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preklad: Ľubomíra Kuzmová

• Babylonská veža

• Pochop

• Delenie nulou

• 82

Veľká časť matematiky nemala praktické využitie; existovala len ako formálna teória, ktorú vedci štu-
dovali pre jej intelektuálnu krásu.

• 84

Hilbert

• Ak je matematické myslenie chybné, kde máme potom hľadať pravdu a istotu?

• 85

(…) Matematika neodvodzuje svoj význam od vesmíru, ale skôr vesmíru nejaký význam ukladá. Telesá
neboli navzájom väčšie alebo menšie, podobné alebo nepodobné; jednoducho boli, existovali. Matema-
tika bola úplne nezávislá, ale v skutočnosti dávala tým telesám sémantický význam, vytvárala pre ne
kategórie a vzťahy. Nevyjadrovala nijakú vnútornú kvalitu, iba možnú interpretáciu.

• Príbeh tvojho života

• 91

(…) Ľudský sluch nie je dokonalý akustický nástroj. Je uspôsobený na rozoznávanie zvukov, ktoré vzni-
kajú v ľudskom hrtane.

• 123

(…)Takmer každý fyzikálny zákonmožno sformulovať ako variačnýprincíp. Ľudia však bežne o fyzikál-
nych zákonoch rozmýšľali z kauzálneho hľadiska. Bolo to pochopiteľné: fyzikálne veličiny, ktoré ľu-
dia považovali za intuitívne, ako kinetická energia či zrýchlenie, boli vlastnosťami nejakého predmetu
v určitom časovom okamihu. A prispievali k chronologickej, kauzálnej interpretácii udalostí: jeden oka-
mih vyplýval z iného, príčiny a následky tvorili reťazovú reakciu, ktorá sa šírila z minulosti do budúc-
nosti.

Naproti tomu fyzikálne veličiny, (…) ako „účinok“ aďalšie veličiny definované integrálmi, dávali zmysel
len v určitom časovom úseku. A tieto prispievali k teleologickej interpretácii udalostí: ak človek vnímal
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udalosti v nejakom časovom úseku, uvedomoval si, že treba splniť určitú požiadavku, určitý cieľ, a to
buď minimalizovať alebo maximalizovať. A na dosiahnutie tohto cieľa potreboval človek poznať začia-
točný a konečný stav. Inými slovami, potreboval poznať účinok skôr, než vznikla príčina.

• 127

Vesmír je jazyk s dvojznačnou gramatikou. Každý fyzikálny jav je výpoveďou, ktorá sa dá vysvetliť
dvoma úplne odlišnými spôsobmi, jedným kauzálnym a druhým teleologickým, pričom oba sú platné
a ani jeden nemožno vylúčiť, či už je ich kontext známy alebo nie.

• 130

Sloboda nie je ilúzia. V kontexte sekvenčného vedomia skutočne existuje. V kontexte simultánneho ve-
domia však sloboda nemá význam, podobne ako nesloboda. Jednoducho ide o iný kontext, pričom oba
sú rovnako platné. Je to ako ten známy optický klam: kresba, na ktorej vidno buď elegantnúmladú dámu
s odvrátenou tvárou, alebo babizňu s bradavicou na nose a bradou pritisnutou k hrudi. Nedá sa povedať,
ktorá interpretácia je správna, pretože obe sú rovnako platné. Človek však nedokáže vidieť obe naraz.

• 130

(…) Jazyk neslúži iba na komunikáciu: je aj istou formou konania. Podľa teórie rečových aktov sú výroky
ako „Zatýkam vás“, „Ja ťa krstím v mene Otca i Syna i Ducha svätého”“ či „Sľubujem“ performatívne:
človek vyslovením týchto slov zároveň koná. To, že vieme, čo bude povedané, na veci nič nemení.
Pri sobáši každý očakáva slová „Slávnostne vyhlasujem vaše manželstvo za právoplatne uzavreté“, ale
obrad sa uskutoční, až keď ich matrikár vyriekne. Pri performatívnom jazyku sa reč rovná skutkom.

• 131

„Keď vieš, ako tá rozprávka pokračuje, načo ti ju mám čítať?“

„Lebo ju chcem počuť!“

• 132

(…) Slovo „performatívny“ je príbuzné so slovom „predstavenie“, a (…) týmto slovom by sa dali opísať
pocity človeka, ktorý dopredu vie, ako bude konverzácia vyzerať: bolo to ako hrať rolu v nejakom pred-
stavení.

• 132

Tak ako fyzikálne javy s ich kauzálnymi a teleologickými interpretáciami, aj každá lingvistická udalosť
mala dve možné interpretácie: jednou bol prenos informácie a druhou realizácia plánu.

• Sedemdesiatdva písmen

• Peklo je neprítomnosť Boha

• Keď sa vám páči, čo vidíte: Dokument
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