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HISTORIE

Listy z kalendára

Dušan Jedinák, Trnavská univerzita v Trnave

Bernard BOLZANO — (5. 10. 1781 – 18. 12. 1848)

Profesor pražskej univerzity, jeden z najprenikavej-
ších mysliteľov 19. storočia v Čechách, ukázal nové
možnosti pre zosúladenie pojmovej usporiadanosti
so skutočnými formami pravdy vo svete. Zapísal sa
do kultúrnych dejín ako významný matematik, lo-
gik, filozof i sociálny mysliteľ. Stal sa príkladom zo-
súladenia korektného vedeckého záujmu s ušľachti-
lou ľudskosťou mravnej autority. Ako nezabudnu-
teľná učiteľská osobnosť viedol študentov ku kri-

tickému a nezaujatému mysleniu, k odvahe pre slobodné vyjadrovanie
názorov a správne argumentovanie. V Paradoxoch nekonečna vystihol
niektoré zásadné myšlienky matematickej teórie množín. Medzi prvými
pochopil význam aktuálneho nekonečna v matematike. V oblasti séman-
tickej logiky v práci Vedoslovie zameral svoju pozornosť na precízne defi-
novanie základných pojmov rôznych vedných odborov. Podal originálny
dôkaz, že je najmenej jedna objektívna pravda (dá sa ukázať, že potom
ich je aj nekonečne veľa), pretože opačné tvrdenie je vnútorne (logicky)
sporné. Pozoruhodným spôsobom predvídal celý rad zásadných problé-
mov modernej formálnej logiky a teórie vedy. Svoje utopické predstavy
o riadení spoločnosti zverejnil v práci O najlepšom štáte, ktorá je odra-
zom ideí o všeobecnom blahu ako najvyššom mravnom zákone. Snažil sa
zabrániť zlu a trápeniu, chcel spoluprácu rozumu a moci. Zdôrazňoval
úlohu celoživotného štúdia, lebo ho považoval za nástroj formovania inte-
lektu: svoje presvedčenie, vedecké i humanistické, nielen hlásal, ale aj žil.

Z myšlienok

• Byť šťastný a iných obšťastňovať – to je pravé poslanie človeka.
• Viera nás nezbavuje povinnosti používať vlastný rozum a naopak.
• O mnoho viac ako o šírenie užitočných právd sa musíme usilovať o to,
aby sa cvičením u ľudí rozvinula schopnosť úsudku. . . musíme ich
naučiť samostatne rozpoznávať nesprávne úsudky.
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