tým, že postupujeme dopredu. 
Chceme, aby naša krásna veda slúžila len blahu ľudstva a aby nebola zneužívaná 

pre ciele mocenskej politiky... Ľudstvo môže byť zachránené len v tom prípade, 
ak sa raz a navždy zriekne použitia sily... Nasledujúcou úlohou sa musí stať 

stabilizácia mieru cestou upevnenia morálno-etických princípov, ktoré jedine 
môžu zabezpečiť mierové spolužitie ľudí... Prežijeme, ak sa nedôvera zmení 

na vzájomné porozumenie, podozrievavosť na túžbu pomôcť 
a nenávisť nahradí láska. 

My   atóm a ja   sme boli svorní do najposlednejšieho času. Videl som v ňom kľúč 
k najhlbším tajomstvám prírody, a on mi odkryl vznešenosť stvorenia 

i stvoriteľa... V roku 1921 som bol presvedčený a so mnou väčšina súčasných 
fyzikov, že vedecká metóda je adekvátnejšia ako iné, subjektívne spôsoby 

formovania obrazu sveta, teda filozofia, poézia. Teraz vidím, že moja 
predchádzajúca viera v prevahu vedy nad inými formami ľudského myslenia 

a konania bola sebaklamom. 
Ľudstvo sa skôr či neskôr vzchopí, vymaní sa spod nadvlády techniky, 

prestane sa vystatovať svojou všemohúcnosťou a obráti sa k skutočne cenným, 
rozumným a potrebným veciam – k mieru, láske, miernosti, úcte, 

vyrovnanosti s vlastným osudom, k veľkému umeniu a skutočnej vede. 
 

Max BORN  
(11.12.1882 – 5.1.1970) 
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Mohutnosť matematickej pravdy je zrejmá a impozantná... 
Žiadny iný odbor nemá také vyhranené a jednoznačné pravidlá 

a nezabudnuteľní objavitelia si takmer vždy zaslúžia úctu. 

 

Matematika je zdrojom radosti pre značné množstvo ľudí... Matematika rovnako 
ako poézia alebo hudba, môže prebúdzať a udržiavať vznešené rozpoloženie 

ducha a prispievať tak ku šťastiu matematikov aj iných ľudí. 
Človek, ktorý by dokázal presvedčivo popísať matematickú skutočnosť, 

by vyriešil veľmi mnoho najobťažnejších problémov metafyziky. 
Verím, že matematická skutočnosť leží mimo nás, že našou úlohou je objavovať 

či pozorovať ju a že vety, ktoré dokazujeme a ktoré nafúknuto označujeme 
ako svoje výtvory, sú jednoducho našimi záznamami našich pozorovaní. 

Šachové úlohy sú hymnickými spevmi matematiky... šachista môže ako obeť 
ponúknuť sedliaka alebo figúru, ale matematik ponúka hru. 

Na svete nie je nič, čo by tak potešilo dokonca i slávnych mužov, 
ako objavenie alebo znovuobjavenie pôvodnej matematickej vety. 

Matematik je tvorcom myšlienkových vzorcov a ich krása a závažnosť sú kritériá, 
podľa ktorých treba jeho vzorce posudzovať. 

Matematika sa vyznačuje najdôkladnejšou a najúžasnejšou technikou 
a ponúka čisto odborné, remeselné zručnosti. 

Matematika je večná, pretože to najlepšie z nej stále hlboko citovo pôsobí  
na tisíce ľudí po tisícich rokov podobne ako literatúra. 

Čistá matematika je ako skala, na ktorej stojí celý idealizmus. 
Matematik by nemal zabúdať, že matematika, viac ako ktorékoľvek umenie  

alebo veda, je záležitosť mladých... Ak má človek nejaký rýdzi talent,  
mal by byť pripravený priniesť akúkoľvek obeť, aby ho úplne rozvinul. 

Matematické myšlienky nezomierajú. 
Keď svet šalie, môže matematik vo svojej vede nájsť nedostihnuteľne  

utišujúci prostriedok. 
 

Godfrey H. HARDY 

(7.2.1877  – 1.12.1947) 
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Problémy života nemožno riešiť na povrchu, ale len v hĺbke, 
v dimenziách povrchu sú neriešiteľné. 

K odpovedi, ktorá sa nedá vyjadriť, nemožno vyjadriť ani otázku. 
Keď sa dá otázka vôbec položiť, možno na ňu aj odpovedať. 

Význam slova je daný jeho použitím v reči... Ako slovo funguje, sa nedá uhádnuť. 
Musíme vidieť jeho použitie a z toho sa poučiť. Všetko, čo vôbec môže byť myslené, 

môže byť myslené jasne. Všetko, čo sa dá vysloviť, dá sa vysloviť jasne. 
Ak určíme nový spôsob myslenia, miznú staré otázky; tieto otázky spočívajú 

v spôsobe vyjadrovania; ak sa človek oblieka do nových šiat, odkladá so starými aj staré otázky. 

Veriť v Boha znamená chápať otázku po zmysle života. 
Veriť v Boha znamená vidieť, že život má zmysel. 

V určitom zmysle sme závislí a to, na čom sme závislí, môžeme nazvať Bohom.  
Boh je svetom nezávislým na našej vôli. 

Ak mám byť naozaj vykúpený  potrebujem istotu, nie múdrosť, sny, špekulácie   a touto istotou 
je viera. A viera je vierou v to, čo potrebuje moje srdce a moja duša, nie môj špekulujúci rozum... 

Presvedčiť niekoho o Božej existencii, by sa možno dalo výchovou, tým, že by sa určitým 
spôsobom formoval jeho život... Boh mi môže povedať: budem ťa súdiť tvojimi vlastnými ústami. 

Triasol si sa hnusom, keď si svoje vlastné činy videl u druhých. 

Filozofická práca je vlastne – rovnako ako všestranná práca architekta – skôr 
prácou na sebe. Na vlastnom názore. Na tom, ako človek vidí veci. 

A čo od nich žiada. 
Z minulej kultúry sa stane hromada trosiek a nakoniec hromada popola, 

ale nad popolom sa budú vznášať duchovia... 
Riešenie tejto hádanky života v priestore a čase leží mimo priestor a čas. 

To, čo považuješ za dar, je problém, ktorý máš vyriešiť. 
Subjekt nepatrí k svetu, ale je hranicou sveta. 

Dobré podobenstvo osviežuje rozum. 
 

Ludwig WITTGENSTEIN 
(26.4.1889 – 29.4.1951) 
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Ak sa pozeráme cez prizmu viery, nevidíme náhody... Pred Bohom má všetko svoj 
dokonalý zmysel a súvislosti... Boha možno spoznať iba vtedy, keď sa sám zjavuje. 

 

Nebo neberie nikomu nič bez toho, žeby mu to mnohonásobne nenahradilo. 
Ani utrpenie nie je ani príliš veľké, ani radosť nie je príliš malá. 

Naša láska k ľuďom je meradlom našej lásky k Bohu... 
Láska je to najslobodnejšie zo všetkého, čo existuje. 

Iba ten, kto vo svojej vlastnej osobnosti je schopný nachádzať celkový zmysel, 
je schopný porozumieť druhému človeku. 

Čím sústredenejšie žije človek v najhlbšom vnútri svojej duše, tým silnejšie je vyžarovanie,  
ktoré z neho vychádza a druhých k nemu priťahuje. 

Cesta viery nám dáva viac ako cesta filozofického poznania: Boha osobne blízkeho,  
milujúceho a milosrdného a istotu, akú nemá žiadne prirodzené poznanie. 

 

Svet je plný kontrastov, ale nakoniec z nich nezostane nič. Zostane iba veľká láska. 
 

Edita STEINOVÁ 
(12.10.1891 – 9.8.1942) 
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Čísla môžu mať kultúrnu a estetickú hodnotu, alebo môžu mať akýsi vzťah 
k takým pojmom, ako je krása, sila, nadšenie.  
Matematika je jedným z druhov umenia...  

Najvyššie poslanie matematiky spočíva práve v tom, aby nachádzala  
skrytý poriadok v chaose, ktorý nás obklopuje. 

 

Samočinný počítač má práve takú hodnotu,  
akú kvalitu má človek, ktorý ho používa. 

Keď používame „rozumné stroje“, musíme my sami prejaviť ešte viac rozumu 
a schopností, ako sme prejavili predtým, kým sme ich nepoužívali. Ak však 

požadujeme „um“ od stroja, musíme od seba samých žiadať ešte viac rozumu. 
Dajte človeku čo je ľudské a počítaču to, čo je strojové. 

Veda je pokus vytvoriť ostrovček organizovanosti zočivoči základnej tendencii 
prírody k chaosu. Je to bezočivosť voči bohom, ale zároveň aj železná 
nevyhnutnosť, ktorú nám ukladajú... Vedec by mal byť hnaný takým 

neodolateľným tvorivým pudom, aby bol dokonca sám ochotný, 
ak nie je za svoju prácu platený, zaplatiť, aby mal možnosť ju konať... 

Disciplínou vedca je zasvätenie pravde... 
Nebojujeme o konečné víťazstvo v nekonečnej budúcnosti. Najväčšie možné 

víťazstvo je to, že človek je, že v bytí pokračuje a že bol. Žiadna porážka  
nás nemôže pripraviť o úspech, že sme v určitom okamihu existovali, 

a to vo vesmíre, ktorý sa zdá byť voči nám ľahostajný. 
Žijeme však v dobe, kedy formy do značnej miery nahrádzajú výchovný obsah, 
samotná túžba po poznaní sa zriedka pokladá za dôstojný cieľ, pričom sa dnes 
považuje získanie vyššieho vzdelania viac za záležitosť spoločenskej vážnosti 

ako za výraz nejakého hlbokého impulzu. 
 

Je už pokročilá doba, voľba medzi dobrom a zlom búcha na naše dvere... 
Dôležité nie je víťazstvo, ale zápas o poznanie. 

 

Norbert WIENER 
(26.11.1894 – 18.3.1964) 
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Tvoja pyramída nemá zmysel, ak nekončí v Bohu... 
Nežijeme z vecí, ale z ich zmyslu...  Tvoj zmysel je vytváraný zmyslom pre druhých... 

Snažme sa obohatiť spoločenstvo, pretože len to zase obohacuje človeka. 
Pravdu treba vyhĺbiť ako studňu... Dobre vidíme iba srdcom. 

Mám rád, keď človek vydáva zo seba svetlo. 
Iba duch zúrodňuje rozum... Rozum má cenu, iba ak slúži láske. 

Človek si myslí, že prejavy života sa riadia výpočtom… výpočty sú iba plášťom jeho túžby... 
Človek spoznáva sám seba, keď zápasí s prekážkami. 

Podmienkou šťastia je zápas, námaha a vytrvalosť. 
Modlitbou je každý skutok, ak človek ponúkal sám seba, aby sa uskutočnil. 
Katedrála je niečo iné než súhrn kameňov. Je geometriou a architektúrou… 

Najrozličnejšie kamene  slúžia jej jednote. 
Dávať zo svojho srdca, to je akoby vyklenúť most cez priepasť svojej samoty. 

Milovať neznamená, že sa dívame jeden na druhého, ale dívať sa spolu rovnakým smerom. 
Priateľ je predovšetkým ten, kto neodsudzuje. 

Ak kladieme svoj kameň k ostatným, pomáhame stavať svet. 
Ak máme dávať lásku, musíme začať obetou. 

Ak prijímaš utrpenie – rastieš. 
Ak dávaš, nič nestrácaš. To, čo máš, sa tým naopak rozmnožuje. 

Ak sa má človek oslobodiť, najcennejšie je naučiť ho to, aby sa sám ovládal. 
Ak sa jedinec nadchne svojou vlastnou dôležitosťou, cesta sa hneď zmení na múr. 

Láska k blížnemu je povinnosťou voči Bohu cez jednotlivca akokoľvek bezvýznamného. 
O láske sa nehovorí, láska je. 

Kto skrz Boha miluje všetkých ľudí, miluje každého z nich nekonečne viac než ten, 
kto miluje jedného a len jeho zahŕňa do úzkeho okruhu svojho záujmu. 

Keď vstupuješ do chrámu, Boh ťa neodsudzuje, ale objíma... Túžiš byť – budeš až v Bohu. 
Čím viac dávaš v mene lásky, tým viac rastieš... 
Skutočná láska začína tam, kde za to nič nečakáš. 

Vnútorný poklad sa neodovzdáva slovami, ale postupnosťou lásky. 

 

Antoine de SAINT- EXUPÉRY 

(29.6.1900 – 31.7.1944) 
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Človek sa musí rozhodnúť medzi absurditou a tajomstvom... 

 

Vesmír skrýva tajomstvo abstraktnej elegancie, tajomstvo, v ktorom materiálnosť 
znamená málo... Vesmír je rozľahlá myšlienka... Realita nie je iba výtvorom 

z hmoty, ale aj produktom ducha... Hmota je vytvorená z ducha, vedie nás priamo 
ku kontemplácii Boha... My sme samostatným obrazom Boha... Mať pravdivé, 
absolútne pravdivé myšlienky, to je ťažké a to je krásne... Čím viac nachádzam, 
tým viac hľadám... Základom hľadania nie je indiferentnosť, ale záujem, láska 
k pravde... Niečo dokázať to ešte neznamená mať vieru. Veriť neznamená ešte 

milovať... Mysliaci živočích má na osvietenie cesty do tieňov, na prispôsobenie sa 
smrti len dve svetlá: jedno sa menuje náboženstvo, druhé veda...  

Faktu sa dá len málo veriť, ak nechápeme jeho zmysel...  

 

Všetko, čo  veríme o priestore a čase, všetko čo si predstavujeme 
o rozmiestnení predmetov a kauzalite príčin, čo si môžeme myslieť  
o deliteľnom charaktere vecí vo vesmíre, všetko to je len obrovská 

a neustála halucinácia, ktorá prekrýva skutočnosť nepriesvitným závojom... 
ten neznámy ukrytý za kozmom je prinajmenšom hypermatematickou 

inteligenciou ktorá kalkuluje a produkuje vzťahy, takže musí byť typom 
abstraktným a duchovným... 

 

Boh je transcendentný, osobný, slobodný, stvoriteľ... 
Boh chce, Boh hovorí, Boh miluje... 

 

Všetci držíme nekonečno vo svojich dlaniach...  
Všetko, čo je ľudské, túži po univerzálnom...  

Naša existencia je drámou, v ktorej sa hrá o večnosť... 
 

Jean GUITTON 
(18.8.1901 – 21.3.1999) 
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Nikdy nebude možné dôjsť iba racionálnym myslením k absolútnej pravde. 
Množstvo nevysvetliteľných javov sa zväčšuje vďaka procesu poznávania. 

 

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. 

Platnosť prírodovedecky otvorených daností nemôžeme rozumne spochybňovať 
na základe náboženského zmýšľania, a naopak, etické požiadavky, ktoré majú 
pôvod v náboženstve, neoslabí nijaká argumentácia z odboru prírodnej vedy. 

 

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. 

Realita, ktorú môžeme vyjadriť slovami, nikdy nie je realitou samotnou...  
V skutočnosti najmenšie jednotky hmoty nie sú fyzickými predmetmi v bežnom zmysle; 

sú to formy, myšlienky, ktoré je možné jednoznačne vyjadriť iba v matematickom jazyku...  
Kvantová teória nám poskytuje pozoruhodnú ilustráciu skutočnosti, že súvislosti môžeme úplne 

porozumieť, aj keď o ňom môžeme hovoriť iba v obrazoch a podobenstvách.... 
Kedykoľvek postupujeme od známeho k neznámemu, môžeme dúfať, že porozumieme,  

ale možno sa budeme musieť súčasne naučiť aj nový význam slova „porozumenie“...  

Prvý dúšok z pohára prírodných vied vás premení na ateistu,  
ale na dne pohára na vás čaká Boh. 

 

Werner HEISENBERG 
(5.12.1901 – 1.2.1976) 
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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. 
Človek sa díva na dejiny a vidí, aká je malá figúrka. 

Bez Boha je ťažké uniknúť záveru, že všetko je vlastne absurdné... 
 

Józef M. BOCHEŃSKI 
(30.8.1902 – 8.2.1995) 
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Najcennejším vlastníctvom ľudí sú idey. Nikdy nemáme dosť ideí. 
 

Teórie sú podobné nástroje ako naše oči alebo uši: nástroje, ktoré používame,  
aby sme sa vo fyzickom svete vyznali a uplatnili... K životu patrí, že očakávame,  

že budujeme teórie a pokúšame sa pomocou týchto teórií riešiť problémy.  
Všetky organizmy sú riešiteľmi problémov...  

Nikdy nie sme na konci, problémy neustále pokračujú. 

 

Nauč sa používať svoj vlastný rozum, ak si sa odhodlal to urobiť, 
vedz, že, najlepšou formou rozumnosti je kritická rozumnosť. 

Nesprávne poňatie vedy sa ukazuje prílišnou túžbou mať pravdu. Vedec 
nie je vedcom tým, že vlastní vedecké poznanie, ale práve jeho vytrvalým 

a na dôsledky neprihliadajúcim kritickým hľadaním pravdy. 
Tu nie je svet, kde sa pravdy potvrdzujú, ale svet, kde sa vyvracajú omyly. 

Svet i pravda existujú, iba istotu o svete a pravde nemáme a nemôžeme mať. 
Všetky naše hodnoty majú hranice. V zápase o slobodu a úctu k človeku, 

k ľudskému životu a slobode človeka neexistujú žiadne jednoduché riešenia. 
Štát a jeho zákony potrebujeme na to, aby nevyhnutné obmedzenia slobody 

boli pre všetkých občanov rovnaké. 
Musíme dúfať, že veľké hodnoty otvorenej spoločnosti – sloboda, vzájomná pomoc, 

hľadanie pravdy, intelektuálna zodpovednosť a tolerancia  – budú uznávané  
aj v budúcnosti. 

Dobrými učiteľmi môžu byť iba ľudia s určitým nadaním – nie je to ani 
intelektuálne nadanie, ale vnútorný vzťah k deťom. 

 

Rád by som bol zakladateľom novej intelektuálnej módy – pokory. 
 

Karl Raimund POPPER 
(28.7.1902 – 17.9.1994) 
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Fyzici sa naučili krutým spôsobom, čo je hriech. 
Na túto skúsenosť nezabudnú nikdy. 

 

Už dávno malo byť nariadené jemnejšie pochopenie povahy ľudského poznania 
a vzťahov človeka k vesmíru. 

V každom výskume, v každom rozšírení znalostí sme vtiahnutí k rozhodnutiu 
a v každom rozhodnutí je zahrnutá nejaká naša strata, strata toho, 

čo sme si nezvolili. 
Zmysel spoznávame vždy tým, že niečo vynechávame. 

 

Sme hladní po vznešenosti, po tých vzácnych slovách a skutkoch, 
ktoré harmonizujú jednoduchosť s pravdou. 

 

Umelec a vedec majú zvláštny spoločný problém a súčasne zvláštnu spoločnú 
nádej, i keď ich spôsob prístupu je neobyčajne rozdielny – predsa len v ich životoch 

s tak vzdialeným charakterom je tušené puto, tušená analógia. Ako vedec, 
tak aj umelec žije stále na okraji tajomstva, ktoré ho obklopuje. Mierou ich tvorivej 
činnosti je schopnosť zharmonizovať to, čo je nové, s tým, čo je bežné, so zmyslom 

pre rovnováhu medzi novotou a syntézou, so zápasom o čiastočný poriadok 
v úplnom chaose. Svojou prácou a svojim životom môžu pomôcť sebe, pomôcť 
jeden druhému, pomôcť všetkým ľuďom. Môžu budovať cesty spájajúce osady 
umenia a vedy medzi sebou i s okolitým svetom – mnohonásobné a nesmierne 

cenné zväzky pravého ľudského spoločenstva. 
Môžeme si navzájom pomáhať, pretože sa navzájom milujeme. 

Věda není všechno, ale je překrásná...  Neexistuje žádné tajemství v přírodě, ale jsou zde tajemství 
v myšlenkách lidí... Žádná velká kultura nebyla prosta zvídavosti, rozvažování, přemítání  

a vážného přemýšlení... Žádná velká kultura nepostrádala vynalézavého génia. 
 

Jacob Robert OPPENHEIMER  
(22.4.1904 – 18.2.1967) 
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Hodnoty nemôžeme vyučovať – hodnoty musíme žiť... 
Neodpovedáme slovami, ale odpoveďou musí byť celá naša existencia. 

 

Ľudský život znamená byť zodpovedný, pretože vo svojej podstate 
znamená byť slobodný. 

Večné zápolenie slobody človeka s jeho vnútorným i vonkajším osudom  
vytvára vlastne jeho život. 

Pokora, ak je skutočná, je prinajmenšom práve tak znakom vnútornej sily 
ako odvaha. 

Človek je tvor, ktorému bolo dané maximum vedomostí. Najviac mu však chýba 
povedomie o tom, aká je jeho ľudská zodpovednosť. 

 

Nie sme zodpovední za každú absurdnosť, ktorá je v nás. 
 

Nikto nemôže úplne porozumieť skutočnej podstate inej ľudskej bytosti inak, 
len že ju miluje... Láska je konečný a najvyšší cieľ, o ktorý sa môže človek usilovať... 

Spása človeka je skrz lásku a v láske. 
Duchovná sloboda, ktorú človeku nikto nemôže zobrať, robí život zmysluplným 

a dáva mu zámer i cieľ. 
Byť človekom znamená prekročiť sám seba – prekonať sám seba 

a orientovať sa na hodnoty... K šťastiu sa ide naokolo, cez druhých. 

 

Človek potrebuje kus púšte... aby znova našiel sám seba...  
V živote rozhodujú o zmysluplnosti jeho vrcholné body a jediný okamih  

môže dať spätne zmysel celému životu. 
 

Spôsob, akým človek prijíma svoj údel, vrátane utrpenia, spôsob, akým  
na seba berie svoj kríž –  to je príležitosť, ako dať svojmu životu hlbší zmysel. 

 

Viktor Emil FRANKL 
(26. 3. 1905 – 2. 9. 1997) 
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Som presvedčený, že matematické pojmy tvoria svoju vlastnú objektívnu 
realitu, ktorú nemôžeme ani stvoriť ani zmeniť, len vnímať a popisovať. 

 

Matematika nevyrastá z jazyka, 
ale jazyk je možný len vďaka matematike. 

 

Matematika popisuje mimo zmyslovú skutočnosť, 
ktorá existuje nezávisle na aktoch aj na dispozíciách ľudskej mysle 

a je iba vnímaná ľudskou mysľou a to vnímaná pravdepodobne veľmi neúplne. 
 

Hlavnou funkciou matematiky (ako každého pojmového myslenia) 
je dostať pod kontrolu obrovskú rozmanitosť jednotlivostí sveta. 

 

Ak existuje vôbec niečo ako tvorenie v matematike, potom to,  
čo akákoľvek veta robí, je, že práve obmedzuje slobodu tvorenia.  

Avšak to, čo obmedzuje, musí evidentne existovať nezávisle na tvorení. 
 

Pravda o svete a vo svete je svojou povahou obsahová,  
a nie formálna. 

 

Ľudsky pozorovateľný svet je možno zaujímavou ilúziou,  
vytváranou našimi zmyslami a technickými prístrojmi. 

 

Axiomatické tvrdenia nám nemôžu odhaliť  
žiadne absolútne pravdy. 

 

Nikdy nemožno dokázať bezospornosť formálneho systému 
dôkazovými prostriedkami, ktoré sú v skúmanom systéme formalizované. 

 
 

Kurt GÖDEL  
(28.4.1906 – 14.1.1978) 
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Je ťažké objaviť nové fakty, ak sa na ne iba dívame, ale ich nehľadáme. 
 

Pre vedca je i tá najošklivejšia pravda krásnejšia ako najlepšia pretvárka. 

Podľa môjho jednostranného úsudku sa žiadna krása vytvorená ľudskou rukou 
alebo silou ľudskej vôle nemôže vyrovnať nádhere výtvorov prírody. 

K najvyšším a najmohutnejším zážitkom človeka patrí schopnosť uvažovať 
a aspoň čiastočne chápať harmonickú eleganciu prírody. 

Človek ovláda prírodu omnoho viac ako ju chápe. Vedomý intelekt dokáže súčasne 
študovať iba jeden problém, ale skutky človeka sa riadia všetkými skúsenosťami, 

nápadmi a myšlienkami, ktoré sú uložené v podvedomí. 
Čím viac človek vybočuje z rámca bežného myslenia, tým ťažšie je prístupný cieľ 

a tým menej pochopenia i podpory možno očakávať od iných. 
Vo veľkom bludisku prírody všetko navzájom súvisí a k tomu istému bodu možno dôjsť rôznymi 

cestami... Objektívnosť je prvým predpokladom správnej kritiky. 

I vedci majú veľa chýb a nedostatkov, ich život nie je samá dokonalosť... Všetci sme 
a musíme byť rôzni... Žiadny vedec, hodný tohto mena, nepovažuje za mieru svojho 
úspechu počet ľudí, ktorí mu tlieskajú... Na bezvýznamné myšlienky nikto neútočí. 

Génius buduje mosty medzi inštinktom a intelektom, medzi citom a logikou. 
Čím hlbšie sa človek ponára do hlbín neznáma, tým menej je tých, ktorí ho sprevádzajú. 

Na konci cesty, keď človek dôjde skutočne tam, kde ešte nikto nebol, zostane sám. 

V kontakte s nekonečnou jemnosťou môžeme získať  
zvláštnu vyrovnanosť a duševný pokoj. 

Tvorivé myslenie je najviac povznášajúca činnosť ľudského mozgu 
a prináša najviac uspokojenia. 

Človek, ktorý pracuje v základnom výskume, musí vedieť snívať a snom veriť. 
 

Hans SELYE 
(26.1.1907 – 16.10.1982) 
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Vždy treba mať dobrého človeka... Vždy treba mať niekoho, 
kto ťa jednoducho ľúbi aj vtedy, keď vie, že si zlý. 

 

Život každého z nás skrýva v sebe protirečenie aj novú pravdu, 
aj neopakovateľný zázrak. 

Uprostred smrti je život, uprostred vojen je mier, 
uprostred chýb je čosi aj správne. 

Umenie je neraz pravdivejšie než dejiny a vždy nám dáva viac 
ako poznanie faktov a štatistiky. 

Jediná správna vec je smiech. Smiechom prekonaj krutosť. 
Smiechom prekonaj zlo. 

Človek nemôže nenávidieť sám seba. 
Človek nemôže nenávidieť ostatných ľudí  je to vždy on sám. 

Každý človek na svete, dobrý alebo zlý, je podrobený skúškam. 
Dajte si čo najviac  záležať, aby ste naozaj žili. 
Všetko, čo spisovateľ napíše, je o ňom samom. 

Byť na svete je zábava, ale ani jeden deň v živote neprejde, aby v ňom nebolo 
do tej zábavy primiešané trošku bolesti, trápenia a ľútosti. 

Písať vie každý, kto naozaj chce. Kto naozaj chce, ten vie, čo chce. 
Kto naozaj chce, ten neumiera. 

V čase svojho žitia ži tak, aby si v tomto čase zázraku nezväčšoval biedu a utrpenie 
sveta, ale aby si s úsmevom vítal jeho nekonečnú slasť a mystérium. 

 

William SAROYAN 
(31.8.1908  18.5.1981) 
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Prečo klamú tí, ktorí nepoznajú pravdu? 
Smieme sa rozchádzať s pravdou? Áno, ak ju predstihujeme. 

Niekedy sa lož tak priblíži pravde, že v medzere medzi nimi ťažko žiť. 
Možno sa prepočítať, keď sa s ničím nepočíta? 

Hrozné číslo: anonymná nula. 
Z radu núl sa ľahko urobí reťaz. 

Nejedna nula si myslí, že je elipsou, po ktorej sa točí svet. 
Nesúhlasím s matematikou. Domnievam sa, že súčet núl dá strašné číslo. 

Niektorí vidia pravým a ľavým okom to isté a myslia si, že to je objektivizmus. 
Keď musí všetko súhlasiť, musí niečo nesúhlasiť. 

Nebuď snob! Neklam vtedy, keď sa pravda lepšie vypláca. 
Rozprávaj múdro, nepriateľ načúva. 

Keď sa prevoláva: Nech žije pokrok – vždy sa spýtaj: Pokrok v čom? 
Väčšina ľudí je vždy na strane väčšiny. 

Skráťme meter. Budeme väčší. 
Ľudia sú si čoraz bližší, svet sa preľudňuje. 

Buďme ľuďmi aspoň tak dlho, pokiaľ veda neobjaví, že sme niečím iným. 
Návrat do jaskýň je nemožný, je nás priveľa. 

Majte na pamäti, že človek si nemôže vybrať: musí byť človekom! 
Niet nových smerov, je len jeden: od človeka k človeku. 

Analfabeti musia diktovať. 

Trpaslíkom sa musí klaňať veľmi hlboko. 
Dno je dnom, aj keď je obrátené nahor. 

Nestačí hovoriť k veci, treba hovoriť k ľuďom. 
Všetko je v ľudských rukách. Preto sa musia často umývať. 

Niektoré charaktery sú nezlomné, pretože sú pružné. 
Svedomie mal čisté. Nepoužité. 

Nevypytuj sa Boha na cestu do neba, lebo ti ukáže najťažšiu. 
Až stratím vtip, budú ma považovať za filozofa. 

 

Stanislaw Jerzy LEC 
(6.3.1909 – 7.5.1966) 
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Láska začína priamo v našich srdciach. Musíme vedieť, že sme stvorení  
pre väčšie veci, ako byť iba číslom na svete, nie sme tu pre diplomy a tituly,  

pre tú či onú prácu.  
Boli sme stvorení, aby sme milovali a boli milovaní. 

 

Svetu chýba predovšetkým nežnosť a láskavosť... Ľudstvo umiera na nedostatok 
lásky a vzájomnej úcty. Nikto nemá na nikoho čas, iba na seba. 

Svätosť nie je privilégiom vyvolených, ale povinnosťou každého kresťana... 
Musíte byť svätí tam, kde ste... 

Keď sa modlíme, vtedy veríme. Keď veríme, vtedy milujeme. Keď milujeme,  
vtedy slúžime... Iba tí ľudia, čo sa naučili modliť, vedia, aký je to dar. 
Jedna vec nám stále zabezpečuje nebo: skutky lásky a milosrdenstva, 

ktorými napĺňame naše životy. 
Nemožno ostať ľahostajným voči smrti, keď vieme, 
že je najdôležitejším momentom v živote človeka. 

Krajná samota, s akou sa stretávam u niektorých ľudí v bohatých krajinách 
je horšia než malomocenstvo. 

Najlepším spôsobom, ako ukázať Bohu i ľuďom svoju vďačnosť, 
je prijímať všetko s radosťou. 

Mladí to začínajú chápať. Chcú slúžiť rukami a milovať srdcom.  
Naplno, nie povrchne. 

Láska obráti toho, koho chce... Láska je ovocie, ktoré dozrieva v každom čase 
a je na dosah každej ruky. 

V Kristovi zisťujeme, že utrpenie môže viesť k väčšej láske a väčšej štedrosti. 
Rozdávajte úsmev, niet človeka, čo by naň nebol odkázaný. 

Nikdy nevieme, koľko dobra môže urobiť jednoduchý úsmev. 
Keď sa navzájom milujeme, keď si do svojich domovov prinášame pokoj, 

radosť a prítomnosť Pána, môžeme premôcť všetko zlo sveta. 
Každý deň koná Boh pre nás skutočné zázraky. 

 

Terézia z Kalkaty 
(26.8.1910 – 5.9.1997) 
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Človek sa snaží vniknúť do skutočnosti prírody, ale v jej poslednom 
neuchopiteľnom pozadí vidí neočakávane, ako v zrkadle, sám seba. 

 

Klasická fyzika bola nahradená kvantovou teóriou. Kvantová teória je overená 
experimentálne. Experimenty musia byť popisované v rámci klasickej fyziky. 

Matematika je skúmanie najvšeobecnejších možných štruktúr, 
nech sú dané priestorovo, časovo alebo dokonca len čisto pojmovo. 

 

Len človek je dejinnou bytosťou... Dejiny –  to je meno jednej z najdôležitejších 
duchovných vied... Dejiny sú len tam, kde je zmena... Prírodu jej dejiny postihujú, 

ale príroda ich nepociťuje... Človek má vedomie a skúsenosť. 
Človek, ktorý sa domnieva, že môže byť bez náboženstva, obvykle upadne 

do nejakého nižšieho náboženstva. 
 

Teológovia majú skutočnú pravdu, ktorá ide viac do hĺbky ako vedecká pravda 
nášho atómového veku. Vedomosti teológov o podstate človeka majú hlbšie korene 

ako racionálne odvodenia modernej vedy. 
Vedecký a technický svet novoveku je výsledkom smelého pokusu, 

ktorý je poznaním bez lásky... Ľudský svet vždy obstál len preto, že boli iní, 
ktorí v sebe cítili výzvu pýtať sa na zmysel všetkého  

a jednať so zodpovednosťou za celok. 
Existencia je neuspokojený smäd po bytí a pôžitku, ktoré prináša nikdy nekončiace 

utrpenie... Zúfalstvo je otázka, na ktorú často odpovedá Boh. 
 

Tolerancia ako neutralita voči pravde je zhubná... Tolerancia ako tvorba priestoru, 
kde možno pravdu nájsť a prijať, je nevyhnutná. 

 

Fyzika nevysvetľuje tajomstvo prírody, ale vedie späť k hlbšiemu tajomstvu. 
V prírode nie je dvojitosť, ale my to isté vidíme dvojitým spôsobom. 

Plodne sa nedotýkajú urýchlené kompromisy, ale práve extrémy. 
Bytie je staršie než poznanie, ale až poznanie vie, čo je bytie. 
Ak nám poznanie bráni v láske, musíme sa poznania vzdať. 

 

Špecifikom európskej kultúry je predovšetkým trojaké antické dedičstvo: 
grécke myslenie, kresťanská viera, rímske právo. 

 

Carl Friedrich WEIZSÄCKER 
(28.6.1912 – 28.4.2007) 
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Niet náhod. Všetky stretnutia patria do oblasti milosti. 
O všetkom možno diskutovať. Všetko možno rozanalyzovať a chcieť dôjsť múdro 

na jadro veci, na jeho podstatné úzadie. Niekedy sa veci najviac priblížime 
krátkym, jadrným aforizmom. Múdrosť nie je taká vážna vec, 

aby nás nevedela pohnúť k úsmevu. 
Poéziou vieme zaklopať na dvere tajomna. Ale nie každému bude otvorené. 

Všetko je problém perspektívy a pohľadu. I malý model vrchov pôsobí na fotografii 
mohutne. I malý a zdanlivo bezvýznamný človek môže byť vysoko hodnotený  

vo vyššom poriadku. 
Duch sa nemôže stratiť. Môže sa manifestovať v obmenách, môže sa rozriediť, 

ako ortuť, keď prechádza zúženým hrdlom nádeje, ale svojho života  
nemôže sa zbaviť. V tom je nádej nemohúcnosti, v tom je zdôvodnenie trvania,  

v tom je sila jeho zabsolútnenia. Vo všetkom žije ako odraz. 
Veľkí duchovia, veľkí umelci sa nám veľmi horlivo sprítomňujú i po stáročia. 

Duchovná komunita sa neprerušuje. Po zosublimovaní ich telesného substrátu 
sa nám ich duchovná postať ponúka intenzívnejšie. 

 

Svet je taký rozleptaný žieravinou praktického rozumu, 
že ho stmelia len nemožní láskavci. 

Absolútno môže vstúpiť do človeka i bránou obavy, úzkosti. priateľstva i choroby, 
bránou radosti i zúfalstva, vývoja či náhody. 

Dobre, že svet je voči nám strohý, nechápavý, nevďačný a chladný. 
Aspoň sa osvedčíme. 

Mne ide len o cestu k spáse a nevypadnúť z Božej evidencie. Nikdy som nebol 
mysliteľ, len píšuci lekár. Ale mám za to, že len rozšírenie vnútorných duchovných 

prvkov v človeku môže odolať presile násilia, ktoré spôsobila chvatom, krikom 
a hriechom rozorvaná jeho podstata. 

Život je vždy služba a obeta. 
Všetko, čo nie je modlitbou je zbytočné. 

 

Pavol STRAUSS  
(30.8.1912 – 3.6.1994) 
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Matematika nám neslúži len na poznávanie prírody, 
ale je tiež mohutným nástrojom na jej ovládnutie. 

 

Matematika nie je ilustrovaný časopis, ktorý možno začať čítať na ktorejkoľvek 
strane... Matematika učí vytvárať presnými logickými úvahami platné závery... 

Matematika učí zmyslu pre pravdu, dôkladnosti  a skromnosti. 
Matematika dáva iným vedám svoje prepracované metódy myslenia, 
ktoré umožňujú analýzu skrytých vlastností a vzájomných vzťahov... 

Podstatou matematiky je invencia... 
 Jednou z podstatných čŕt matematiky je jej abstraktnosť. 

Matematika učí racionálnemu spôsobu myslenia a vyjadrovania... 
Matematika umožňuje riešenie praktických úloh... Matematiku nie je možné 

odlúčiť od iných predmetov. 
 

Ak sa niekto vie zamýšľať nad predloženými faktami, má dosť trpezlivosti 
a neustúpi pokiaľ si neutvorí vlastný názor, potom je v ňom zárodok matematika. 

Matematicky civilizovaná osoba nemusí byť matematický virtuóz. Je to však človek, 
ktorý nachádza hlboké vnútorné uspokojenie z matematického umenia. 

Matematika bude vždy meradlom hĺbky ľudského myslenia. 
Do vedy môžu hovoriť len srdcia zapálené pre dobrú vec. 

Len vnútorné nefalšované nadšenie sa prenáša na ďalšie generácie. 
Matematika má pre mňa  v sebe toľko estetických prvkov, ako výtvarné umenie. 

Keď niečo pochopím, čo som doteraz len málo rozumel, mám rovnaký pocit 
zadosťučinenia  ako umelec z vydareného diela. 

 

Len premýšľajte. A nielen o matematike. O všetkom. 
Ja by som si najväčšmi prial, aby ľudia nestrácali ideály. 

 

Štefan SCHWARZ  
(18.5.1914 – 6.12.1996) 
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Základnou funkciou ľudstva je poznanie. Ak táto funkcia odumrie, 
potom sa existencia ľudstva stane nezmyselná... 

Skúsenosť nás učí, že pravda vyjde najavo... Zo všetkého najvýznamnejšou 
je možnosť pochybovať... Som šťastný, že svet je tak mnohoznačný. 

Veda je snaha porozumieť správaniu sa prírody... Veda je snaha pochopiť nejaký 
jav, založená na princíp, že to, čo sa deje v prírode, je pravdivé a slúži to  

na overenie každej teórie, ktorá chce daný jav objasniť... Princíp oddeľovania 
pravdy od nepravdy pomocou experimentu a nazbieraná suma vedomostí, 

ktorá je konzistentná s týmto princípom – to je veda. 
Vo vede je bezpodmienečne nevyhnutné pochybovať; ak má veda kráčať vpred, 

je absolútne nevyhnutné, aby v nej bola zakódovaná neistota... Nič nie je úplne isté 
či dokázané nad akúkoľvek pochybnosť... Veda zhromažďuje stále viac faktov,  

ich výsledkom nie je žiadna absolútna istota, ale zistenie, 
že toto alebo tamto je viac alebo menej pravdepodobné. 

Veda ukazuje ľuďom, aké je cenné racionálne uvažovanie, aká je dôležité sloboda 
myslenia... Prírodné vedy zo všetkých predmetov najviac zahŕňajú poučenie,  
že je nebezpečné veriť v neomylnosť veľkých učiteľov minulých generácií...  

Existuje veľa intelektuálnej tyranie, ktorá sa koná v mene vedy. 
Chcel som hlavne, aby ste dokázali oceniť nádheru tohto sveta a vedeli naň 

pozerať aj fyzikálnym spôsobom, lebo som presvedčený, že to patrí k hlavnej časti 
skutočnej kultúry dnešných čias... Nič síce neviem, ale toľko zase viem, 

že všetko je zaujímavé, ak to študujete dostatočne hlboko... Dokázali sme, 
že fantázia prírody je omnoho väčšia než ľudská predstavivosť. 

Stojím pri mori a čudujem sa divom... ja, vesmír atómov... ja, atóm vo vesmíre. 

Ak vás zaujíma úplný obraz sveta, jediná cesta ako ho pochopiť, 
je pomocou matematického popisu... Nepoznať matematiku je výrazným 

obmedzením na ceste k pochopeniu sveta. 
Logika nie je všetko; človek sa potrebuje pre nejakú myšlienku zapáliť, 

ak sa ňou má riadiť. 
Nikdy nemáme definitívne pravdu. Môžeme si byť istí iba tým, že sa mýlime. 

Fyzika nie je najdôležitejšou vecou. Tou je láska. 
 

Richard P. FEYNMAN 
(11.5.1918 – 15.2.1988) 
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Ľudia zabudli na Boha, to je dôvod, prečo sa to všetko stalo. 

 

Moc − a to sa vie už tisícročia − je jedom... Pre človeka, ktorý verí v niečo vyššie,  
čo stojí nad nami všetkými, a ktorý preto chápe hranice svojich možností,  
moc nie je ešte smrteľnou. No pre ľudí bez tejto viery je mŕtvolným jedom.  

Kto sa ním raz nakazil, niet pre neho záchrany. 
Každý, kto raz vyhlásil násilie za svoju metódu, nevyhnutne si musí zvoliť lož za svoj princíp. 

Krok statočného človeka: nezúčastniť sa na lži, nepodporovať lživé konanie! 
Nech to prichádza na svet, dokonca nech vládne svetom − ale nie s mojou pomocou. 

Spravodlivosť znamená súlad s morálnym právom pred právnym. 
Jedno slovo pravdy celý svet preváži. 

Nikdy nič neprehrmí − odplata za zbabelosť bude len ťažšia. Statočnosť a schopnosť prekonávať 
sa získame len vtedy, keď sa odhodláme na obete. 

Ak neobrodíme svoje svedomie, nezachráni nás nijaká ekonomika. 
Statočnosť a schopnosť prekonávať sa, získame len vtedy, keď sa odhodláme na obete. 
Postupne mi dochádzalo, že línia, ktorá rozdeľuje dobré a zlé, nie je medzi krajinami, 

nie medzi triedami a nie medzi politickými stranami,  
že táto hranica je len v srdci každého z nás. 

Pravidlo by malo byť: Jednaj tam, kde žiješ, kde pracuješ! 
Trpezlivo, činorodo, kam až tvoje ruky dosiahnu. 

Popri ľudských právach treba brániť aj dušu človeka: vyslobodiť ju pre život rozumu a citu. 
Zázraky sa nezosielajú tým, ktorí sa im zo všetkých síl neponáhľajú v ústrety. 

Spravodlivosť je svedomie, nie osobné, ale svedomie celého ľudstva. Tí, ktorí jasne počujú hlas 
svojho svedomia zvyčajne rozpoznajú aj hlas spravodlivosti. 

Národy sú bohatstvom ľudstva a jeho farbami. Existencia rôznych rás bola bezpochyby 
od počiatku zámerom Stvoriteľa. 

Záchrana ľudstva spočíva práve v tom, že sa všetko týka všetkých. 
... je už na čase, aby se začali víc zdůrazňovat lidské povinnosti, než lidská práva. 

Ve srovnání se svobodou dělat dobré má svoboda destruktivní a nezodpovědná daleko širší pole 
působnosti...  svoboda sama rozhodně nemůže vyřešit všechny problémy lidské existence... 

v člověku zcela zakrnělo vědomí jeho odpovědnosti před Bohem a před společností ... 
 

Alexander SOLŽENICYN  

(11.12.1918 – 3.8.2008) 
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Človeka možno definovať ako toho, kto hľadá pravdu... 
 

Existuje cesta, ktorou človek, ak chce, môže kráčať. Začína sa schopnosťou rozumu 
povznášať sa nad to, čo je náhodné, aby sa vzniesol k nekonečnu... Okrem vlastného 

poznania ľudského rozumu, schopného svojou prirodzenosťou dospieť 
až k Stvoriteľovi, existuje aj poznanie, ktoré je vlastné viere... Pravda, ktorú nám 

umožňuje poznať Zjavenie, nie je zrelé ovocie alebo vrcholný bod myšlienky, 
spracovanej rozumom... viera nakoniec vyústi do dokonalej a večne trvajúcej 

radosti z kontemplácie trojjediného Boha. 
Svetlo rozumu a svetlo viery pochádzajú od Boha a preto si navzájom nemôžu 

protirečiť... Pravá kultúra je nepredstaviteľná bez humanizmu a múdrosti. 
Čistá veda je dobro hodné lásky, pretože je to poznanie, 

teda dokonalosť človeka. 
Človek má živé vedomie, že pravda je mimo neho a ponad neho. 

Človek netvorí pravdu, ale ona sama sa pred ním odhaľuje, 
keď ju vytrvalo hľadá. Poznanie pravdy vytvára duchovnú radosť. 

Naše rozhodnutia budú oveľa lepšie, keď budeme žiť vo vzájomnej spolupráci, 
ktorá nás bude ustavične podnecovať k zdokonaľovaniu. 

Hĺbke a pravosti viery osoží, keď sa spája s myslením a nikdy sa ho nevzdáva... 
Úprimnosti viery musí zodpovedať smelosť rozumu. 

Viera a rozum „si vzájomne pomáhajú“, a jedna druhej slúžia 
buď ako kritickoočistné sito, alebo ako povzbudenie k pokroku 

v bádaní a v prehlbovaní. 
Hľadanie pravdy, aj keď sa týka ohraničenej skutočnosti sveta alebo človeka, 

sa nikdy nekončí, ale vždy vedie k niečomu, čo je nad bezprostredným predmetom 
štúdia, k otázkam, ktoré otvárajú prístup k Tajomstvu. 

 

Karol WOJTYLA – JÁN PAVOL II.  
(18.5.1920 – 2.4.2005) 
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Není druhé lidské činnosti, která by tak důvěrně provázela duchovní dějiny lidstva, 
a v posledních pěti staletích především Evropy,  

jako pěstování a vytváření matematiky. 
V ní se odráží vývoj myšlení a naopak její vývoj ovlivňuje rozvoj myšlení. 

 
Co se týče vztahu matematiky a vzdělání, pak přinejmenším celý semestr  

by bylo možno přednášet o tom, že bez znalosti alespoň základních principů  
a poznatků, které matematici během několik tisíc let trvajícího kulturního vývoje 

lidstva objevili a nasbírali, není vzdělání, jmenovitě v Evropě, vůbec myslitelné. 
 

Myslím tedy, že s matematikou jako takovou se nejlépe vyrovnáme,  
když řekneme, že matematika je do krajní přesvědčivosti  

vyvedené neustále se vyvíjející učení, 
do něhož ti více zasvěcení zasvěcují ty méně zasvěcené. 

 
Matematika stojí nad rozumom, je jeho vyšším štádiom – a v tom spočíva  

jej zmysel, odtiaľ k nám prichádza jej posolstvo. 
 

Náš svět je daný tím, že jsme to my, kdo se na něj dívá, 
ale vidíme jen to, co se nám ukazuje na obzoru… 

čísla a jejich poměry a vztahy hrají v našem světě zásadní roli. 
 

Petr VOPĚNKA  

(16.5.1935 – 20.3.2015) 
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Vybral a zostavil 
Dušan JEDINÁK 


