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Veda, chlieb náš každodenný 

Čo je vlastne veda? Možno nájsť nejakú jednoduchú a predsa exaktnú definíciu? Niekto by si 

povedal, že „to nie je žiadna veda“. Ale predsa... 

Slovami klasikov: Veda je jedna z foriem osvojovania si sveta človekom. Veda je súhrn 

vedomostí o svete, prírode, spoločnosti a človeku. Veda je nástroj, pomocou ktorého človek 

môže získať vládu nad prírodou. Veda je účinná protilátka proti jedu nekritického myslenia 

a povier. Veda má vyliečiť človeka z ilúzií a navŕšeného klamstva. Veda je múdrosť. Veda je 

poznanie. Veda je oveľa viac... 

Darmo by sme sa asi pýtali človeka, ktorý nemá čo do úst,  či potrebuje vedu. Pretože jeho 

existenčné problémy sú to primárne a asi aj jediné, čo trápi jeho myseľ. Na obstaranie 

každodenného chleba vynakladá všetku svoju energiu. Potrebuje vedu? Možno by aj 

potreboval, keby si uvedomil existenciu tejto potreby. Ako môže človeku chýbať niečo, čo 

pre neho reálne nikdy neexistovalo. Veda je mu príliš vzdialená, rovnako ako možnosť 

priblížiť sa k nej. Oboje sa z jeho života vytratilo spolu s peniazmi. Nie je smutné, že možno 

nádejný vedec musí riešiť, ako prežiť zo dňa  na deň namiesto „zákona relativity?“ Nato, aby 

sme mohli objektívne odpovedať na otázku, či je veda potrebná, museli by sme zabezpečiť 

rovnakú možnosť prístupu k nej pre všetkých. Až potom, ako sa dostanú do jej bezprostrednej 

blízkosti, môžu sami rozhodnúť, či je veda pre nich potrebná. 

Odhliadnuc od sociálnych extrémov, sa nepochybne väčšina populácie zhodne na tom, že si 

nevedia svoj život bez vedy a jej výdobytkov predstaviť. Neprejde ani jediný deň bez toho, 

aby sme neprišli do kontaktu s vedou. Zachraňuje životy. Zlepšuje kvalitu nášho žitia. 

Spríjemňuje každodenný stereotyp. Posúva civilizáciu vpred, každý deň minimálne o krôčik. 

Vedecké inovácie sú podmienkou hospodárskeho rastu, ale zároveň aj merítkom evolúcie 

ľudského pokolenia. Zväčšuje priepasť medzi ľudstvom a ostatnými biologickými útvarmi. 

Zmenšuje svet. Učí, motivuje, fascinuje... 

Najsmutnejší aspekt dnešných čias je, že veda získava poznatky oveľa rýchlejšie, ako 

spoločnosť nadobúda múdrosť. Dnes je veda ďalej, ako bola včera. Na čo je tento 

nekontrolovateľný pokrok nám laikom, keďže sme si ešte nestihli osvojiť poznatky zo včera? 

Je potrebné zmenšiť priepasť medzi vedeckou komunitou a radovými občanmi. 



Veda je funkcia duše. Jej pokrm. Pre intelektuálov znamená esenciálnu potrebu to, čo pre 

žobráka chlieb jeho každodenný. 

 

 


