
Zápas o poznanie 
 

 Čísla môžu mať kultúrnu a estetickú hodnotu, alebo môžu 

mať akýsi vzťah k takým pojmom, ako je krása, sila, 

nadšenie. Matematika je jedným z druhov umenia... 

Najvyššie poslanie matematiky spočíva práve v tom,  

aby nachádzala skrytý poriadok v chaose, ktorý nás 

obklopuje.      
 Samočinný počítač má práve takú hodnotu,  

akú kvalitu má človek, ktorý ho používa. 

 Keď používame „rozumné stroje“, musíme my sami prejaviť ešte viac rozumu  

a schopností, ako sme prejavili predtým, kým sme ich nepoužívali.  

Ak však požadujeme „um“ od stroja, musíme od seba samých žiadať ešte viac 

rozumu. Dajte človeku čo je ľudské a počítaču to, čo je strojové. 

 Veda je pokus vytvoriť ostrovček organizovanosti zoči-voči základnej tendencii 

prírody k chaosu. Je to bezočivosť voči bohom, ale zároveň aj železná 

nevyhnutnosť, ktorú nám ukladajú... Veda je nemožná bez viery... Vedec by mal 

byť hnaný takým neodolateľným tvorivým pudom, aby bol dokonca sám ochotný, 

ak nie je za svoju prácu platený, zaplatiť, aby mal možnosť ju konať...  

Disciplínou vedca je zasvätenie pravde...  
 Nebojujeme o konečné víťazstvo v nekonečnej budúcnosti. Najväčšie možné 

víťazstvo je to, že človek je, že v bytí pokračuje a že bol. Žiadna porážka nás 

nemôže pripraviť o úspech, že sme v určitom okamihu existovali, a to vo vesmíre, 

ktorý sa zdá byť voči nám ľahostajný. 

 Žijeme však v dobe, kedy formy do značnej miery nahrádzajú výchovný obsah, 

samotná túžba po poznaní sa zriedka pokladá za dôstojný cieľ, pričom sa dnes 

považuje získanie vyššieho vzdelania viac za záležitosť spoločenskej vážnosti 

 ako za výraz nejakého hlbokého impulzu.  

 Je už pokročilá doba, voľba medzi dobrom a zlom búcha na naše dvere...  
     Dôležité nie je víťazstvo, ale zápas o poznanie.   

 Informácie sú cementom spoločnosti...  

     Žiť aktívne znamená žiť s primeranými informáciami.  

 Prenos informácie sa nedá uskutočniť bez určitej spotreby energie, to znamená,  

že medzi energetickými a informačným spojením neexistuje žiadna ostrá hranica.  

                       

 Rôznorodosť a možnosť sú vrodené v ľudskej zmyslovej 

aparatúre a naozaj sú kľúčom pre pochopenie 

najvznešenejších vzletov ľudského ducha, lebo 

rôznorodosť a možnosť patria k samej štruktúre 

ľudského organizmu. 

 Budúcnosť ponúka málo nádeje pre tých, čo očakávajú, 

že naši noví mechanickí otroci nám vytvoria svet, 

v ktorom budeme oslobodení od nevyhnutnosti myslieť. 

 Človek nevydrží byť neustále smutný. 
Norbert WIENER (26.11.1894 – 18.3.1964)                                                                    (dmj) 


