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Výroky Alberta Einsteina 

Dušan Jedinák, Topolčany 
Nikdy som sa nestretol 
s váčšou osobnosťou. 

B. Russell 

V roku 1975 sme si připomenuli dvadsiate výročie úmrtia Alberta Einsteina. Dúfam, 
že tento vyber myšlienok a údajov, možno velmi subjektivný, bude aspoň skromnou spomien-
kou na osobnost', ktorá svojim pósobením ludským i vědeckým zanechala v nás myšlienkové 
odtlačky zásadného významu. Odfrknuté kvapky z mohutného prúdu myšlienok a činov 
Alberta Einsteina sú nedostatočným zobrazením a hmlistou fotografiou jeho života a diela. 
Aj tak som ich chcel zozbierať. 

Stručné údaje zo života A. Einsteina 

1879 — 14. marca sa v Ulme nad Dunajom (Bavorsko) narodil A. Einstein 
1880 — presťahovanie do Mnichova 
1894 — studium na luitpoldskom gymnáziu nedokončil, pretože sa presťahovali do Milána 
1895 — bez gymnaziálneho vysvedčenia neurobil skúšku na techniku v Zůrichu, dostu

doval potom na okresnej škole v Aarau 
1896 — v októbri bol přijatý na Vysokú školu technickú v Zůrichu, směr pre učitelov 

matematiky a fyziky 
1900 — ukončil štúdiá a získal diplom 
1901 — dostal švajčiarske štátne občianstvo; od vojenskej povinnosti bol oslobodený 

pre ploché nohy a krčové žily; váčšinou bol bez zamestnania 
1902 — stal sa technickým expertom Švajčiarského patentného úřadu v Berne; oženil sa 

s Milevou Maricou (neskór mali spolu dvoch synov Alberta a Eduarda) 
1905 — v Annalen der Physik uveřejnil článok O elektrodynamike pohybujúcich sa te-

lies — formuloval tu špeciálnu teóriu relativity; články o kvantovej teorii 
1908 — súkromný docent na univerzitě v Berne 
1909 — mimoriadny profesor na univerzitě v Zůrichu 
1911 — od apríla profesor teoretickej fyziky na nemeckej univerzitě v Prahe 
1912 — v lete sa opáť vrátil do Zůrichu 
1913 — 10. júla bol zvolený za člena Pruskej akademie 
1914 — profesor a riaditel fyzikálneho ústavu na berlínskej univerzitě (Kaiser Wilhelm 

Institut fůr Physik) 
1916 — formuloval obecnú teóriu relativity 
1917 — v odvodení Planckovho zákona uvádza myšlienku „indukovanej emisie" 
1919 — začiatkom roku sa rozviedol, neskór sa znovu oženil so sesternicou Elzou 

Einsteinovou 
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1921 — dostal Nobelovu cenu za rozvoj teoretickej fyziky a vysvetlenie fotoelektrického 
javu 

1923 — 17. augusta navštívil Bratislavu (hladal materiál o F. X. Zachovi) 
1933 — vystúpil z Pruskej akademie, zostal v USA, stal sa profesorom na Institute for 

Advanced Study v Princetone v New Jersey 
1939 — podpísal list pre F. D. Roosevelta o nutnosti konštrukcie atómovej bomby 
1940 — 1. októbra sa stal občanom USA 
1945 — oficiálně odchádza na odpočinok 
1949 — práce o zovšeobecnenej teorii gravitácie (za život viac ako 300 póvodných vědec

kých publikácií; rozpracoval teóriu plynov, teóriu specifických tepiel pevných 
látok, teóriu Brownovho pohybu a teóriu emisie i absorbcie světla) 

1955 — 18. apríla v Princetone o druhej hodině ráno zomrel; nechcel smútočné prejavy, 
neželal si pomník, jeho popol rozsypali do větra 

Ako videi svět 

Aká pozoruhodná je situácia nás, dětí země! Každý je tu na krátkej návštěvě. Nevie 
prečo, ale niekedy myslí, že to cíti. Z hladiska denného života bez hlbšieho uvažovania 
vieme: Sme tu pre druhých Iudí, predovšetkým pre tých, na ktorých úsměve a blahu 
úplné závisí naše vlastně šťastie, potom však aj pre tých mnohých nepoznaných, s osudom 
ktorých nás viaže puto spoločného cítenia. 
Cítim, že sociálně rozdiely nie sú oprávněné a koniec koncov spočívajú na násilí. Myslím 
tiež,že prostý a nenáročný vonkajší život je dobrý pre každého, pre jeho tělo i ducha. 
Mój vášnivý zmysel pre sociálnu povinnost' býval vždy vo zvláštnom rozpore s tým, že 
mi vyslovené chýbala tužba združovať sa s Iuďmi a Iudským kolektívom. 
Mój politický ideál je demokracia. Každý nech je respektovaný ako osobnosť a nikto 
nech nie je zbožňovaný. 
Najkrajšie čo móžeme přežívat', je tajomno. To je základný pocit, ktorý stojí pri 
kolíske pravého umenia a védy. Kto to nevie, kto sa už nevie diviť, nevie žasnúť, ten je 
tak povediac mrtvy a jeho oko vyhasnuté. 
Vedomie, že existuje niečo pre nás nepreniknutelné — přejav najhlbšieho rozumu a naj-
žiarivejšej krásy, ktoré sú pre náš rozum přístupné iba vo svojich najjednoduchších 
formách — toto vedomie a cítenie vytvára naozajstnú zbožnosť; v tomto a jediné v tomto 
zmysle patřím k hlboko nábožným Iuďom. 
Přv si ludia mysleli, že keby z vesmíru zmizla všetka hmota, priestor a čas by zostali; 
teória relativity tvrdí, že spolu s hmotou by zmizli aj priestor a čas. 

O hodnotě člověka, osobnosti a spoločnosti 

Čím jednotlivec je a čo znamená, tým je nie ako jednotlivý tvor, ale ako člen velkej 
ludskej spoločnosti, ktorá určuje jeho hmotné i duchovné bytie od kolísky až do hrobu. 
Len život, ktorý žijeme pre ostatných, stojí za to. 
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Som sice v dennom živote typický samotář, no vedomie, že patřím k neviditelnému 
bratstvu tých, ktorí sa usilujú o pravdu, krásu a spravodlivosť, spósobuje, že sa necítím 
osamělým. 
Pre našu prácu potřebujeme dve podmienky: neustálu vytrvalost' a odhodlanie hodiť cez 
palubu to, čomu člověk věnoval tolko času a práce. 
Pravá hodnota člověka sa pozná predovšetkým podlá toho, do akej miery a v akom 
zmysle dospěl k tomu, aby sa odpútal od svojho ja. 
Vnútorne slobodného a svědomitého člověka móžu sice zničiť, ale nemóžu z něho 
urobiť otroka alebo slepý nástroj. 
Hodnotenie člověka má vychádzať z toho, čo dává, nie z toho, čo je schopný získať. 
Kto sa domnieva, že jeho život vlastný a život blížnych nemá zmysel, ten je nielen 
nešťastný, ale aj sotva schopný života. 
Snaha vzbudzovať cit mravnej zodpovědnosti jednotlivcov a podporovať ho je teda 
dóležitá služba pre celok. 
Som pevné přesvědčený o tom, že žiadne poklady světa nemóžu pomócť Iudstvu vpřed, 
ani v rukách člověka úplné oddaného cielu. Iba příklad velkých a čistých osobností 
móže viesť k ušíachtilému chápaniu a činom. Peniaze priťahujú len ziskuchtivost' a vždy 
neodolatelné zvadzájú k zneužitiu. 

O vede a výchove 

Veda je nielen zbierkou zákonov, zoznamom nesúvisejúcich faktov. Je plodom Iudského 
ducha... 
Iba máloktorí Iudia na Zemi sú schopní pochopit' to neuvěřitelné napátie a predovšet
kým sebaobetovanie, bez ktorého sa nemóžu objaviť výtvory rozumu, ktoré ukazujú 
vede nové cesty; iba tito Iudia sú schopní pochopit' v plnej miere vášnivú silu, ktorá 
podněcuje k tejto práci tak vzdialenej od praktického života. 
Pre mňa je snaha poznávat'jedným z tých samostatných cielov, bez ktorých sa mysliace-
mu člověku zdá nemožné uvedomelo přitakávat' životu. 
Příroda je realizáciou útvaru matematicky čo možno najjednoduchšieho... Skúsenosť 
zostáva jediným kritériom pre použitelnost'matematickej konštrukcie vo fyzike. Vlastný 
tvořivý princip spočívá však v matematike. 
Žiadny vědec nemyslí vo vzorcoch... Za každým vzorcom musíte vidief fyzikálny obsah.. 
Vo světle nadobudnutého poznania sa nám zdá to, čo sme šťastné dosiahli, takmer 
samozřejmé a každý inteligentný študent to pochopí bez velkej námahy. Ale hladanie 
v temné, plné předtuch a trvajúce roky, napatá tužba, striedanie nádeje i skleslosti 
a konečné preniknutie k pravdě, to pozná iba ten, kto to sám přežil. 
Člověk nie je stroj a zakrpatie, ak sa mu odoprie možnost' sebavýchovy a sloboda úsudku. 
Početné sú učitelské kreslá, ale vzácni sú múdri a šlachetní učitelia. Početné a velké 
bývajú posluchárně a predsa je malý počet mladých ludí, ktorí túžia poctivo po pravdě 
a spravodlivosti. 
Hlavy mladých ludí sa nemajú prepchávať faktami, měnami a vzorcami. Aby to vedeli, 
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na to nepotřebuj ú chodiť do školy. To všetko najdu v knihách, tičelom výchovy je naučiť 
Iudí myslieť a dať i m taký výcvik, ktorý nemóžu nahradit' nijaké učebnice. 
Bez tvořivých, samostatné mysliacich a usudzujúcich osobností nie je dokonalejší vývoj 
spoločnosti myslitelný právě tak ako vývoj jednotlivej osobnosti bez živnej pódy Iudské-
ho spoločenstva. 

Mier a vojna 

Na schódzi pre odzbroj enie: Viac ako kekykolvek predtým závisí osud civilizovaného 
Iudstva na mravných silách, ktoré je schopné vyvinúť. Preto úloha, ktorá sa kladie nasej 
době, nie je Iahšia ako úlohy, ktoré riešili posledné generácie. 
Zabíjanie vo vojně nie je podlá mójho chápania o nič lepšie ako obyčajná vražda. 
Ak niekto móže s potěšením pochodovat' pri muzike v radě a šiku, už ním opovrhujem; 
ten dostal svoj velký mozog iba omylom, pretože by mu dokonale stačila iba miecha. 
Vynikajúci mužovia predchádzajúcich generácií poznali, akým závažným cielom je zais-
tenie medzinárodného mieru. Vývoj techniky v nasej době činí z tohoto mravného 
postulátu existenčnú otázku dnešného civilizovaného Iudstva a aktívna účasť pri riešení 
mierového problému sa stává vecou svedomia, ktorej sa nemóže vyhnúť žiadny člověk 
uvedomujúci si mravnú zodpovědnost'. 
Stojíme teda na rázcestí. Či najdeme cestu mieru, alebo pojdeme ďalej cestou krutého 
násilia, nedóstojnou pre našu civilizáciu, je v našich rukách. Najednej straně je pre nás 
sloboda a bezpečnost' spoločnosti, na druhej straně hrozí jednotlivcom otroctvo a nasej 
civilizácii zničenie. Náš osud bude taký, aký si zaslúžime. 
Bodaj by ožilo svedomie a zdravý zmysel v národoch, aby sme v živote národov dospěli 
k stupňů, z ktorého sa vojna javí ako nepochopitelné poblúznenie predchádzajúcich 
pokolení. 

Drobnosti bez podrobností 

Dobrota, krása a pravda, to sú ideály, ktoré osvětlovali moju životnú cestu a znova 
a znova poskytovali mojej duši radosť a odvahu. 
Nevěřím nikomu, pokial sám všetko dobré nepochopím. 
Byrokracia je zabiják každej výkonnosti. 
Pravda je neporovnatelnejšia silnejšie ako ja a zdá sa mi smiešne a donkichotské chcieť 
ju brániť mečom. 
Mali by sa tiež hanbit' všetci, ktorí bezmyšlienkovite pouzívajú divy védy a techniky, 
a duševně z toho nepochopili viac ako kráva z botaniky tých rastlín, ktoré s rozkošou 
požiera. 
Teraz viem, prečo tolkí íudia rádi rubu dřevo. Tam totiž vidieť výsledok ihneď. 
Člověk so skúsenosťami v myšlení má ešte vždy v cudzom odbore výhodu oproti člověku, 
ktorý nemyslí vóbec alebo iba málo. 
Nechcel by som tvrdiť, že som vskutku niekedy chápal, čo znamená jednoduchost' prí-
rodných zákonov. 
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Niet jediného pojmu, o ktorom by som bol přesvědčený, zeje trvalým, a nie som si istý, 
či som vóbec na správnej cestě. 
Najváčšou úlohou fyzikov je nájsť tie najvšeobecnejšie elementárně zákony, z ktorých 
možno získat' obraz světa čistou dedukciou. 
Denně mnohokrát myslím na to, že mój vonkajší i vnútorný život spočívá na práci ludí 
dnešných i už mrtvých, že sa musím činiť, aby som rovnakou mierou dával, ako som 
přijímal a ešte přijímám. 
Einsteinov list priatelovi: 

Som Vám vďačný za to, že ste mi neposlal blahoželanie k narodeninám. Bolo to aj tak 
ako pohřeb za živa. 

Ak by som mal zvýraznit' iba jednu myšlienku Alberta Einsteina, zopakoval by som jeho 
šlová z nedokončeného spisu: 

Keď ide o pravdu a spravodlivosť, neexistuje nijaký rozdiel medzi malými a velkými 
problémami. Lebo najvšeobecnejšie hladiská, ktoré sa týkajú ludského konania, sú ne
dělitelné. Kto to nemyslí vážné s pravdou v malých veciach, tomu nemožno dóverovať 
ani vo velkých. 

Bol by som rád, keby šlová a čas, ktorý sme tu věnovali myšlienkám A. Einsteina, přiblíži
li tohoto velkého fyzika z druhej, ludskej stránky, aby čitatel lepšie chápal to, čo vyjádřili 
Laue, Nernst a Rubens, ked o ňom napísali: 

Kto mal šťastie že poznal Einsteina bližšie vie, že ho nikto nepredstihne v úctě ku kaž
dému duševnému vlastníctvu, v osobnej skromnosti a v odpore k reklamě. 
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Myslím, že vyučování matematice tak jako každé tiků začínají vyučovat od obecných idejí a tuto 
vyučování by se mělo řídit aspoň touto zásadou: metodu ospravedlňují jako jedinou vědeckou. 
V návaznosti na přirozenou touhu mládeže by ji A přece tento důvod není ani pravdivý: Vědecky 
melo vést pomalu k vyšším poznatkům a konečně učit, to znamená jen přivést člověka k tomu, 
k abstraktním formulacím po téže cestě, po které aby vědecky myslil. Rozhodně to neznamená 
se lidstvo vyšvihlo z původního stavu naivity vypadnout na něj hned od začátku se strohou, 
k vyššímu poznání. Je třeba opakovat tento po- vědecky vytříbenou systematikou. 
žadavek vždy znovu a znovu, neboť stále se vy
skytují lidé, kteří po vzoru středověkých scholas- Peli* Klein, 1924 
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