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Pravdu povediac, keby sme si boli istí, že po smrti budeme žiť, nemohli by sme  
na nič iné ani myslieť... Intelekt sa niekedy dotýka absolútna... 

Boh stvoril svet iba preto a len preto v ňom pripúšťa zmeny,  
aby mohli vzniknúť svätí. 

Henri BERGSON (18.10.1859  4.1.1941) 

 
 

Originalita matematiky spočíva v tom, že v matematickej vede sú vyjadrené vzťahy medzi 
vecami, ktoré sa bez sprostredkovania ľudským rozumom nedajú vôbec postihnúť... 
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. 

Alfred N. WHITEHEAD (15.2.1861– 30.12.1947) 

 
 

Podstatou človeka je pravda. Ak sa človek vzdá pravdy, vzdáva sa sám seba... 
Pred každým krokom k technickému ovládnutiu prírody musia byť tri kroky etického vnútorného 

prehĺbenia... Boh sa môže objaviť v každom človeku. 

NOVALIS (2.5.1772 – 25.3.1801) 

 
 

Obávame sa smrti nie preto, že sme príliš milovali život, ale preto, 
že sme príliš málo milovali ľudí... 

Býti dobrým člověkem znamená více, než býti velikým umělcem, 
ač jedno druhé nevylučuje… 

Pouhým stínem je celá věda, láska je věčným světlem. 

Julius ZEYER (26.4.1841 – 29.1.1901) 

 
 

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

Jediná správna vec je smiech. Smiechom prekonaj krutosť. Smiechom prekonaj zlo. 
Život každého z nás skrýva v sebe protirečenie aj novú pravdu, 

aj neopakovateľný zázrak. 

William SAROYAN (31.8.1908  18.5.1981) 

 

 

Svetlo je tvorené priečnymi kmitmi toho istého prostredia,  
ktoré je príčinou elektrických a magnetických javov... 

Je nemožné prehlbovať záujem o akúkoľvek presnú vedu nepoznajúc jej matematiku... 
Uč nás dielo Tvojich rúk tak skúmať, že si podrobíme svet  

a že sa náš duch upevní v Tvojej službe. 

James C. MAXWELL (13.6.1831 – 5.11.1879) 
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Ak sa ti zdá, že mnoho vieš a všeličomu dobre rozumieš, vedz aj to, že oveľa viac je toho, 
čo nevieš... Pokorný, i keď sa mu dostane zahanbenia, uchová si pokoj,  

lebo sa spolieha na Boha a nie na svet...  
Bez bolesti nemožno žiť v láske... Dokonalá láska vedie s istotou k Bohu. 

Tomáš KEMPENSKÝ (1379/1380 – 25.7.1471) 

 

Človek neexistuje sám o sebe, je začlenený do vesmíru, ktorý ho obklopuje, 
a keď si to uvedomí, stáva sa veľkým... Nikdy nezískame pravdivý pohľad  

na človeka, pokiaľ ho nebudeme milovať...  
Smrť nezháša svetlo. Zhasína iba lampu, pretože prichádza úsvit. 

Rabíndranáth THÁKUR (7.5.1861 – 7. 8.1941) 

 

 

Musíme žít v souladu se skutečností, kterou poznáme, se skutečností, kterou jsme objevili 
vlastním srdcem, zkrátka nežít ve lži… Překvapivá metafora je víc než zlatý prsten na ruce… 

Věřím, že hledat krásna slova je lepší než zabíjet a vraždit. 

Jaroslav SEIFERT (23.9.1901 – 10.1.1986) 

 
 

Boh je Pravda a kto hľadá pravdu – hľadá Boha, aj keby o tom nevedel...  
Kto sústredene ide do hĺbky, vidí aj malé veci vo veľkých súvislostiach...  

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

Edita STEINOVÁ (12.10.1891 – 9 .8.1942) 

 

 
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... Nekonečná je iba budúcnosť, večne volajúca, večne nová a v nej je najvyšší moment, 

ktorý treba hľadať a toto večné hľadanie sa práve nazýva životom. 

Fiodor M. DOSTOJEVSKIJ (11.11.1821 – 9.2.l88l) 

 
 

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... 
Nikdy nebude možné dôjsť iba racionálnym myslením k absolútnej pravde. 

Werner HEISENBERG (5.12.1901 – 1.2.1976) 
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