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bol zvolený za člena korespondenta ČSAV a v r. 1960 za riadneho člena ČSAV.
Akademikom SAV sa stal pri jej založení v r. 1953. V rokoch 1964-1987 bol riaditelbm Matematického ústavu SAV. V rokoch 1965-1970 bol predsedom SAV a súčasne
podpredsedom ČSAV.
S. Schwarz sa vo vedeckej práci sústredil hlavně na algebru a teóriu čísel. Všeobecné
sa považuje za jedného zo zakladatelbv teorie pologrůp.
Záujemcov o ďalšie informácie o Schwarzovom diele a živote odkazujeme na mnoho
životopisných článkov o ňom. Z najčerstvejších spomenieme stať J. Jakubík, M. Kolibiar, Eighty years of Professor Štefan Schwarz, Czechoslovak Math. J. 44 (-994),
182-189. Ďalšie oslavné články vyjdu v Mathematica Slovaca v Semigroup forum.
Čitatelovi želáme příjemné čítanie následujúceho článku od nášho jubilanta a aka
demikovi Schwarzovi želáme ešte mnoho duševných a fyzických sil do dalších rokov
života, aby mohol pokračovat' vo svojich vědeckých zámeroch.

Rozjímanie nad vedou, a co ďalej
Štefan Schwarz

Začnem tak trochu realisticky.
Umenie nebolo nikdy učebnicou života ako takého. Skór učebnicou duše. Pósobí
na mysef a srdcia. V časoch, keď sa rozhoduje o zásadných problémoch spoločnosti,
nepatří poézia celkom určité na prvé miesto záujmov a určité nie je liekom proti
najrozličnějším bolestiam.
Prečo to hovořím? Matematika a prírodné védy majú v sebe kus poezie a umenia.
Mám na mysli badatelská činnost', teda na rozhraní známého a neznámého, krátko,
kritické skúmanie dosiahnutého poznania.
Výsledky takého skúmania a ich neskorší dopad na každodenný život sa nedá vopred
odhadnúť nezávisle od toho, či cief je vopred určený, alebo ide „iba" o tužbu po poznaní
hnanú zvedavosťou.
Nemám na mysli reprodukčnú Činnost'. Aj keď tuto vóbec nepodceňujem. Skór
naopak. Je ale jednoduchšie niečo prevziať ako vytvořit'. Aj toto preberanie nebývá
obyčajne bezbolestné.
Som matematik, a to sa nevyhnutné odrazí na mojich názoroch. Ale věci, d ktorých
chcem povedať pár slov, majú — mutatis mutandis — daleko širšiu platnost'. Nikdy
som si nedovolil, aby som metody mójho odboru vnucoval iným vědným odborom.
Podvědomé som sa tomu asi ne vy hol.
O matematike len pár slov. Matematika sa nelíši nějako radikálně od iných foriem
kultúrnej aktivity. Je neoddělitelnou častou všeludskej kultury a v tom je jej trvalý
význam. Iste poznáte tradičné hodnotenie. Pre jedných je to královna vied, pre druhých
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služkou (pre iné vědné odbory). Pravda je dnes celkom iná. V nomenklatuře vied nie
je matematika ani „pod" ani „nad", ale skór „okolo". „Okolo" mnohých vied, vrátane
vied o fudskej spoločnosti.
Co znamená (v mojom poňatí) pestovať vedu? Veda je skládačka a cielbm je hfadať
chýbajúce kúsky skládačky. Veda je svět otázok a nie definitívnych odpovědí. Nie je to
zlatonosné pole, kde si ktosi vykolíčkuje svoj zábor a nevraživo pozoruje svoje okolie.
Co je vědecká komunita? Rozptýlené bratstvo vedcov z najróznejších kútov světa.
V tejto komunitě neexistujú kazatelia ani dóstojníci. Iba partneři. Světová veda nie je
nějaké beztvárně abstraktum. Je to sieť pospájaná mnohými nitkami, ale dostatočne
pevná, aby ako celok vedela odolať zásahom zvonka.
Dobré viem, že existujú tisícky vědeckých spoločnosti. Viem, že slovom ,,komunita"
narazím hlavně u tých priatefov, ktorí by rádi dávali slovu „veda" široký bezbřehý
obsah. Nerobím si z toho ťažkú hlavu.
Musím sa priznať, že mám osobnú averziu voči takým termínom ako „vědecko
technický", „vědecko-výskumný", „vedecko-pedagogický" a tucet ďalších slovných
„zliatin so slovom veda". Sú to hmlovité metafory, vzniknuté z rozpakov, ktoré odvádzajú pozornost' bokom. Dávám prednosť písať (a myslieť) v krátkých větách.
Existuje mnoho hodnotových škál pri posudzovaní vědeckých výsledkov. Racionálně
i iracionálně hodnoty.
Tými racionálnymi sa tu nechcem zaoberať. Závisia od schopnosti vzájomne komu
nikovat*. Je běžné, že zložením dvoch odborov alebo teorií dostáváme nezriedka o niečo
viac ako púhy súčet. Len v samotnej matematike existujú odseky, ktorých pestovanie
sa považovalo za „Part pour Part" a naraz sa ukázalo (celkom nečakane), že majú
podstatný vplyv na takú reálnu záležitost', ako sú například telekomunikačné systémy.
O fyzike alebo biologii je azda zby točné hovořit'.
Ostává mi teda tá iracionálna časť. Pustit' sa do psychologie vedeckej tvorby je trošku
odvážné. Existujú mnohotisícové pojednávania, z ktorých som čítal iba zlomok. Moje
osobné názory sú pravděpodobné iba reprízou mnohokrát publikovaných názorov.
Nevidím dóvod, prečo by som sa mal opierať o barličky citátov.
Veda a umenie musia vychádzať z člověka. Neriadia sa „chcením". Vychádzajú zo
sřdc fudí zapálených pre dobru vec. Vědec i umělec vyrastá s krásou v oku. Základom
tvořivej práce je tvorčia představivost' niekedy nazývaná intuíciou. Táto vyžaduje
nadšenie, serióznu predprípravu a inspirativně okolie. Je celkom pochybené zvonku
vnucovat' vznik kvalitného vědeckého alebo uměleckého diela. To je asi tak, ako by
sme chceli fudí nútiť k tomu, aby sa cítili šťastnými. Veda nie je jednoaktovka, ale
seriál — tak fahko ju neopustí. (Paralela: Lev, ktorý raz ochutnal fudskú krv . . . )
Ako sa tvoří například v matematike. Pre Wericha (v parodii) je to jednoduché.
Stačí povel: Mysl vzhůru, připravit se, teď! A už to běží ako po mašle.
A realita? Intuitivné som si vytvořil istů hypotézu, ktorej platnost' by mi pri ďalších
úvahách mohla pomócť. Začnem ju dokazovat' v januári. Keď mi to nejde, začnem
pátrat' v dostupnej literatuře. Přehrabovat' sa v stovkách separátov, ktoré som si za
roky nazbieral. Vo februári presedím celé dni a nič. V marci pokračujem a zdá sa mi, že
by som naozaj mohol mať pravdu so svojou hypotézou. A 1, apríla sa zobudím a zistím,
že moja hypotéza nemóže byť pravdivá, lebo odporuje iným dokázaným tvrdeniam.
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Koniec? Kdeže. Najprv si musím preveriť, či sa náhodou „ten iný" nezmýlil. Musím
vystopovat' prapríčinu, prečo ma intuícia sklamala. Chcem zistiť, za akých podmienok
by moja hypotéza mohla byť správná. To sú ďalšie mesiace. A obyčajne sa stává, že
přitom odbočím celkom inam, a niekedy aj na „úrodnejšiu pódu".
Pre „ouřadu", ktorý by nás chcel kontrolovat', som premárnil najmenej tri mesiace
— lebo publikácia z toho nebude. Vlastně by sa mi to málo strhnúť z platu. Co mne,
ale chemik by mal zaplatiť aj za materiál.
Nuž, pri najlepšej voli nepoznám algoritmus vědeckých objavov. Našťastie vo vede
sa nerozhoduje decibelmi. Ale boli aj horšie pokusy.
Emócie do védy nepatria. To je pravda, pokiaf ide o věcný obsah. Ale emócie tu sú.
Ak sa niekomu podaří nájsť nějaký ten nový kamienok poznania do nasej skládačky,
nemá iba radosť a vnútorné zadosťučinenie, že mnohoročné úsilie predsa len niekam
viedlo. Má aj pocit, ktorý som mával a mám po prečítaní niektorých básní Wolkra
alebo Nezvala. (Generačný výběr.)
Ako je tomu s estetikou? Přírodovědec hladá symetriu a harmoničnosť. Tuší ju. Ak ju
nenajde, zdá sa mu, že tu niečo nehrá — a bádá ďalej, experimentuje a hladá například
aj matematický popis. Tak vznikla (velmi populárně) subatomická zoologická záhrada.
Pocity je ťažko definovať. Neviem vysvětlit', prečo niektorú matematickú prácu (alebo
jej výsledok) považujem za estetickú, pri čítaní inej, vecne správnej, ten dojem nemám.
Neviem, do akej etickej kategorie zaradiť „skromnost'" a „toleranciu". Poznal som
a poznám osobné viacero vedcov světového formátu. Je příznačné, ako prirodzene a
skromné vystupujú. Tvořivý člověk nikdy nedosiahne svoj cief a je si toho vědomý.
Preto bývá skromný. Veda nie je sviatosť a jej tvorcovia sú fudia. Preto sa móže stať, že
intelekt a mravnost' sa dostanu do konfliktu. Etické choroby nie sú vy lučené. Ale stává
sa to zriedkavo. A skutočne je len mizivý počet vedcov, ktorí by sa rádi považovali za
spasitelbv.
K výuke. Úlohou vysokej školy nie je vychovávat' samých vedcov. Co by sme s nimi
aj robili? Prvořadou úlohou vysokej školy je naučit' myslieť. Rozuměj, samostatné
myslieť v odbore, ktorý si študent sám zvolil. Tu hrá podstatnú úlohu učitel' na
primeranej odbornej a fudskej úrovni. Rozhodne takým nie je učitel', ktorý zívajúcim
študentom vychrlí všetko, čo sa naučil od svojich predchodcov. Scholastická výuka ešte
nevyhynula. A napokon vysoká škola sa nesmie stať úradom, ktorý vydává celoživotné
osvedčenia.
Najmenej od středověku sa od učitelbv vysokých škol vyžaduje, aby sa preukázali
aj dalšími znakmi svojej zdatnosti. A keď sme už v tom středověku! Dóležitým učeb
ným predmetom bývala aj rétorika. Zdá sa, že tú už nemusíme učiť. Pseudorétoriku
ovládajú u nás pomaly aj desaťročné děti.
Rozjímat' nad vysokými školami? To robí mnoho 1'udí, dokonca aj v novinách.
Ale najprv by si bolo třeba ujasnit' prívlastok „vysoký". Ale do toho sa mi nechce.
Podvědomé azda preto, že som tam pósobil dobrých 40 rokov a mám tam dodnes
mnoho dalších priatelbv, poctivých a čestných 1'udí.
Chcel by som povedať niekofko slov o výchove vědeckého dorastu. V minulosti sa
neraz robili pokusy organizovat' výchovu vědeckých pracovníkov. Aj najlepšie mienené
návrhy končili v obsiahlych predpisoch, z ktorých sa nakoniec vytratil člověk. Ostali
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len neživotné kontrolně mechanizmy. Naviac v spoločnosti sa vytvárali primitivné vízie
o akýchsi kombinátoch na výrobu vedcov.
Eudí nemožno meniť dekrétmi. Veda sa nekonštituuje na organizačných formách.
To akosi nechceme pochopit'. Nasvědčuje tomu skutočnosť, že vzniká plejáda nových a
nových organizátorov, daleko převyšujúca normálnu generačnú výměnu. Neraz mám
dojem, že Eskimáci dávajú radu obyvatelbm Konga, ako sa majú chrániť před horúčavami. Z toho pramení překombinované neživotné riadenie, ktoré nakoniec málokto
respektuje.
K vědecké tvorbě žiadny glejt nevedie. Funkcie a tituly nepomóžu. Najprirodzenejšia
a najúčinnejšia cesta je aktívna vědecká osobnost' a 2-3 mladí spolupracovníci, ktorí
spontánně a nezávazné si vybrali spoločný úbežník. A to všetko bez hrby papierov.
Príjemnú atmosféru vytvára kultivovaný vedúci, ktorý nikdy nedá najavo svoju supe
rioritu. A ani to nie je zárukou úspěchu, iba nevyhnutná podmienka. Sotva sa komu
podařilo vychovat' niekoho, kto vnútorne po tom netúži.
Este aj v prvej polovici nášho storočia vychádzali romány, v ktorých je vědec
asketický typ a ktorému stačia minimálně hmotné prostriedky. To už dávno neplatí.
Aj v matematike, ktorá je relativné „lačná veda", musíte sledovat' 30-40 světových
časopisov, aby ste boli v „kurse diela". O záplavě nových monografií ani nehovořím.
A čo vo fyzike, chemii alebo biologii, kde sú oprávněné podstatné vyššie hmotné
nároky. Hystéria okolo sponzorov mi připomíná povésti o sitnianskych alebo blanických
rytieroch. Na to by malamyslieť každá kulturná spoločnosť, ak sa chce udržať ako-tak
nad vodou.
Nakoniec si neodpustím niekofko slov na tému „Kauza veda, made in Czechoslovakia". Že nemáme „prachy" — to je vlastně normálně. (Prepáčte ten slang.) Nikdy
ich nebolo a nebude dosť. Je slabou útěchou, že ani inde nie je tráva zelenejšia. Len
jedno nechápem. Prečo hfadať capa, na ktorého by sme naložili všetko to neživotné a
nemotorné, čo sme tak horli vo pomáhali vytvárať. Hlasitým pokrikom (a nie drobným
mlčaním) sme sa domáhali toho, čo sa ukázalo byť príťažou. Tou megalomániou
netrpělo iba tých pár stovák „horných". Přiznáme si to niekedy? Vóbec nám nepomóže,
ak vystriedame majitelbv pravdy. Nechystajme sa na „zaostalost'".
Vědecký život je křehká bylinka, zranitelnejšia daleko fahšie ako iné hodnoty získané
v priebehu stáročí. Je 1'ahké ju poraniť, ale ťažké postavit' na nohy. Na rúbanisku dlho
nič nerastie.
Končím optimisticky (aj keď to naozaj nemám v náplni práce). Platón vraj navrhol
poslat' všetkých básnikov do vyhnanstva. Ja sa hlásim k Lacovi Novomeskému: „ Verím,
že raz — sa zas — budu básně čítat'."
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