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• 40

Matematika vo svojej hĺbke je neuveriteľne jednoduchá a neuveriteľne krásna. Je to umenie, ktoré má veľmi
blízko kpoézii. (…) Povznesie ti to dušu. Je to dar pre tých, ktorí sa podujmú zostúpiť do tej hlbokej priepasti.

• 41

Matematika sa podpísala na formovaní môjho intelektu. Naučila ma logicky myslieť, logicky písať… Dala
mi systém a vycibrila moju intuíciu. Pomáhala mi a dodnes mi pomáha oddeliť pri problémoch podstatné
od nepodstatného, ba viac, pomáha mi identifikovať znamenia čias.

• 56

(…) Vieš, prečo komunizmus tak nenávidel a prenasledoval náboženstvo? (…) Lebo sám bol náboženstvom.
Ambíciou komunizmu bolo zmocniť sa celého človeka. Jeho práv, jeho majetku, jeho duše…

• 67

Raz sa ma jedna kolegyňa spýtala, či mi stojí za to ten život štvanca, aký žijem. Odpovedal som, že stojí,
lebo sa stretávam s duchovnou a kultúrnou elitou slovenského aj českého národa.

• 75

Komunisti sa nebáli jednotlivcov, báli sa masy.

• 78

Komunista predsa nemôže povedať ‚Ja si myslím‘. On si nemyslí, myslí si strana. (…) Ak nemám stratiť
samého seba, musím si uchovať právo na výrok ‚Ja si myslím‘. Tým výrokom sa človek stáva človekom, ale
pre komunistu sa tým začína smrteľné nebezpečenstvo. Lebo keď on si niečo mysli, ale strana si myslí niečo
iné, je po ňom.

• 99

Underground vedel dať ľuďom pocit slobody, no vedel ich aj devastovať.

• 139

(…) Pri dvoch veľkých zlách nemôžeš voliťmenšie zlo. Každá voľba je veľké zlo. (…) Tragédiou Slovenského
štátu bolo, že bol vrhnutý medzi dve totality. Aby sa ubránil boľševizmu, rozhodol sa hrať s nacizmom.
A zomlelo ho to spolu s ním.

• 144
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Cením si, že Slováci povstali proti fašizmu, padlo tam mnoho ľudí, Nemci vypálili celé dediny, no podľa
toho, čo o Povstaní viem, bola to dosť chaotická akcia. Zlá koordinácia Londýna,Moskvy, domáceho odboja.
Neschopnosť? Zámer? Ktovie, možno práve v tom chaose a zmätku bolo v Slovenskom národnom povstaní
to slovenské a národné.

• 151

Mnohí Česi mali k Slovensku citový vzťah, ale racionálne pre nich bolo Československo jedna krajina.
S prirodzenou českou dominanciou.

• 152

Reprezentatívny prieskum verejnej mienky sa v Česku a na Slovensku na začiatku deväťdesiatych rokov
pýtal, po čom najviac túžia Česi a po čom Slováci. V Česku vyšlo: demokracia, ekonomická transformácia,
smerovanie do západných štruktúr. Na Slovensku: sociálne istoty. Na svojich cestách po Slovensku som
sa toho dosť napočúval: socializmus bol fajn, len nemal potláčal náboženstvo a mal dovoliť ľuďom cestovať.

• 228

Marco Politi: František medzi vlkmi

• Nekonvenčný štýl slúži v prvom rade jasnému plánu. A to plánu na demontáž imperiálnej povahy
pápežstva, toho cisárskeho polobožského absolutizmuposilňovaného aureolou neomylnosti, ktorý sa po
stáročia usadzoval na pápežskom dvore.
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John C. Lennox (emeritný profesor matematiky na univerzite v Cardiffe)

• Presvedčenie, že Boh stvoril svet, bolo hnacím motorom pre vedcov, ktorí úroveň poznania našej spo-
ločnosti dostali tam, kde je dnes.

• 232

Čo stojí v Biblii? Najväčšou múdrosťou je bázeň Božia. Čo je bázeň? To, že stojíš v úžase pred tajomstvom.
Každý vedec prežíva toto úžasné tajomstvo sveta a v tej bázni je vecou tvojho srdca, či počuješ hlas toho,
kto sa ti prihovára.

• 238

Cirkev sa bude musieť vážne vyrovnať s tým, že nemôže byť uzavretá vo svojich návykoch, lebo tu nie je
pre seba. Že musí otvorenejšie, ústretovejšie reagovať na svet. Od všeľudských problémov až po problémy
ľudí, ktorí sú možno mimo cirkvi.

• 247

Ešte v hlbokej totalite mi raz povedal Boris Lazar: „Komunistom chýba požehnanie. Oni sa aj snažia, aj chcú
niečo po sebe zanechať, ale nakoniec vždy všetko pokazia.“. A ja dodávam: Tak je to aj s nacionalistami.

• 251

Mečiar by nikdy nebol Mečiarom, keby nemal zázemie v mentálnej výbave Slovákov.

• 285

Sme národ založený rodinne, tým prežívame ako sila, ale bráni nám to mať zmysel pre niečo vyššie. Súvisí
to s vedomím, že nie sme subjektmi, ale objektmi dejín. Slovák sa stará hlavne sám o seba, o to, na čo dovidí
zrakom: o rodinu, záhradu, pole, obec… Potom nedosahuje na vyššie horizonty. Necítim na Slovensku
nijakú ašpiráciu po niečom európsky nadpriemernom. Súvisí to aj s tým, že nie sme vnútorne sebestační.
Vždy sa na niečo doťahujeme. Naši ľudia, ak sa majú presadiť, musia ísť do sveta. Nie sme schopní doma
vytvoriť podmienky, aby sme prekročili vlastný tieň.
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