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Henri BERGSON (18. 10. 1859  4. 1. 1941)  

Filozofi, ktorí špekulovali o význame života a osude človeka, sotva si všimli, že príroda sa 
unúvala poučiť nás o tom sama. Oznámi nám presným znamením, že náš údel sa naplnil.  
Týmto znamením je radosť. Čím bohatšie tvorenie, tým hlbšia radosť...  
 

Fiodor M. DOSTOJEVSKIJ (11. 11. 1821 − 9. 2. 1881): 

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.  
 

Juraj FÁNDLY (21. 10. 1750  7. 3. 1811) 

Bratove, zmislite si, že blatnatí vek, pošmúrne stoleto žili pred nami naši Slováci; včil nám svitli 

osvícené časy; usilujeme sa s rečú, s písmámi, s vidaníma knihami, náš národ, naše meno, našich 

potomkoch, keď ne k zlatému, aspoň ponajprv k stríbernému veku povíšif. 
 

Marcus AURELIUS (26. 4. 121 – 17. 3. 180)  

Jedine toto má cenu: prežiť život preukazovaním pravdy, spravodlivosti a láskavosti, hoci voči 
luhárom a nespravodlivým. 
 

Pierre TEILHARD DE CHARDIN (1. 5. 1881 − 10. 4. 1955): 

Veda a zjavenie nemôžu ďalej plniť svoje funkcie inak, ako v pohybe, ktorý ich unáša 
k vzájomnému stretnutiu... Láska je jediná sila, ktorá veci zjednocuje bez toho, aby ich ničila... 
 

Michel QUOIST (18. 6. 1921  18. 12. 1997) 

Existuje iba jediný prostriedok ako nepremárniť svoj život: vložiť ho úplne a osobne  
do prítomného okamihu a dať tak odpoveď na nekonečnú Lásku, ktorá pozýva v hĺbke srdca 
každého z nás. 
 

Tomáš KEMPENSKÝ (1379/1380 – 25. 7. 1471) 

Veľký je ten, kto má veľkú lásku... Bez bolesti nemožno žiť v láske... 
Dokonalá láska vedie s istotou k Bohu. 
 

Rabíndranáth THÁKUR (7. 5. 1861 – 7. 8. 1941): 

Nikdy nezískame pravdivý pohľad na človeka, pokiaľ ho nebudeme milovať... 
 

Jaroslav SEIFERT (23. 9. 1901 – 10. 1. 1986): 

Život už mě dávno naučil, že hudba a poezie jsou na světe to nejkrásnější, co nám život může dát. 
Kromě lásky ovšem… Překvapivá metafora je víc než zlatý prsten na ruce. 
 

Edita STEINOVÁ (12. 10. 1891 – 9. 8. 1942):  

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

André MALRAUX (3. 11. 1901  23. 11. 1976): 

Kultúra je súhrn všetkých foriem umenia, lásky a myšlienok, ktoré po celé stáročia umožnili 
človeku byť menej zotročený... Kultúra je to, čo urobilo, že človek je niečím iným ako náhodný jav 
v prírode.  
 

Werner HEISENBERG  (5. 12. 1901 – 1. 2. 1976) 

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. 
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