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Matematika je kráľovnou vied, ale teória čísiel je kráľovnou matematiky. 
Veda musí byť družkou praxe, nie jej slúžkou; musí jej dávať dary, ale nie 
jej otrocky slúžiť. 
Nie poznanie, ale učenie sa, nie vlastnenie, ale získavanie, nie byť v cieli, 
ale prichádzať na podstatu veci –  to je to, čo dáva najväčší pôžitok. 
Výsledky vlastného premýšľania sú hodnotnejšie ako všetka získaná cudzia 
múdrosť. 
Prednášky majú ukázať správnu cestu, majú rozvíjať predstavivosť a 
hĺbavosť. Prednášky majú viesť len prvé kroky, majú zabrániť tvoreniu 
nesprávnych názorov na začiatku štúdia, majú viesť potiaľ, odkiaľ sa dá ísť 
ďalej samostatným štúdiom. 

Musíme si skromne uvedomiť, že ak je číslo produktom nášho ducha, tak priestor mimo nášho 
ducha má realitu, ktorej nemôžeme a priori predpisovať zákony.    

Carl Friedrich GAUSS (30.4.1777– 23.2.1855) 
 

Z ničoho som stvoril nový, iný svet. Ako vám to mám vysvetliť, ako sa mám 
s vami podeliť s tým, čo len vo mne svieti?  
Všetko so všetkým sa stretne vo víchrici a strachu v ohnutom priestore. 
Blaho pre jednotlivcov možno priniesť a udržať len vtedy, ak sa dostane pre 
všetkých a nikto nemôže byť dokonale šťastným, ak neuvidí zaistené blaho 
pre všetkých ostatných.  
Vo vede práve tak ako v samotnom skutočnom živote, je dôležité, aby to, čo 
je nutné a všeobecne užitočné, i keď ešte nie je dosť jasné, bolo zodpovedne 
vysvetľované a aby chýbajúci alebo skôr driemkajúci zmysel pre pravdu 
a právo bol vyburcovaný, náležite utvrdzovaný a podporovaný.  
Nie proti pravde rebelujem! Len proti jedinej ceste k nej.  

János BOLYAI (15.12.1802– 27.1.1860) 
 

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. 

Alfred North WHITEHEAD (15.2.1861–30.12.1947) 

 
 

 
 
 


