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Zázračná vhodnosť matematického jazyka pre formuláciu  
fyzikálnych zákonov je obdivuhodný dar, ktorý ani nechápeme, 

ani si ho nezaslúžime. Mali by sme byť zaň vďační a dúfať,  
že pretrvá aj vo svetle budúceho výskumu a že, pre našu radosť,  

aj keď možno i pre náš údiv, zahrnie široké oblasti poznania.  
Eugene P. WIGNER  (17.11.1902 – 1.1.1995) 

 

Výchova ako oslobodenie cez poznanie a múdrosť, dobrú vôľu 
a lásku... Základným cieľom výchovy je predovšetkým formovať 
človeka, oveľa viac je však dynamicky ho viesť k tomu, aby sa 
formoval sám a aby sa stal človekom... Človek svojou slobodou 
presahuje hviezdy a celú prírodu... Chceme podržať v prítom-
nosti aktualitu toho, čo je večné... 

Jacques MARITAIN (18.11.1882 – 28.4.1973) 
 

Život bude vždy zázrakom. Mení sa však pomer medzí pocitom  
zázraku a odvahou ku snahe o porozumenie...  

Matematika sa podobá určitému druhu spoločného jazyka, 
uspôsobenému na vyjadrovanie vzťahov,  

ktoré buď nie je možné alebo je zložité objasňovať slovami.  
Niels BOHR (7.10.1885 – 18.11.1962) 

 

Kto nevie prijímať rany, nemôže byť v politike. 
Štát, ak by sme si mali priať by mal zaručiť individuálne práva 
a právny systém... ľudia tu nie sú pre štát, ale štát je tu pre ľudí.  
Otto von HABSBURG (20.11. 1912 − 4. 7. 2011) 
 

 

Nemôžeme si byť istejší existenciou žiadnej inej veci ako existenciou 
bezpodmienečne nekonečnej a dokonalej bytosti, t. j. boha... Boh, prvá 

príčina všetkých vecí a tiež príčina sama seba sa nám dáva poznať 
skrz seba samého... Láska k večnej a nekonečnej podstate živí du-

šu jedinou skutočnou radosťou a je pozbavená každého smútku. 
Benedikt SPINOZA (24.11.1632 – 21.2.1677)  

 

Vedy skúmajú hmotu, energiu, to, čo je už dané vo všetkých 
svojich formách zjavenia a spôsoboch pôsobenia. Viera  
vychádza od toho, kto dáva každý život. Veda berie Božie 
dielo pod lupu; viera hľadá samotného Boha... 
Pinchas LAPIDE (28.11.1922 – 23.10.1997) 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Info života a diela vybraných osobností je aj na 
http://www.era.topindex.sk/osobnosti-kultury-a-ich-myslienky-kalendar/ 
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