
 

 

Nie sú však žiadne váhy, ktoré by zvážili váš nepoznaný poklad; 
a nie je možné skúmať hlbinu svojho poznania prístrojmi alebo hĺbkovacím lanom. 

Pretože vaše ja je morom nekonečným a nezmerateľným... 
Neboj sa syn môj, pretože Príroda len zrovnáva svoju veľkú moc s ľudskou krehkosťou.  

Za padajúcim snehom, ťažkými oblakmi a vanúcim vetrom 
je Najvyššie Bytie a Ono pozná potreby Zeme, pretože Ono ju utvorilo; 

a Ono pozerá na slabých s milosrdnými očami. 
Kahlil GIBRAN (6.1.1883 – 10.4.1931) 

 
Človek, ani nijaký jednotlivec nevie, kto v skutočnosti je, keď sa nazdáva, že je nesený nejakým 
základom, nad ktorým nemá nijakú moc. Všetko vedenie o tom, čím je, sa týka javov, ktorých 

predpoklady a možnosti sú v ňom. Nie je s nimi identický, no preberá ich na ceste, ktorou speje 
sám k sebe... Na otázku, kto je človek, nikdy nedostaneme dostatočnú odpoveď. To, čím by 

človek mohol byť, ostáva totiž, pokiaľ je človekom, skryté v jeho slobode. 
Karl JASPERS (23.2.1883  26.2.1969) 

 
Umením je človek priradený k prírode. Z nej čerpá skutočnosť i pravdu, ale súčasne jej dáva 

určitý význam... Tak vynáša na svetlo drahocennú perlu  ľudskú dušu... 
Výsledkom myslenia nemá byť pocit, ale skutok. 

Vincent van GOGH (30.3.1853  29.7.1890) 

 
Svoboda věřícího člověka je vymezena dobrem a zlem. Mám svobodu ve všem rozhodování, 

jsem omezen pouze tím, co je špatné. A měřítkem pro dobro a „špatno“ je pro mne desatero, jako 
zákon boží. V tom ostatním mám svobodu, ta je pro mne dostačující. Člověk, který nemá 

náboženství, se řídí jenom svědomím, ale je v tom určitá zmatenost: 
jiné svědomí má ten a jiné onen člověk. 

Jan Anastáz OPASEK (20.4.1913 − 24.8.1999) 

 
Najväčšou dokonalosťou človeka je to, že potrebuje Boha... To strašné, čo je človeku zaručené,  

je voľba a sloboda... Veriť znamená stratiť rozum, aby sme získali Boha... Láska k Bohu  
a láska k blížnemu sú dve krídla dverí, ktoré sa nedajú otvoriť ani zavrieť samostatne...  

Boh je láska aj keby som mal po celý život trpieť. 
Søren KIERKEGAARD (5.5.1813  11.11.1855) 

 

Myšlienka je čosi obdivuhodné a neporovnateľné vo svojej podstate... Myšlienka tvorí 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. 
Blaise PASCAL (19.6.1623 – 19.8.1662) 

 
Kto si zachová schopnosť vidieť krásu – nestarne,... Základným ľudským hriechom  
je netrpezlivosť... Luxus bohatých je zaplatený biedou chudobných. Človek môže všetko, 

len sám pred sebou neunikne... Z modlitby čerpáme silu pre úsilie... 
Pokora je pravým jazykom modlitby. 

Franz KAFKA (3.7.1883 – 3.6.1924) 
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Keď máme pravú lásku, potom nie my milujeme trpiacich v Bohu. Je to naopak, cez našu lásku 
Boh miluje trpiacich cez nás. Súcit a vďačnosť pochádzajú jedine od Boha, a keď sa o ne 

navzájom delíme, presne na tom mieste, kde sa stretáva ten, kto dáva s tým, ktorý prijíma 
je prítomný Boh... Našou úlohou je rozoznať brata v cudzincovi a Boha vo vesmíre. 

Našou úlohou je byť neustále nasmerovaní k univerzálnemu. 
Simone WEILOVÁ (3.2.1909  24.8.1943) 

 
Ani do slnka ani na smrť sa nepozrieš priamo... Existujú aj ľudia tak povrchní a do vetra, 
že nemôžu byť ani poriadne zlí... Viac sme leniví na duchu než na tele... Kto naozaj chce, 

ten môže... Nikdy nie sme tak šťastní ani tak nešťastní ako si myslíme. 
François de la ROCHEFOUCAULD (15.9.1613 – 17.3.1680) 

 
Hlavnou schopnosťou človeka sú rozum a vôľa; rozum, ktorý je potrebné viesť k pravde; 

vôľa, ktorú je treba podrobiť cnosti. Prvé je dielom logiky, druhé dielom etiky... 
Radšej sa opotrebovať, ako zhrdzavieť... Rozumom, ale nie násilím máme viesť ľudí k pravde. 

Denis DIDEROT (5.10.1713 – 31.7.1784) 

 
To čo robíš, vyplýva z toho, aký si...  Na kolenách všetko vyzerá ináč... 

Netreba rozširovať pobožnosti, ale prehlbovať zbožnosť... Kvet sa neotvára kliešťami, 
 ale slnečným svetlom...Láskavosť je viditeľný strom, ktorého neviditeľným koreňom je láska... 

Láska, ktorá sa bojí odriekania ešte nie je pravá... 
Andrej DERMEK (27.11.1914 – 22.11.2003) 

 
Veda sa nesnaží o vysvetlenie, s ťažkosťami sa pokúša interpretovať, prevažne zostavuje modely. 
Modelom sa rozumie matematická konštrukcia, ktorá spolu s určitou verbálnou interpretáciou 

popisuje pozorované javy... Ak ľudia neveria, že matematika je jednoduchá, to iba preto,  
že nechápu, aký zložitý je život... Väčšia časť matematickej inšpirácie vychádza zo skúseností... 

Sotva možno uveriť v existenciu absolútne nezvratnej idey matematickej prísnosti,  
ktorá nemá vzťah k ľudskej skúsenosti. 

John von NEUMANN (28.12.1903 – 8.2.1957) 
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