
Vybrané odkazy (Alfred North Whitehead; filozof, matematik, logik) 
 

• Myslenie je jednou formou zdôrazňovania... Matematika je štúdiom vzorov... 
Matematika je veda o najzložitejších abstrakciách, k akým môže ľudský um 
dospieť. 

• Nič nie je pôsobivejšie ako fakt, že tou mierou, ako matematika postupne 
prechádzala do vyšších oblastí čoraz abstraktnejšieho myslenia, vracala sa 
späť na zem, nadobúdajúc čoraz väčší význam pre analýzu konkrétneho 
faktu. 

• Pytagoras objavil význam používania abstrakcií a osobitne zameral pozornosť na číslo ako to, 
čo charakterizuje periodicitu hudobných tónov. Význam abstraktnej idey periodicity bol teda 
prítomný už pri samých začiatkoch matematiky. 

• Všeobecnosť matematiky je najúplnejšou všeobecnosťou, zhodnou so spoločenstvom udalostí, 
ktoré konštituuje našu metafyzickú situáciu. 

• Aká je funkcia čistej matematiky v myslení? Je to rozhodný pokus prejsť celú cestu smerom 
k úplnej analýze, aby sa oddelili prvky samých vecí od číro abstraktných podmienok, ktoré 
spríkladňujú. 

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

 

Matematická kultúra 

Umenie pokroku spočíva v zachovaní poriadku uprostred zmien a v zachovaní zmien uprostred 
poriadku... Každá schéma analýzy prírody sa musí vyrovnať s dvoma skutočnosťami: so zmenou 
a pretrvávaním... Plodnú koncepciu prináša veľké zovšeobecnenie ohraničené šťastne zvolenými 
zvláštnosťami... Nové idey nemožno vyjadriť starými pojmami. 

Matematika je myslenie pohybujúce sa vo sfére úplného abstrahovania od každého jednotlivého 
prípadu toho, o čom práve vypovedá... Pokiaľ sa zaoberáme čistou matematikou, sme v ríši úplnej 
absolútnej abstrakcie... Najväčšie abstrakcie sú tými pravými nástrojmi, ktorými kontrolujeme svoje 
uvažovanie o konkrétnych faktoch... Istota matematiky spočíva v jej úplnej abstraktnej 
všeobecnosti.  

Vzhľadom k nesmiernosti svojej látky je matematika (i moderná matematika) vedou v plienkach. 
Ak sa civilizácia bude ďalej rozvíjať, potom v budúcich dvoch tisícročiach bude najväčšou novinkou 
v ľudskom myslení nadvláda matematického rozumu. 

Veda je podnikanie, v ktorom sa rozum opiera o vieru... Jestvujú obsiahlejšie pravdy i jemnejšie 
perspektívy, v rámci ktorých možno nájsť zmierenie hlbšieho náboženstva a jemnejšej vedy.  

Vo veku rozumu nemôže existovať aktívny záujem, ktorý by odsunul nabok všetku nádej na víziu 
harmónie pravdy. Uspokojiť sa s rozporom znamená narušiť úprimnosť a morálnu čistotu. Patrí 
k sebaúcte intelektu, aby sledoval každé zauzlenie v myslení až do konečného rozuzlenia. 

Náboženstvo je víziou čohosi, čo sa nachádza mimo, za a uprostred 
pominuteľného toku bezprostredných vecí: niečo, čo je reálne, no predsa čaká 
na svoje uskutočnenie, čosi, čo je vzdialenou možnosťou, a predsa je 
najvýznamnejším z prítomných faktov: je to niečo, čo dáva zmysel všetkému 
pominuteľnému, a predsa uniká uchopeniu, niečo, čoho vlastníctvo predstavuje 
najvyššie dobro, a predsa je mimo dosahu, niečo, čo je najvyšším ideálom, 
a zároveň beznádejným hľadaním.  

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.                                                    A. N. Whitehead (15.2.1861−30.12.1947) 

(Vybral a zostavil Dušan Jedinák)  


