
V Alpbachu, malej tirolskej dedinke, na nenápadnom hrobe 
je nápis: R.I.P. Erwin	Schrödinger, 12. 8. 1887 – 4. 1. 1961. 
Tam je pochovaný rakúsky fyzik, všestranný vzdelanec, kto-
rý pozorne vnímal prírodu i poéziu.

 Vo Viedni vyštudoval akademické gymnázium, v rokoch 
1906 – 1910 navštevoval univerzitu, stal sa asistentom na ka-
tedre experimentálnej fyziky. Po celé štúdium mal v obľube 
všetky predmety – matematiku, fyziku i logiku gramatík kla-
sických jazykov. Skoro nikdy som sa nenudil... Chromozómy 
a škola však nie sú všetko, ale k tomu patrí aj domáce prostre-
die, aby pripravilo pôdu pre sejbu, ktorú má škola zasievať. 
V armáde slúžil v roku 1914 ako dôstojník v delostreleckom 
útvare, neskôr pracoval v meteorologickej službe. Nikdy ne-
použil zbraň proti človeku ani zvieraťu, vojnu považoval za 
zločin a nezmysel. Oženil sa a od-
išiel pracovať do Jeny, Stuttgartu, 
Vroclavu, neskôr do Zürichu. 
V roku 1927 prijal miesto profeso-
ra teoretickej fyziky na univerzite 
v Berlíne a stal sa členom Pruskej 
akadémie vied. Tam sa spriatelil 
s Planckom aj Einsteinom. Erwin 
Schrödinger získal v roku 1933 
spolu s P. Diracom Nobelovu cenu 
za fyziku. 

Najvýznamnejšie práce vytvoril v oblasti vlnovej mechani-
ky. Rozpracoval Broglieho ideu a formuloval základnú rovni-

cu (1925 – 1926). Skúmal dôsledky fyzikálnej predstavy 
elektrónu ako vlny. Našiel rovnicu, ktorá svojím riešením 
umožňovala diskrétne hodnoty energie viazaných elektrónov. 
Od bezčasovej rovnice prešiel k časovej, ktorá opisuje vývoj 
kvantovomechanických systémov v čase. Vlnovými rovnica-
mi vytvoril formálne spojenie medzi vlnovou a kvantovou 
mechanikou. Vyriešil kvantovo-mechanický problém atómu 
vodíka a prispel k hlbšiemu poznaniu štruktúry hmoty, kvan-
tovanie energie elektrónov už vyplývalo z teórie. Spoznal aj 
rovnocennosť svojej vlnovej mechaniky s maticovou mecha-
nikou. Skúmal a zavrhol som mnohé vlastné a cudzie pokusy 
vytvoriť si najradikálnejšími zmenami opäť jasno. Broglieho 
myšlienka elektrónových vĺn, ktorú som rozvinul vo vlnovej 
mechanike, viedla k istému zlepšeniu situácie.

Schrödinger uznával iba predstavu elektrónu ako druhu ná-
bojovej vlny okolo atómového jadra, častice boli iba „vlnové 
balíky“. Nechcel uznať štatistický výklad kvantovej teórie. 
Vytrvale obhajoval, spolu s Einsteinom, bezpodmienečnú 
prírodnú príčinnosť a názorný opis mikročastíc v priestore 
a čase. Predstava, že v mikrosvete platia zákony pravdepo-
dobnosti a princíp neurčitosti, ho neuspokojovala.

Erwin Schrödinger sa zaslúžil 
o charakteristiku elektrónu opísa-
ním funkcie ψ, ktorá určovala stav 
elektrónu tak, že |ψ|2 možno chápať 
ako pravdepodobnosť jeho experi-
mentálneho zistenia v mieste a čase. 
Kvantová mechanika opisuje, čo sa 
deje na úrovni atómov. Ňou boli ob-
jasnené všetky detaily v spektrách 
niektorých jednoduchých atómov 
a pochopené periodické vlastnosti 
chemických prvkov. Schrödingero-
va rovnica nám otvorila cestu k pochopeniu základnej štruk-
túry atómov, objasnila atómové spektrá, fyzikálnu podstatu 
látky i celú chémiu. Ľudstvo začalo ovládať prírodu na veľmi 
jemnej úrovni.

Významný fyzik napriek tomu, že bol známy uzavretou sa-
motárskou povahou, mal vrúcny vzťah k prírode, bol vášni-
vým turistom a horolezcom. Nedbal na nijaké konvencie, 
s obnoseným plecniakom chodil aj na vedecké kongresy. Člo-
vek skromný a prívetivý, s poetickou dušou. Politicky sa ne-
angažoval, ale citlivo vnímal spoločenské dianie. Pracoval 
v mnohých odboroch, v matematike, štatistickej fyzike, kvan-
tovej mechanike, relativite, unitárnej teórii polí, kozmológii, 
umení i filozofii. Zaujímali ho otázky genetiky a charakteris-
tických prejavov života. Ovládal gréčtinu, latinčinu aj ďalšie 
moderné jazyky. Prekladal aj písal pôvodnú poéziu a vydal 
zbierku svojich básní. Díval sa na svet očami vedy, filozofie 
i poézie. Vedec má byť predovšetkým zvedavý. Má mať schop-
nosť žasnúť, ale súčasne i chuť odhaliť príčiny svojho údivu... 
Všetko, čo vďaka nášmu duchu vytvárame, nemôže mať, pod-
ľa mojej mienky, totálnu moc nad naším duchom, inými slo-
vami, nemá moc duchu život darovať, ale ani mu ho zničiť. 
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