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Úvod
Nekonečno u Aristotela
V třetí knize Aristotelovi Fyziky1 s podtitulem Úvaha o pohybu se setkáváme s podrobnou
analýzou pojmu nekonečna a také s řadou inspirativních myšlenek, které mohou v celku posloužit jako
úvodní vstup do naší pozdější práce. Musíme však říci, že cílem našeho textu není snaha o detailní
a komplexní historické či filosofické zhodnocení Aristotelových úvah – taková práce by, pokud by
měla být realizována, nutně přesáhla svým rozsahem mnoho svazků – vždyť právě Aristoteles je
myslitel, jehož preciznost vlastních úvah jdoucí do jednotlivých detailů zůstává zdrojem inspirace
v detailech i celku pro celé generace jeho následovníků, kteří přijali jeho způsob vedení úvah. Náš
způsob čtení Aristotelova spisu fyziky tak bude veden snahou po odhalení oněch důležitých základních
principů a koncepcí myšlení, které jsou buď v naší práci obdobné, či naopak ve kterých se od Aristotela
budeme vědomě odlišovat (a na toto též upozornit) a též v přímé rozpravě s autorem hledat a nalézat
podněty k vlastnímu zamyšlení a nalezení vlastních východisek – tedy vlastního vhledu do námi
vytčeného předmětu zkoumání – kterým je nekonečno a jeho imaginace. Dále pak na Aristotelově
příkladu chceme ilustrovat taková myšlenková schemata, která se uplatňují i v pozdější době, půjde
nám především o myšlenkový vývoj tzv. analytické a positivistické filosofie, která má právě
u Aristotela svůj počátek a v dnešní době je hlavním odpůrcem nejen duchovní filosofie, ale veškerého
svobodného (a tedy obecně lidského) myšlení vůbec.
Vlastní téma naší práce je imaginace nekonečna. Co praví o nekonečnu Aristoteles?
„Úvaha o neomezenu je však obtížná, neboť ať je popíráme nebo tvrdíme, vyplývá z toho
mnoho nemožností.“2
To nechť i nám jest po celou dobu práce výstrahou – není filosof ten, aby se zavděčil, při
zkoumání nekonečna, kritikům všem.
Aristotelova snaha objasnit povahu nekonečna je vedena jeho úsilím o vybudování přesné vědy
o přírodě, přičemž otázka nekonečna je s touto, dle slov autorových, nerozlučně spjata:
„Ježto však věda o přírodě pojednává o velikostech, o pohybu a čase, z nichž každé je nutně
buď neomezené nebo omezené – i když ovšem není všechno neomezené nebo omezené, například
vlastnost nebo bod, neboť snad u takových věcí není nutné, aby bylo jedno nebo druhé -, měl by ten,
kdo soustavně pojednává o přírodě, zařídit zkoumání o neomezenu, zda jest, či není a je-li, co jest.
Znakem toho, že toto zkoumání náleží této vědě, je to, že všichni, jak se zdá, kdo uznali za
hodno řeči dotknout se takové filosofie, měli k neomezenu zřetel.“3

1 Viz. seznam literatury [ArF]. Říkáme Aristotelava Fyzika, ale ve skutečnosti máme na mysli „jen“ její český překlad. Že
se jedná na jednu stranu o zjevný a zřejmý analfabetismus, jsme si vědomi – avšak také toho, že každý překlad z jazyka
do jazyka je ve skutečnosti též původním dílem – úkolem čtenáře pak nemůže být nic jiného, než v obcování s autorem
prostřednictvím jeho spisu – nalézat inspirativní myšlenky a tříbit své vlastní myšlení, ať už ve shodě nebo při zření
omylů autora samého. Proto nechť laskavý čtenář uváží, že i jeho vlastní čtení i každé jiné, je v posledku vždy
originálním přínosem (bez ohledu na to, zda čteme řecky, latinsky či česky).
2 [ArF] 203b/30
3 [ArF] 202b/30
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Vyzbrojeni moderním pojmovým aparátem (především) matematiky (i obecně vžitými
konvencemi jazyka) bychom měli při přečtení předchozí pasáže zbystřit: Bod není pro Aristotela
neomezený či omezený, znamená to tedy, že není ani neomezeně malý?! Již z této poznámky můžeme
soudit, že kvalita bodu u Aristotela bude jiná, než jakou máme dnes. To nám může potvrdit hned
následující citace, kdy v knize šesté se o kvalitě bodu dozvídáme, že:
„ … je nemožné, aby se něco spojitého skládalo z nedělitelného, jako například čára z bodů, jeli čára něčím spojitým, bod však něčím nedělitelným.“4
Hle, čára se u Aristotela neskládá z bodů – to je možno také považovat za velmi inspirativní
pasáž, neb v novodobé matematice opak jest zcela běžně užíván za zjevnou pravdu. Jakou povahu má
tedy bod a čára a jaký vztah je pojí? Touto otázkou se budeme podrobně zabývat později, v druhé části
práce.
Nyní se však pokusme zachytit hlavní Aristotelovi myšlenky týkající se přímo pojmu
nekonečna. V kapitole šesté (knihy třetí) se dovídáme jeho hlavní teze:
„ … neomezeno jest jenom v možnosti.“5
K tomuto závěru vede u Aristotela dlouhá cesta popírání opaku, či-li existence neomezena ve
skutečnosti, jak ji Aristoteles nalézá a popisuje u jednotlivých jemu známých myslitelů a škol. Jak tedy
neomezeno u Aristotela jest?
„ … neomezeno jest v tom smyslu, že se stále přidává jiné a zase jiné, a přidané jest sice vždy
omezené, ale vždy zase různé.6 … “
A v dalším Aristoteles rozvádí tuto myšlenku, když praví:
„Neomezeno vznikající přidáváním je však v jistém smyslu totéž co neomezeno vznikající
dělením; neboť u omezené velikosti přidáváním vzniká totéž v obráceném pořádku. Stejným postupem
totiž nahlédneme, že se určitá velikost dělí do neomezena a že se bez konce přidává. Máme-li totiž
určitou velikost a přidáváme-li … vždy něco stejně velkého, (dojdeme k určité velikosti), poněvadž
každé omezeno se překoná jakoukoli určitou velikostí.
Tudíž ne jinak, nýbrž pouze tak jest neomezeno: v možnosti a při ubírání.7 … Při přidávání
vyplývá neomezeno v možnosti, které, jak říkáme, je jistým způsobem totožné s neomezenem
vznikajícím dělením. Neboť je možné stále ještě něco brát mimo ně; přece však nepřekročí každou
určitou velikost, jako ji překročuje dělením, a vždy bude menší.8“
Aristoteles pochopitelně neužívá tučně zvýrazněný text, je tedy již vlastní záležitostí námi
zvoleného komentáře. Co můžeme jistě doložit, je to, co jsme již vícekrát uvedli, že se Aristoteles brání
myšlence existence „aktuálního“ nekonečna, tedy nekonečna uskutečněného, neomezena ve skutečnosti
– tedy nejen ve smyslu neomezena jako jsoucího (tělesa), ale i myšleného – a také celá kapitola pátá
nese podtitul „Není neomezeno ve skutečnosti“. Na mnoha dalších místech také Aristoteles používá
neexistence aktuálního nekonečna k dalším důkazům.
Abychom lépe pronikli do Aristotelova způsobu uvažování, ptejme se, co my nazýváme dnes
4
5
6
7
8

[ArF] 231a/21
[ArF] 206a/15
[ArF] 206a/25
[ArF] 206b/10
[ArF] 206b/15

3

nekonečným? Např. vesmír – věs-mír, přeloženo do novodobé češtiny tedy „celý svět“. Pokud jde ale
o celek (tedy o veškerost), právě tuto nazývá Aristoteles konečnou – a nikoliv nekonečnou:
„ … není neomezené, mimo co nic není, nýbrž právě to, mimo co stále ještě něco jest. Znakem
toho je, že se neomezenými nazývají také prsteny, které nemají kámen“9
A dále Aristoteles pokračuje ve své myšlence, že celek není nekonečný:
„Proto je nutné míti za to, že Parmenidés to řekl správněji než Melissos; tento totiž tvrdí, že
celek jest neomezený, onen však, že celek je omezen, poněvadž „od středu všude je stejné“; neboť
neomezeno nelze spojovat se vším a s celkem, jako nit s nití; odtud totiž berou známé vznešené
vyjadřování pro neomezeno, že jest to, co v sobě zahrnuje všechny věci, a že v sobě má všechno,
protože má jistou podobnost s celkem. Neboť neomezeno jest sice látkou úplnosti velikosti a je celkem
v možnosti, ve skutečnosti však nikoli, a dělitelné jest jak odnímáním, tak i obráceně přidáváním. …
A tak je zřejmé, že neomezeno jest třeba pojmout spíše jako část než celek; …“10
Aristoteles dokládá a uzavírá svou úvahu slovy:
„Protože se příčiny dělí na čtyři druhy, je zřejmo, že neomezeno je příčinou jako látka a že jeho
bytím je zbavenost a jeho subjektem o sobě to, co je spojité a vnímatelné. Jako látka je neomezeno
zjevně pojímáno i u všech ostatních, bylo by tedy nesmyslné, kdybychom je pokládali za zahrnující
namísto za zahrnuté.“
Tímto způsobem tedy uchopuje Aristoteles nekonečno – jde o princip přidávání (oddělování),
o změnu, a proto také jeho popis je v jeho spisech právem zahrnut právě v knize třetí pojednávající
O pohybu, neboť ono Aristotelem vymezené nekonečno je samo uskutečňováním, tedy pohybem –
a není v jeho koncepci žádného ukončeného nekonečna (jako není pohybu v klidu).
Ptejme se dále, a pro naše další zkoumání jde o důležitou otázku, jaký je u Aristotela vztah
nekonečna k matematice. Začněme tím, co k zařazení nekonečna do světa čísel píše sám Aristoteles,
nejprve k číslům užitým v pythagorejském počtu:
„ … i Platón si proto představoval dvojí neomezeno, ježto se tak zdá, že jak při zvětšování, tak
i při zmenšování překročuje míru a jde do neomezena. Ale ač vytvořil dvojí, přece jich neužívá; neboť
ani v číslech zmenšováním není postup neomezený, ježto jednotka je něčím nejmenším, ani
zvětšováním; počítá totiž číslo jenom až k desítce.11“
Aristoteles nedodává, že u školy pythagorejské, ze které v nauce o číslech Platón vychází, je
pokládána desítka opět za jedničku – tedy celek vyššího řádu. Odtud totiž také plyne, že každý jiný
celek je též vždy jedničkou (to však Aristoteles ví a sám na jiném místě dokládá, a také to, že celek
nelze dělit bez ztráty kvality celku) a tedy i nejvyšším číslem je opět jednička, neboť i veškerost jest tak
celkem, Jedničkou. I touto otázkou se budeme později detailně zaobírat. Na tomto místě však uveďme
jen ono pozorování, že už z toho, že jsme vůbec schopni pojímat celek (jakožto jedničku) – znamená,
že jsme jej schopni vymezit (a tedy i uchopit pomocí peras – vymezení (omezení)) – a právě v tomto
smyslu je také dle Aristotela celek spíše konečností a nikoliv nekonečností (bez-mezností, a-peratické).

9 [ArF] 207a
10 [ArF] 207a 15-30
11 [ArF] 206b 25
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Je-li však veškerost číslem – jak je tomu s bytím nekonečného? To, co Aristoteles pojímá
jakožto nekonečnost je, jak jsme zmínili již výše, vždy ve smyslu procesu, neustávající zbavenosti,
předně tedy pohybu a nestálosti – možno je proto nazývat nekonečnem ve smyslu neukončenosti, avšak
nelze je pojímat jakožto číslo – není číslem a důsledně tak u Aristotela zůstává mimo svět čísel12.
Aristoteles však přesto věří, že jím podané vymezení pojmu nekonečna nebude překážkou
matematikům (tedy těch, co pracují s čísly), když říká:
„Naše pojetí neomezena neodstraňuje ani úvahu matematiků tím, že popírá, že by zvětšováním
bylo neomezeno ve skutečnosti, poněvadž nemůže být přivedeno ke konci; neboť matematikové nemají
zapotřebí neomezena ve skutečnosti a neužívají ho, jim dostačuje, že neomezená čára jest libovolně
veliká; v témž poměru však jako největší velikost může být rozdělena každá jiná libovolná velikost. Pro
jejich důkazy tak je lhostejné, jak tomu jest u jsoucích velikostí.“
Zde se Aristoteles mýlí – připustíme-li jen, že za omyl může být pokládán i špatně odhadnutý
budoucí vývoj poznání či-li v tom smyslu, chápe-li se Aristotelova Fyzika nejen jako (do)časná kniha
historického významu, ale jako filosofická úvaha (a též prognóza) s pokud možno nejširší obecnou
platností – a sice prvně v názoru po potřebnosti pojmu nekonečna v matematice a jeho užití vůbec,
podruhé v tom, že matematika nemá zapotřebí neomezena ve skutečnosti: dnešní matematika chápe
nekonečno a sice právě ono nekonečno, které Aristoteles popírá, tedy aktuální nekonečno, jakožto
neoddělitelnou část svého myšlenkového aparátu – jako jeden příklad za všechny si uveďme práci tzv.
projektivní geometrie – ta je aktuálním nekonečnem přímo založena – ba co víc, v přímém rozporu
s tvrzením Aristotela, neomezená rovná čára, či-li přímka, už není chápána jako jen libovolně veliká
čára, ale ona nekonečná přímka ve své uskutečněné nekonečnosti získává novou kvalitu a přichází
sama k sobě jakožto v nekonečnu se stýkající a do sebe se uzavírající křivce (tedy přichází sama k sobě
jakožto k jednotě). Nekonečná čára se tak v projektivní geometrii – stává uzavřenou kružnicí
(s nekonečným poloměrem) – uznejme však, že právě touto svou celistvostí přestává zároveň být
v Aristotelově smyslu nekonečnou a stává se ryze konečnou (obdobně jako veškerost jest u Aristotela
nikoliv nekonečností, ale konečností) – či-li jsoucím s jasným koncem, ohraničením – byť
v nekonečnu. V našem dalším pojetí budeme takovému jsoucnu rozumět jakožto konečnému
nekonečnu.
Na rozdíl od Aristotelovi koncepce, která je důsledně založena na argumentu vyloučeného
třetího, u školy pythagorejské teprve spojením protiv a jejich usmiřováním vzniká harmonie celistvosti.
O tomto též budeme hovořit později.
Co horšího pro Aristotelovu intuici: pro matematické důkazy není lhostejné, jak je tomu
u velikostí ve skutečnosti, a také nemůže být zcela pravdivé vyjádření: „je nemožné, aby těleso smysly
vnímatelné bylo neomezené ve skutečnosti“ – vždyť právě již výše zmiňovaná projektivní geometrie se
stává Aristotelově tezi protipříkladem, neboť ona nejen že integrovala Aristotelem (z)neuznané
aktuální nekonečno, avšak sama vznikla – právě a prvně – na základě uměleckého nazírání skutečnosti,
tedy z potřeb malířství (a zachycení perspektivy), tedy ze smyslového zření jsoucího z pohledu
nekonečna – tedy z potřeb praktických, nikoliv ryze myšlenkově-matematických.
Je však třeba dát plně Aristotelovi za pravdu, že se celá záležitost komplikuje – jak jsme již
řekli, v pohybu plynoucí nekonečno leží mimo kategorie čísla, a proto také kvalita Aristotelovsky
nekonečné čáry není vskutku integrována matematikou ve chvíli, kdy je nekonečná čára pojímána
jakožto stálá kružnice s nekonečným poloměrem: tím je totiž Aristotelovo nekonečno rázem zmařeno,
12 V moderní matematice, tedy v Cantorově teorii množin by principu Aristotelova nekonečna odpovídala pouze
narůstající třída ordinálních čísel, která nemůže být pojmuta v množinu, ale zůstává mimo svět množin (mimo svět
ordinálních čísel), jakožto vlastní třída.
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je-li zastaveno a aktualizováno – tehdy přestává být pohybem a Aristotelovo nekonečno (které je přeci
vyjádřeno prvně kvalitou pohybu) – pohyb sám je pak umožněn pouze neukončeností daného procesu,
trváním jeho průběhu – naproti tomu např. již výše zmiňovaná projektivní geometrie je zcela konečnou,
nehybnou záležitostí! Kdo však dokáže skutečně integrovat i Aristotelské nekonečno, je matematika
pythagorejská – ta kromě nauky o stálém, či-li o čísle (a částečně i geometrii), obsahuje i nauku
o pohybovaném, či-li o hvězdářství a hudbě.
Shrňme však předchozí úvahy v důležitém pozorování – ve chvíli, kdy zkoumáme pohyb
a smyslový svět jakožto svět pohybu, musíme znovu nutně narazit i na Aristotelův pojem nekonečna –
tedy pojem, který zůstává v současné matematice neuchopen – naproti tomu zavedení statického
aktuálního nekonečna v matematice vede (nutně) k tomu, že se o pohybu v jeho pravé podobě nedá
hovořit vůbec – leda snad takovým způsobem, jakým se bavíme o pohybujícím se obraze ve filmu, kdy
jednotlivá políčka filmových záběrů se nepohybují, avšak zdání pohybu je vytvářeno teprve vnějším
způsobem, tedy smyslovou interpretací ne-pohybujících se (avšak rychle se obměňujících) statických
záběrů.
Vidíme tedy, že Aristotelův pojem nekonečna jakožto způsob zachycení vlastnosti pohybu –
zůstal dodnes myšlenkově historickým vývojem matematiky neuchopeným a nevyužitým pojmem –
stejně, jak se postupným vývojem z původní pythagorejského celku matematiky vytratila hudba (je
zřejmé, že hudba je jen potud hudbou, pokud zní, tedy je v pohybu – statická, matematicky číselná
„rekonstrukce hudby“ nemůže být tedy hudbou v její pravé podobě a z výše uvedené úvahy je také
patrné, kde nutně dochází k rozdílu obou a to sice právě v oblasti Aristotelova nekonečna, neboť
skutečná hudba má vždy ke každému tónu i nekonečně jemnou škálu tónu alikvótních, které spolu
zaznívají s tónem hlavním a přímým způsobem souvisí a odvíjí se od kvality nástroje, avšak každý
číselný matematický popis je nutně vždy ryze konečnou záležitostí).
Opusťme však na čas svět číselné matematiky a zaměřme raději pozornost na některé nosné
myšlenky Aristotelovy metody z hlediska filosofie samé. Klíčová pro nás v tomto směru je kapitola
osmá (knihy třetí) s podtitulem „Vyvrácení mínění o existenci neomezena“; kde se v prvém odstavci
praví:
„Zbývá probrat ještě důvody, podle nichž se zdá, že neomezeno je nejenom v možnosti, nýbrž že
jest i jako něco samostatně určitého; neboť jedny z nich nejsou nevyhnutelné, na druhé pak lze nalézt
jiné správné odpovědi.13“
Vidíme, že Aristoteles přijímá zásadu rozumové argumetace, nesleduje pouze svůj vlastní
výklad, ale noří se do logické výstavby „protivníka“ a snaží se nalezením „jiných správných odpovědí“
oslabit nebo zcela vyvrátit nevyhnutelnost předkládaných závěrů. Pokusme se však v dalším uplatnit
tuto Aristotelovu metodu přímo na jeho vlastní text, abychom upozornili na zjevné slabiny celkové
Aristotelovy koncepce. Aristoteles praví:
„Je pak nerozumné spoléhat se pouze na myšlení, neboť přibrání a zmenšení není u předmětu,
nýbrž v myšlení, ježto každého z nás si asi někdo může myslit mnohokrát větším, než je sám, když jej
zvětšuje do neomezena; ale někdo [je vně města nebo] převyšuje určitou velikost, kterou máme, ne
proto, že to někdo myslí, nýbrž proto, že tomu tak jest; a tamto je pouze případek.14“
Tento odstavec je pro nás, v rámci polemiky s Aristotelem, podstatný; obdobná argumentace
jako zde ona Aristotelova, zaznívá totiž napříč dějinami filosofie, a ve své obměně jde až do dnešní
13 [ArF] 208a/5
14 [ArF] 208a/15
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positivistické filosofie. Apel „je nerozumné spoléhat se pouze na myšlení“ je určen komu? samozřejmě, že opět a pouze myšlení! Aristosteles v posledku také nic jiného nedělá a dělat nemůže –
než že užívá myšlení a odvolává se naň, též celá kniha Fyziky i všechny ostatní Aristotelovy spisy jsou
totiž v posledku pouze užité myšlení (a celá filosofie je též vedena jen správným myšlením) – máme-li
tedy vzít do důsledků premisu celého sdělení, potom je velmi za těžko dále se vážně zaobírati vůbec
jakou filosofií – což je také dnes častým zjevem a filosofie není vůbec brána vědou (která se sama cítí
odloučená a mnohdy i nadřazená filosofii) vážně. Aristoteles má však patrně na mysli ne „každé
myšlení“ (a myšlení samo o sobě), ale spíše to, že můžeme myslet i chybně – tedy konkrétně, jak je
možno usoudit z následujícího příkladu, že je možno myslet něco, co neodpovídá „skutečnosti“ - jenže
to je v posledku také to, co Aristoteles sám (u)dělá:
„ježto každého z nás si asi někdo může myslit mnohokrát větším, než je sám, když jej zvětšuje
do neomezena … “
Zkusme jen na chvíli pomyslet, jaké důsledky by mělo, kdybychom skutečně byli schopni
myslit si toho druhého a dokonce jej zvětšovat (svým) myšlením. Snad každý z lidí může mít dokonce
vzpomínku na „reálný“ zážitek takového stavu, ve kterém je toto možné – jedná se o lucidní (či-li
vědomé) snění – neboť právě ve snu tohoto typu, jsou jednotlivé postavy a myšlenky vážící se k těmto
postavám – jedno a to samé. To se pak netýká jenom postav, ale případně též celého prostředí, pokud
jen je kdo dostatečně zběhlý v „přetváření svého okolí“ ve vědomých snech. Ve skutečnosti však –
a tím se též skutečnost a sen od sebe zásadním způsobem odlišují – nemůže nikdo myslet toho
druhého jakožto člověka. Proto se také lidé rodí známým způsobem a nevznikají (pouhým) myšlením,
nebo vyslovováním (nebo ze zpěvu, jak je třeba uvedeno v některých severských mýtech) – a proto
dnes pokládáme za pravdivé spíše ono „nikdo si nikoho druhého nemůže myslit“, než to, co zde
Aristoteles uvádí. Že nejde o zlomyslnost, ale o vážně míněnou myšlenkovou kritiku celého způsobu
uvažování, chceme doložit následujícím rozvinutím celé úvahy.
Nejsou to totiž jenom sny, které mají povahu jednoty myšlení a myšleného. Pochopitelně, že
např. myšlené peníze a skutečné peníze dvě různé věci jsou – a platit pouze (vy)myšlenými penězi lze
pouze tehdy, je-li kdo mocným představitelem státu (dnes pohříchu hojně rozšířená praxe) – avšak
jsou též jsoucna, mezi nimi též např. číslo a vlastně celý svět matematiky, které nemají ve skutečnosti
jinou svébytnost, než tu, do které je možno vstoupit skrze myšlení (ve smyslu pythagorejském i hudbu
je třeba nejprve myslet).
Aristoteles, na rozdíl od Platóna, však, zdá se, neuznává myšlení jako jeden ze smyslů nezírání
skutečnosti a ani myšlenou skutečnost nezapočítává do „skutečné“ přírody. Dle Platóna svět myšlený
předchází svět stvořený a vlastně je mu také v „realitě“ nadřazený a myslet znamená v pythagorejském
smyslu tvořit – a myslit si číslo, či nekonečnou veličinu, znamená smyslově vnímat její reálnou
podstatu, dokáže-li tedy kdo pravdivě myslet např. i aktuální nekonečno, je to i (v Platónově koncepci)
postačující pro jeho skutečnou existenci – výuka v tomto směru pak spočívá v uvedení žáka k možnosti
zřít „stejnou“ myšlenou realitu, nejde tu o vysvětlení pojmu, ale o doprovození žáka k jeho vlastnímu
vhledu. V protikladu k tomuto je Aristotelova koncepce založena především na čistě logickém
vyvozování a dokazování – výhodou které je možnost „objektivního“ testování a prověřování znalostí –
naproti tomu Platón má naději získat povědomost o znalostech žáka pouze rozhovorem, avšak
v Aristotelské koncepci je možné v posledku znalost plošně testovat užitím testů s jednoznačnými
výsledky!
V tomto pak spatřujeme hlavní spor obou koncepcí – kontemplativní a pozitivistické filosofie,
budeme o tomto hovořit později. Údělem člověka v novodobých dějinách, a s tím souvisí i možnost
vzniku filosofie, spočívá v možnosti zřít jistou myšlenou realitu z různých pohledů, ba co více, je
možné ji zřít i zkresleně a protichůdně, a tedy dokonce i nepravdivě! - pokud jen za nepravdu
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považujeme i jen její jednostranně uchopenou částečnost. Jde o fascinující fenomén nastupující
moderní doby a odpověď na otázku: „Kdy začínají vlastní dějiny rozvoje „individuálního“ myšlení
a také vykročení z laskavé všeobjímající náruče bohů?“ – v době ztráty jistoty; neboť dokud byly
myšlenky vědoucích v dřívějších dobách ve shodě s Pravdou (tedy v době před filosofií, v době Mýtu),
nebylo ani omylu, ni pochybností, avšak teprve s nástupem pochybnosti došlo k rozvoji vlastního
myšlení a tedy i k možnosti rozvoje filosofie. Avšak je zřejmou snahou dnešních systematických věd
vyvzdorovat si na bozích zpět onu jistotu, kterou člověk ztratil, a v ruku v ruce (s touto snahou) se také
přestává věda o bohy zajímat a o nich hovořit – a ačkoliv např. slovo teorie je jistě odvozeno od slova
theos, bůh, nemá žádný z bohů v dnešních vědeckých teoriích místo. A spolu s mocenským
utvrzováním jediné „vědecké“ pravdy – pak také filosofie, která žije co fénix pouze v neustálém
procesu opětovného pramenění při vědomém procesu vykročení do nejistoty a pochybnosti, je
likvidována.
Aristoteles ještě na mnoha místech začíná svůj výklad vždy souhrnem všeho podstatného, co se
k danému tématu mezi různými školami vypráví – a kriticky vše hodnotí. Od dob Aristotelových došlo
i v tomto směru opět výrazného posunu – pro srovnání, umíme si vůbec představit např. dnešní
moderní učebnici základního kurzu fyziky, která by zevrubným způsobem krom Newtonovy
a Einsteinovy teorie vysvětlovala např. i Aristotelovo či Paracelsovo nazírání čtyřživelnosti v přírodě
(včetně podrobného popisu elementárních bytostí) a vedle jaderného štěpení také např. i základní
principy alchymické transmutace látek? Téměř nepředstavitelné, že? Aristoteles však ještě právě toto
činí a pokládá to za velmi podstatné, avšak také to, jak dokáže prostřednictvím vlastní úvahy vyvracet
domnělá mínění svých oponentů – proto také jeho časté nadpisy podkapitol jsou „Omyly ostatních
badatelů“ či „Vyvrácení toho a toho mylného názoru“. V tomto ohledu vede Aristoteles – byť
v zastoupení, rozhovor s jemu opačnými názory, že však není ke svým oponentům přiliš lichotivý, se
můžeme dočíst na mnoha místech, tedy např.:
„ … jak to lze říci o obou úvahách, Melissově i Parmenidově. Jednak mají chybná východiska,
jednak nesprávně usuzují. Melissovo odůvodňování je neobratnější a neobsahuje žádnou obtíž, nýbrž
je-li dán jeden nesmysl, vyplývá z toho ostatní; ...“15
Aristoteles sám sebe však staví do role, ve které si nepřipouští, že by i jeho myšlení, které
pozoruje a popisuje u ostatních, mohlo trpět stejným nedostatkem – či-li tím, že by mohl myslet
nesprávně, či nedostatečně. Aristotelova sebeprezentace nenechává v tomto směru nikoho na
pochybách, jeho častým závěrem kapitol je:
„Tak jsme uvedli, v jakém smyslu neomezeno jest a v jakém není a co jest.“16
Zdá se, že právě dnešní tzv. positivistická věda je v tomto smyslu přímou následovnicí
Aristotela – dnešní věda se (také) nemýlí a předně (též věda) určuje a rozhoduje, co do vlastní vědy
patří a co nikoli. (A jestli o něčem opravdu moderní věda nepochybuje, pak je to její milované „tvrdé
jádro“, či-li matematika – a právě proto však jsme si ji vzali jako základ pro naše budoucí úvahy.)
Totalitní způsob myšlení se tak nutně vzhlíží ve způsobu Aristotelovy argumentace. Sokrates byl zván
nejmoudřejším mužem, protože si byl vědom své nevědomosti. Platón před svým výkladem (např. ústy
Timaia) žádá, aby posluchač, jsa člověkem, vyhledával pravdy pravděpodobné a věčné přenechal
bohům. Aristoteles si je svou věcí jist. A dnešní dogmatik o věci nediskutuje vůbec, jen přikazuje
a nařizuje standardy (známe dobře z dob minulých i současných).
Můžeme však ke chvále Aristotelovi připsat, že právě tím, že kromě svého stanoviska vždy
důsledně uvádí i myšlenky svých oponentů a snaží se se všemi řádně popasovat, stává se právě jeho
15 [ArF] 185a/5
16 [ArF] 208a/20
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spis v dalších dějinách inspirativním zdrojem pro mnohé myšlenkové směry (paradoxně tedy i pro ty,
které navazují na ony myšlenkové předchůdce, které Aristoteles potírá). Důležitá tedy bude pro nás
i ona předběžná přehledová Aristotelova charakteristika nekonečna jako takového:
„Nejprve tedy je třeba uvážit, v kolika významech se mluví o neomezenu.“17
Přijmeme i Aristotelovu metodu: budeme-li v dalším i my dokládat a uvádět jednotlivé
významy a posuny významu pojmu nekonečna v různých kulturách a různých i uměleckých dílech
(která do positivisticky orientované vědy obvykle nejsou připouštěny), může nám snad někdo vyčítat
a mít za zlé, když již od dob Aristotelových patří k dobrým mravům filosofa zaobírat se systematicky
všemi relevantními zdroji? Nechme však mluvit Aristotela o nekonečnu dále:
„Jednak jest to, co není možno projít, protože podle své přirozenosti probíhání nepřipouští,
stejně jako není možné vidět hlas; jednak jest to, co vskutku připouští stále jen jíti dále bez konce,
anebo jenom stěží dovoluje přijíti ke konci, anebo konečně to, co nepřipouští dojíti ke konci nebo
k mezi, ačkoli jest vlastně v jeho přirozenosti, aby to připouštělo.“
Na předposlední a poslední myšlenku vymezení nekonečna si, prosím, vzpomeňme ve chvíli,
kdy budeme hovořit o tzv. přirozeném nekonečnu – nebo též v námi později vymezeném pojmosloví
o tzv. nekonečném konečnu. Číslo deset na (deset na desátou), tedy v arabském způsobu zápisu číslo
s jedničkou následované desetimiliardami nul) je podle všeho našeho matematického uvažování
konkrétní číslo (vzniklé dvojitou vnořenou mocninou operací), které však asi jen stěží dovoluje přijíti
ke svému konci (zde je užito ono všeobecné Aristotelovo vymezení) – rozuměno procházeno po
jedničce, tedy část po části; ačkoliv tedy jako číslo by (ne)mělo jít o (ne)konečnou veličinu – je
otázkou, jestli svou přirozeností skutečně jest ještě konečné, nebo již nekonečné? Jen bohové totiž vědí,
jestli lze ono číslo skutečně (po jedničce) projít – podle všeho zdání jej nikdo z lidí smrtelných celé
neprošel, a lze je tedy dobře pokládat za číslo (přirozeně) nekonečné! A jest tedy také legitimní ptát se,
jestli smyslově vnímatelné (ne)konečné těleso složené z (ne)konečného počtu deset na desetmiliardtou
různých částí – jest, či-li nic? Odpověď nesnadno hledati, vždyť není-li sám kdo tvůrce všehomíra, jen
těžko může na obě otázky odpovědět záporně – není-li však v roli Aristotela, který popíraje aktuální
nekonečno, tak zjevně činí.
Cílem a snahou naší další práce bude získat základní imaginativní poznání nekonečna.
Aristoteles říká, že žádné aktuální nekonečno neexistuje. Jak tento rozpor řešit? Musíme říci, že
genialita Aristotela spočívá v obdivuhodné připravenosti zodpovědět opravdu rozličné a mnohé
eventuality a sám tedy také dává návod, jak se s podobnou situací vyrovnat. V první knize kapitole
druhé píše:
„ ... neboť jako se matematik nezabývá již tím, kdo popřel principy jeho vědy, nýbrž je to věcí
buď jiné vědy, nebo vědy, která je společná všem … “18
V tomto ohledu – z pozice ryze matematické – nám Aristotelovo souzení neexistence aktuálního
nekonečna nemůže být na škodu. Z pohledu obecného nám potom Aristotelovo stanovisko zakládá
možnost (a povinnost) vyrovnat se s ním na obecnější úrovní. Užijeme-li k tomuto účelu pohledu
filosofie a z (nepřeberných) dějin filosofie vybereme optiku českého filosofa Augustina Smetany,
potom již z prvního paragrafu jeho spisu Vznik a zánik ducha, můžeme vyvodit obecnější závěr, sic
tento náš filosof (po užití českého překladu) praví:
17 [ArF] 204a
18 [ArF] 185a
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„§1 Duch ve své dokonalosti je poznáním, že veškerá skutečnost je srostlá z nekonečna
a konečna, že je konkrétnem. Neboť Duch, má-li být dokonalý, není nic jiného než zprůhlednělé
konkrétno, než samo všejedino, jež se stalo průhledným.“
Hledíme-li na Aristotela a jako vykročení směrem od Platónova idealismu k pozitivistické vědě
novověké optikou Augustina Smetany, vidíme, že Aristotelem popřené aktuální nekonečno je ve
skutečnosti krokem popřením Ducha vůbec. Jak uvidíme také později, v dnešní novověké době je
i role matematika v pozitivisticky pojaté matematice zcela neodvislá od toho, jestli jde o duchovní
bytost, či-li jen o výkoný počítací automat. Možnost zřít Pravdu je irrelevantní, důležitá je formální
správnost a mechanická odvoditelnost, mechanická odvoditelnost se v posledku také dobře mechanicky
kontroluje, stačí přiložit šablonu správných výsledků. Aristotelem nastoupena cesta tak vede od
člověka Ducha k automatu, od celku k částečnosti, od vědomí duchovních základů k funkcionalistické
praktičnosti a výpočetní technice. Krása sama a tedy ani krása myšlenek se však nedá měřit ve smyslu
kalkulu – jistě lze ověřit, že např. tento úvod čítá více než šestnáct normostran textu, jak však změřit
krásu a přínosnost užitých myšlenek? Jistí si můžeme být snad jen tím, ve shodě s Aristotelem, že vše
Krásné je také uměřené a proto je také na tomto místě náš úvod u svého konce.
…..................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................

***

10

„Strach mýlit se, je již omylem samým.“
Eugen Fink

První část
Pythagorova věta v kontextu postulátu o celku a části
„V pravoúhlém trojúhelníku je součet obsahů čtverců nad odvěsnami roven obsahu čtverce nad
přeponou tohoto trojúhelníka.“
Pythagorova věta
Úvodní zamyšlení a stav19 filosofie20
'Kdos neznalý geometrie, nevstupuj' – stálo kdys21 nad vchodem Platonské akademie22 – a dnes
se tohoto rčení držíme ve své představě o správné výchově dětí více, než kdy dřív, byť ona byvší
Platonova (tedy přesněji pythagorejská23) a dnešní (arabská24) matematika dvě zcela různé věci (vědy)
jsou. Myšlení “more geometrico”25 je (namnoze) hlavní (a jako jedině možná) uznávaná perspektiva
hodnocení úspěšnosti celého vzdělávacího procesu; (vždyť!) přijímací i výstupní zkoušky bran vyššího
19 Stav je nejen výrazem pro zachycení okamžiku (či-li zastavení, stanutí) či skóre zápasu; ale též okolnosti ve kterých
kdo jest a žije; jde o způsobnost, moc a možnost být ve stavu to či ono učinit; upomíná na věk a dobu (dospění do
stavu mužnosti, dospělosti); jde též o povolání zájmu společnosti sloužící, důstojenství a svobody lidství opatrující; ale
značí též i umný nástroj tkalcovský, na němž se osnova (příběhu) vije a tká a jemná vlákna (paprsků, proudů) v pevnou
látku (myšlenek) setkává. … Budeme-li v textu potřebovat pracovat s původními význami českých slov a v děkovné
modlitbě vzpomenout Génia českého jazyka, budeme namnoze užívat též znamenitý Česko-německý slovník zvláště
grammaticko-fraseologický pečlivě 20 let sestavovaný gymnaziálním profesorem Františkem Št. Kottem [KO].
20 Důsledně bude užíváno výrazů filosofie i filozofie jako malé poděkování Ústavu pro jazyk český za jeho příspěvek
k rozpoznání (a rozlišování) působících Duchů naší doby. (viz např. Nový Zákon 1Kor 12,10). Více též poznámka 39 na
str. 15 v části vazba češtiny s řečtinou.
21 Podle některých badatelů je nápis pouze následnou pozdní legendou z šestého století našeho letopočtu. Poněvadž Platón
si sám zřejmě cenil jasnosti a krásy matematického způsobu uvažování natolik, že jej volil (v podobenství o úsečce) co
předstupeň vlastního poznávání světa Ideí, je možno v tomto ohledu pokládat i dané rčení za výpověď autentickou.
22 Akademie platónská, původně háj v Athénách nazvaný podle mytického hrdiny Akadéma, kde kolem 387 př.n.l. založil
Platón filosofickou školu. Pod vlivem pythagoreismu se soustředila především na matematiku, astronomii a s nimi
související dialektiku a etiku.
23 Dle Pythagora ze Samu. Obecně se uznává, že pythagorejská tradice měla velký vliv na Platona, zvlášť patrný je
v dialogu Timaios pojednávající o Kosmologii, či-li vzniku veškerenstva. Žádný ryze původní pythagorejský (tím méně
Pythagorův) text se nám však nezachoval a hovoříme-li tedy o pythagorejské matematice, jedná se o původní (tedy
hypotetickou) rekonstrukci. Viz též pozn. 60.
24 Platonská i arabská vzdělanost jsou též přímým způsobem spřízněny. Římský císař Justinián roku 529 n.l. uzavírá spolu
s ostatními pohanskými školami i Platonovu Akademii, následný exodus řeckých filosofů do Perské říše dává rozkvést
Akademii Gondisapur ležící nedaleko dnešního Bagdádu, která přináší nevýdaný vlastní vzmach nejen arabské (tedy
i dnešní) matematice, ale je patrným počátkem uplatňování důsledného formalismu, který dodnes ve vědě stojí v opozici
nejen k původní pythagorejské nauce, ale vůbec ke všem duchovním vědám – směřující péči i zakotvení svých poznatků
na Duši člověka – tedy i k fenomenologii.Viz též poznámka 26.
25 Moré geometrikó – geometrickým způsobem – toto rčení pochází od Benedicta Spinozy, který ve svém spise Ethica
Ordine Geometrico Demonstrata 1677 rozpracovává metodu diskurzívního vyvozování dalších poznatků z úvodních
definic. Dnes se tento termín používá ve významu takové filozofické argumentace, která chce napodobit počínání
v pozitivisticky vykládané matematice a geometrii, kdy se vyvozují jednotlivé teze z nejobecnějších principů (axiomat),
které však nejsou zdůvodňovány a vposledku také nejsou diskutovatelné.
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vzdělání26 jsou (právě)27 díky matematice nadmíru dobře měřitelným „výkonem“ a díky přehlednému
bodovému hodnocení jsou jasné, ohraničené a všeobecně platné (jde o patrný výsledek snahy trvající
mnohá staletí o objektivní a měřitelné hodnocení duševních schopností žáka). Jedná se však
o oprávněnou jistotu – když svět (tedy nejen v oblasti vzdělávání) v posledku měříme, počítáme,
matematizujeme? Nejedná se nám v této chvíli o otázku oprávněnosti prováděné matematické redukce,
jako spíše o otázku jinou, kterou by bylo lze též formulovat přesněji:
„Je vůbec sama (dnešní) matematika a to, co je jejím vlastním myšlenkovým základem, tak
jasné a přehledné hájemství Pravdy, že se může sama v obecnosti stát základním kritériem a garantem
správného myšlení (ve světě) vůbec? Nebo je tato jistota jen zdánlivá a (dnešní) matematika je tak
možným zdrojem (nikoliv primárně terčem) zásadních filosofických otázek, diskuse – a v posledku
živnou půdou různých způsobů myšlení? Není ona přehlednost a jednoznačnost dnešního
matematického myšlení (a odvolávání se naň) jen dokladem toho, že jsme odvykli filosoficky
přemýšlet (o matematice), že jsme zapomněli (či snad nikdy nepřijali za své), že jistotou není žádná
apriorní pravda, kterou by bylo možno jednou a pro vždy s konečnou platností zvěstovat světu, ale že
uchopování Pravdy je velmi problematické, osobní, spojené s otřesem, s krizí, s prázdnotou
a odcizením, s hloubkou bytostného tázání, s nalezením počátku a vlastního pramene, jehož neustálé
znovu-pramenění vylučuje jakékoliv jednoduché „předávání“ poznaného?“
Už samotné tázání se tímto způsobem dává tušit dalšímu směřování a celkovému (vy)ladění
předkládané práce, neboť i sám způsob tázání (se) je (v posledku) rozhodující pro vlastní uvažování
(i pro hledání a nalézání odpovědí) – tato práce sama se chce explicitně přihlásit k té filosofii (a té její
části), která sobě samé rozumí jako úkolu žití v bytostném tázání (se) po pravdě, ve které je už možnost
otázky důležitější než dosažení jisté (nevývratné) odpovědi28; to jest podstatný rozdíl od proudu té
filozofie, která dosahuje svých cílů primárně prostřednictvím nalezení logicky správně utvořených
formálních explikací jazyka jako určujícího (a uzavírajícího) rámce (tohoto vlastního druhu) poznání
vůbec. Uveďme, že na rozdíl29 od této druhé, dnes (mocensky) převládající, racionalisticko-analyticko26 Existuje důkaz, že právě v Akademii Gondisapur (viz. pozn. 24) byla poprvé zavedena praxe diplomované akreditační
zkoušky (získání úředně uznaného certifikátu) prokazující vzdělanost, jak je doloženo v arabském textu Tarikhu lĦikama. Odtud vycházející kulturní a myšlenkový proud vytváří a podpírá téměř celou současnou formální strukturu
vyučování (a to nejen matematiky), stojí především za formováním katedrální a hierarchicky uchopené výuky založené
na dosahování titulů.
27 Krátká poznámka o užití závorek a funkci vnořených textů: nebývalo zvykem starší školy Pythagorejské předkládat
jakékoli písemné texty – v době počáteční ne méně než stránka obsahová cenila se i vlastní forma a význam hlasového
(živého) podá(vá)ní. Ani český jazyk není primárně jazykem písemným, ale skutečně zvukomalebným – tedy myšlenky
dokreslujícím a uskutečňujícím až rozličným způsobem vyřčení (podání) daného „písmem zapsatelného textu“. Právě
v tomto ohledu je třeba i chápat (a prakticky uchopit) užití závorek v této práci – co pokus o zachycení jakýchsi
„intonačních“ značek – sloužících k důslednému upřednostnění nelineárního způsobu čtení a rozumění předkládaných
vět a myšlenek. Adekvátní způsob písemného zápisu, který by mohl uspokojit nárok nejen následovníků
pythagorejských mathematikoi (μαθηματικοί - učenců), ale neméně též vyhovět požadavkům na přesnost zachování
významu přicházející od pythagorejských akusmatikoi (ἀκουσματικοί - naslouchačů), nebyl, bohužel, naší kulturou
dosud vynalezen.
28 Český filosof Jiří Michálek v této souvislosti píše: „Hovoří se také o filosofickém světovém názoru, ba dokonce si mnozí
myslí, že takové vytvoření světového názoru je nejvyšším úkolem filosofie. Toto pojetí filosofie je v nefilosofické
veřejnosti tak zakořeněno, že, pokud tomuto požadavku filosofie nedostojí, je považována za zbytečnou. Světový názor
vždy nějak positivně a definitivně určuje jsoucna (říká co jsou) včetně člověka, uspořádává zkušenost zcela určitým
směrem a tomu vše podřizuje, a tím zužuje a uzavírá lidský život a odnímá mu jeho nesamozřejmost. Filosofie je naopak
vždy tím, co otvírá, začátkem a svým tázáním staví člověka do otevřeného pole možností a překonává přitom vždy
zároveň sebe samu.“ Jiří Michálek, Topologie výchovy, Praha 1995, s. 17.
29 Přirovnáme-li snažení obou skupin myslitelů k projevu básníka, potom onen první (tázající) filosof bude předkládat svou
(filosofickou) práci co báseň – a vybízet čtenáře k možnosti získání vlastní inspirace k samostatnému vzmachu
k básnictví (onu formu „básnění“ měla též první známá věda (Véda) např. ještě v době Upanišad, ale mají ji též nová
filosofická díla ceněná (bohužel povětšinou právě jen) co díla básnická (např. Labyrint světa a Ráj srdce, téměř celé dílo
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pozitivistické30 vědy ještě Platon sám nevydává vlastní matematiku za oblast (samotné či nejvyšší)
jistoty – matematika je pro něj pouhým předstupněm31 světa Ideí32 a jako každé jiné lidské vědění i ono
matematické poznání podléhá (u Platona) v posledku dialektice33.
Primárním cílem této práce je odkrytí netriviálnosti vlastních základů matematiky a rozbití
neoprávněné představy globální nadvlády matematiky v lidském myšlení (a nad lidským myšlením)
s výhledem na zcela jinou ontologii34, než jakou nabízí dnešní (pozitivistická) věda. Je možné se ptát,
proč je právě toto téma v dnešní době nosné a aktuální?
Říkáme, že žijeme v době nastupující globalizace. „Globalizace to je především adorace
systémovosti ve všem a všude.“35 Je tedy prvořadým úkolem filosofie ukázání zcela nových možností
myšlení, které nepodléhají zavedeným schématům a pouhému opakování jednouprovždy

30

31
32

33

34
35

Ladislava Klímy atd.)); v druhém případě bude filozofie (s důrazem na formální logiku) a na ní založený scientismus
trvat nejprve na dodatečném prvotním precizním upřesnění všech užitých pojmů, které se v textu vyskytují, podrobí
analýze (ve smyslu pod-robí i po-drobí), zda došlo k vyhovění všech požadavků a zakotvení důsledné formální struktury
a konečně též rozhodne, zda a kdy je či není předkládaná práce pravdivá (ve smyslu přisouzení pravdivostní hodnoty,
tedy čísla), což se (spolu s posouzením hodnotnosti) nejlépe zajistí hlasováním odborné komise, která pak připustí či
nepřipustí uveřejnění daného spisu v systému impaktovaných odborných časopisů (neboť se také uznává a věří, že právě
tzv. impakt faktor časopisu je ono číslo, které určuje kvalitu časopisu (a tedy i textů) v daném oboru – čím je impakt
faktor vyšší, tím je text kvalitnější, sledovanější širší vědeckou obcí a tím i důležitější pro rozvoj daného oboru. Aktuální
impakty vypočítává a zveřejňuje na základě citovanosti otištěných prací pro každý časopis americký Science Citation
Institute – hle, kvalita se vyjadřuje kvantitou).
Pozitivismus se nazývá epistemologické a metodologické stanovisko (způsob myšlení), které se chce (dle vlastního
nazírání) vyhnout spekulaci a vycházet jen z „daného“, tj. z jednotlivých ověřitelných faktů. Je kriticky zaměřen proti
metafyzice a všem spekulativně orientovaným filosofiím. Na tak základní otázky jako „proč“ nedovede důsledný
pozitivismus, pokud se omezuje jen na fakta, dát žádnou odpověď – a ani tuto otázku nepřipouští, smysl věcí se kryje
s pravdivostní hodnotou.
Viz. Platonovo podobenství o úsečce – rozdělení toho, co je (smyslově) vnímatelné a co nazírané duchem, přičemž
vnímatelné se dělí na zdánlivé nápodoby a na běžně zakoušené věci a nazírané duchem se dělí na matematické entity
a na skutečné Idee. Odtud také čtyři (po sobě vyšší) stavy duše: napodobování, důvěra, rozum a duchovní nazírání.
Tvrdit, že víme, co je podstatou světa Ideí, by byla jednak pustá lež, jednak zcela zbytečné namáhání – zdá se, že vše, co
je možno poskytnout, je jen (jakýsi) poukaz (co se vyjevuje v po-úkaze, v po-ukáz(ov)ání), ale především to, že si není
možné činit (nárok na) jasnou představu (nelze si ani vynutit nárok na, lze jen usilovat o možnost). Má se za to, že Idea
(co slovo) odkazuje jak na řecké εἶδος (eidos) – podstata, tak na ἰδέα (idea) – duchovní představa, praobraz. Snad se
neproviníme, když řekneme, že svět Ideí a vlastní bytost Sophie (Σοφíα – Moudrost) jedno jest. Dle vyprávění řeckého
mýtu máme za pravdivé, že jediná z říše Ideí, která sestoupila spolu s člověkem až na Zem a zde jej doprovází, je Krása
sama. Odtud pak naše přesvědčení, že ji (a tedy ani žádnou jinou Ideu) nelze spočítat ani formálně dokázat (verifikovat
či-li ověřit její správnost, pravost) – neboť Krása (Afrodité řecky Ἀφροδίτη; latinsky Venus, česky Venuše, Krasopaní)
musí vždy znovu povstat (a sama vyjít z pěn moře života) za přispění působení Času (Krona - Χρόνος) z plodivé síly
Nebes (Urana – Οὐρανός) a Země (Gayi – Γαῖα). Afrodite je také klíčem k pochopení a cestě možného přijetí Lidské
Duše (Psyché – Ψυχή) mezi nesmrtelné Bohy a sice spojením s jejím synem Erotem (Ἔρως – nejstarší i nejmladší
z bohů, bůh Lásky). Odtud také možné jiné vysvětlení filosofie, jakožto cesty „skrze lásku k moudrosti“, tedy skrze péči
o Duši (tedy onu přípravu možnosti svatby s Erotem plněním úkolů, které dává Afrodité) k říši Bohů (tedy k Boží
Moudrosti – Paně Sophii). O sounáležitosti Krásy a světa Ideí praví pak Platon mimo jiné toto: „A to, čeho podobu
a působnost vytváří stavitel světa tak, že stále hledí na neproměnné jsoucno a takového užívá jaksi za vzor, to všechno
nutně vychází z jeho rukou krásné; hledí-li na jsoucno vzniklé a úžívá vzoru časného, není krásné. [Timaios 28a]“
A dále také: „A pak ani nebylo ani není nejvýše dobré bytosti volno konati něco jiného mimo to, co je nejkrásnější.“
Výraz dialektika znamenal původně umění rozhovoru či filosofické diskuse, kde se střídají tvrzení a námitky, podepřené
racionálními argumenty, v Platonově pojetí jde o jakýsi postup k „počátku všeho“, které „jest bez předpokladů“, a zase
zpátky k příslušné idei, o kterou nám (v rozhovoru) jde, přičemž tento postup je prováděn rozumem, který užívá své
schopnosti něco prohovořovat, dialegesthai, pročež se celý postup nazývá dialektika. Nejde však o umění přesvědčování
či výkladu, ale spíše o usvědčování a očišťování, které vyjme (pouhé) mínění překážející naukám a dosahuje schopnost
myslit si jedině to, co vskutku člověk ví a více ne.
Ontologie (z řeckého το ών jsoucí + λόγος, logos slovo, řeč) – je výklad zabývající se jsoucnem, bytím jako takovým
a základními pojmy. Aristotelés pro tuto oblast používá označení první filosofie.
Myšlenka pochází od prof. Anny Hogenové, např. www.viap.cz/kolo00.doc. Odtud také navazující: „Systém jako téma
patří do myšlení 'more geometrico', které není schopno překračovat horizonty toho, co je 'clarae et distinctae', toho, co je
jasné a ohraničené. … Tyranie funkce je tyranie systému, do něhož jsme začleněni, a který nás zároveň nutí, abychom se
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„uzákoněných“ (tedy dogmatických a ve své podstatě tedy nutně bezmyšlenkovitých!) pravd.
Svobodný má být člověk právě v oblasti (možnosti) svobodného myšlení. Úkol filosofie (od dob
Sokratových) je potom podrobovat přísným zkouškám tázání veškeré zdánlivé vědění a usvědčovat
z neznalosti všechny ty, kteří se domnívají, že dosáhli jistoty vědění. V posledku pak je možno rozumět
úkolu filosofie také tak, že prokazuje sílu vlastního myšlení člověka v zápase s formalistickými
strukturami, které se vždy ukazují jen jako nedostačivé a pouhé náhražky skutečného – živého myšlení.
V rámci dnes nejběžněji užívané české internetové encyklopedie36 se můžeme dočíst, že:
„Charakteristickou vlastností matematiky je její důraz na absolutní přesnost metod
a nezpochybnitelnost výsledků a tyto vlastnosti ... matematiku odlišují od všech ostatních vědních
disciplín.“
Nezbývá než prokázat relativnost i oné nezpochybnitelné jistoty a důsledně žádat odpovědi na
otázky, které se objevují našemu zraku při zkoumání vlastních základů matematiky.
Začneme nejprve s Pythagorovou větou. Čím je právě tato věta významná? Na jedné straně
jistě tím, že dnes (snad) neexistuje jediná učebnice přehledu užité matematiky (byť) základní školy,
která by právě Pythagorovu větu neobsahovala – a tedy její pravdivost je (alespoň takto) neeoddělitelně
spjatá a prorostlá vším („naším“) matematickým poznáním!, že otřást s touto základní jistotou
znamenalo by současně (možnost) otřást celou matematickou výstavbou a tedy i samým jádrem
dnešního (vědeckého) poznání – na dnešní matematice37 závislém.
Napadlo by proto dnes vůbec někoho pochybovat o tom, zda tato věta (vskutku) platí? Jak jsme
již několikrát uvedli, dnešního matematika ne! – ten je dnes o správnosti svého postoje natolik
přesvědčen, že sám (již!) pravdu nehledá, aniž připouští na toto téma kladené otázky a (směřující)
pochybnosti. Jako ilustrační příklad uveďme citaci z díla prof. Petra Vopěnky38, který používá právě
Pythagorovy věty dokonce co příkladu pravdy o sobě:
„Takovou pravdou o sobě je například Pythagorova věta (rozumí se v eukleidovské rovině),
a sice v tom smyslu, jak je jí obvykle rozuměno. Touto větou totiž nerozumíme její slovní vyjádření
vyřčené, napsané či myšlené, ale to, co zachycuje, co vypovídá, ne však to, čím to zachycuje či jak to
vypovídá. Přitom to není pravda jenom tehdy, když ji někdo říká nebo myslí. Byla to pravda předtím,
než ji někdo vůbec vyslovil, předtím než ji vůbec někdo vyslovit mohl. Bude to pravda i tehdy, až už ji
nikdo nebude moci vyslovit, až lidstvo vymře nebo zchátrá. Je to pravda, i když na ni v tuto chvíli nikdo
nemyslí. Pythagorova věta jakožto pravda o sobě je to, co z ní zbude, až už ji nikdo nebude znát, nebo
s ním identifikovali. Všichni to známe jako míru nesnášenlivosti, kterou na nás vkládají naše úřední povinnosti. Je třeba
značné schopnosti odstupu od sebe sama, máme-li se ubránit tlaku tohoto identifikačního vědomí nebo se od něj
v pravém okamžiku osvobodit. Všeobecná racionalizace a funkcionalizace všech oblastí života není tedy ani tak
příslibem nenásilného uspořádání společnosti založeného na konsensu, jako spíš znovu oživuje všechny aspekty
intolerance, založené v povaze snahy o moc a sledování zájmů.“
36 http://cs.wikipedia.org/wiki/Matematika
37 Hovořím-li o dnešní matematice vztahuji se tak především k vládnoucímu směru – (tzv. „katedrálně kodifikované
matematiky“, kde je oním katedrálně míněno jednak to, co se vůbec smí na jednotlivých katedrách matematických fakult
v dnešní době fakticky přednášet, jednak je zde též použit příměr na známé (a katolickou církví užívané) – Ex cathedra –
či-li ono závazné učení vyhlašované papežem „s konečnou platností“) – tj. ke Cantorovsky vykládanému universu
množin, který (v českých zemích) známe v jeho nejobvyklejší podobě co Zermelovy a Frankelovy axiomatické teorie
množin (ZF).
„Dnešní geometrií“ pak nazývám vyšetřování souvislostí v tzv. třírozměrném eukleidovském prostoru – opět vykládané
v rámci ZF teorii množin. Laskavému čtenáři s hlubším zájmem o problematiku axiomatické výstavby (a dostatkem
volného času) lze na tomto místě nabídnout seznámení s doporučenou literaturou na toto téma, např. [TM] Bohuslav
Balzar, Petr Štěpánek: Teorie množin, Academia, Praha, 1986.)
38 Petr Vopěnka – v dnešní době jeden z nejznámějších současných českých filosofů matematiky.
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chceme-li, čím je v okamžiku, kdy na ni nikdo nemyslí.“39
Předešlý citát by bylo lze vzít co vlastní krédo dnešní vědy vůbec: „Byla pravdivá vždy a bude
též (bez ohledu na to, že je namnoze výtvorem pouze lidským40)“.
Tolika slovy je (totiž sice) možno o obecné platnosti Pythagorovy věty hovořit, avšak to ještě
(v posledku) neznamená, že tato věta opravdu platí nepodmíněně! Což nás historie sama nepoučí, že již
tolik (v té které době jistých a nepodmíněných) pravd bylo (časem) překonáno, významově posunuto
a pozměněno až do úplného zneplatnění svého obsahu – a to především celkovou změnou (kontextu)
myšlení? Ukážeme podrobně, že nejen jednotlivá slova, ale dokonce celé pojmové rámce a souvislosti
mezi pojmy změnily v průběhu dějin podstatným způsobem svůj význam. Hlavně však prokážeme, že
je třeba chopiti se především vlastního úsudku i proti tvrzení a mínění zástupů (byť i uznávaných
autorit) – pokud jen i po zvážení stanoviska oponentů stále neklamně vidíme, že uváděné argumenty
jsou vadné. I jeden takový příklad odvahy (ducha) může následně spustit lavinu, zvláště v tom případě,
kdy se císař již delší čas promenáduje mezi lidem nahý a co víc, vnucuje tuto svou myšlenkovou
prázdnotu co normu správného myšlení vůbec.
Výhodnou vlastností hierarchické výstavby matematických struktur je pro nás (a náš cíl
zpochybnění její platnosti) především ta skutečnost, že vyvrácením jednoho jediného stavebního prvku
se hroutí celá následná výstavba již sama od sebe (což plyne z vlastní podstaty formalistické výstavby)
– a není proto nutné provádět detailní více-práce potřebné pro zhroucení každého jednotlivého případu
zvlášť41. Prvně tak začneme názorným, epagogickým42 protipříkladem platnosti Pythagorovy věty
v dnešní (Cantorovské) matematice.
To, že existuje dnes více než několik desítek různých důkazů pravdivosti Pythagorovy věty,
kterým autor tohoto textu rozumí a umí i ostatním vysvětlit, ještě neznamená, že je hledání
protipříkladu předem odsouzené k nezdaru. Problém totiž není ve vlastní Pythagorově větě, ale v celé
dnešní matematické koncepci. Důkaz Pythagorovy věty platí v dnešní kultuře za tzv. „common
knowledge“, tedy všeobecnou znalost, a tedy nepovažuje autor za nutné uvádět zde ni jeden z nich. Je
39 Petr Vopěnka, Vyprávění o kráse novobarokní matematiky, s.173 [V4]
Krom pokusů a úvah filosoficko-matematických, zvláště oceňujeme počin Petra Vopěnky na poli adorace českého
jazyka: „Na rozdíl od různých odborných spisů u nás vydávaných budeme v této knize uvažovat v české řeči. Cizích
slov budeme užívat jen tam, kde je jejich význam zcela jasný a ustálený a kde nejsou českými slovy nahraditelná.
K nejvýznamnějším poznatkům získaným při psaní této knihy patří to, že čeština je jazyk filozofickým – že český
filozof je jen potud filozofem, pokud se dovede vyjadřovat česky – že zbytečné užívání cizích slov je vhodné jen k tomu,
abychom nejasným, mlhavým a nezřídka i prázdným úvahám dodali zdání učenosti.“ [Rozpravy s geometrií s. 10]
Jen tolik předchozímu textu vytýkáme, že zatemňuje přímou vazbu češtiny s řečtinou (která je přeci právoplatnou když
ne přímo rodičkou, tedy dozajista porodní bábou filosofie samé) a to tím, že z filosofa – milovníka (φιλειν) moudrosti
(Σοφíα) – činí filozofa či-li tmáře (ζóφος – mrákota, temno, bažina). Zřejmě však šlo o „důvtipný“ zásah korektora (jak
soudíme z důsledného psaní filosofie v pozdějším Vopěnkově díle např. ve [V3], [V4]), avšak přeci pokládáme za
důležité na ono příznačné pojmenová(vá)ní dnešní doby poukázat. Viz též pozn. 20 str. 11.
40 Porovnejme především s následujícím: „Jestliže tedy, Sókrate, o mnohých jsoucnech, o bozích a vzniku všehomíra
nebudeme schopni podati řečí ve všem všudy vnitřně souladných a přesných, nediv se: než buďme spokojeni,
předneseme-li řeči aspoň podobné pravdě, pamatujíce, že i já, řečník, i vy, posuzovatelé, jsme jenom lidé a že nám proto
sluší, abychom přijímali o tomto předmětu výklad pravděpodobný a ničeho dále nevyhledávali.“ [PL] Platon, Timaios,
29.c.
41 Tak by tomu nebylo v případě, že by se jednalo o rostlou, živou (myšlenkovou) stavbu. Uschne-li větev, strom může
růst dál, avšak vydrolí-li se opěrný kámen, kamenná stavba se hroutí celá. V druhé části, věnované imaginaci nekonečna,
ukážeme ještě další (významné) zhroucení na poli analytického kalkulu, který současně povstává a padá se součtem
geometrické řady.
42 Epagogický důkaz (επαγωγή) je důkaz pomocí indukce a pochází od Aristotela, v “Topikách” je uváděn takto: “Indukce
je postup od jednotlivého k obecnému, např. když znalec - kormidelník - je nejlepší a znovu je nejlepší znalec v řízení
vozu, pak vůbec v každé věci znalec bude nejlepší.” I náš důkaz je tedy epagogický a sice v tom smyslu, že jej sic
provedeme jen pro jeden konkrétní trojúhelník, avšak stejná argumentace je platná obecně pro každý další pravoúhlý
trojúhelník.
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třeba však upozornit, že právě teprve v případě, kdy člověk ví, proč Pythagorova věta platit má, může
se pro něj skutečnost, že dnes (zjevně) neplatí, teprve stát hodnou pozornosti; neboť teprve střetem
a svárem protikladných myšlenek začíná (úžas a) vlastní pohyb myšlení. To totiž též patří k základním
principům pythagorejské filosofie a sice princip vlády protikladů, tedy myšlenka, že skutečnost
vzniká až sporem a důsledně tedy neplatí princip vyloučeného třetího. Obdobnou myšlenku, která
nás vyzívá k nalézání protikladů a jejich smiřování, bychom nalezli též u stoupenců fenomenologie:
„ … původní logos je jednoduchou jednotou protikladů, které jsou protikladné současně,
v nichž nemá jeden navrch nad tím druhým a naopak.“43
…..................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................

***

43 A. Hogenová [AH5]
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Pythagorova věta jako brána vedoucí do světa nespatřenosti
Půjde nám o vyšetření situace týkající se nejznámějšího
pravoúhlého trojúhelníka (nazývaného též trojúhelník egyptský) se
stranami v poměru délek 3, 4, 5; přičemž naše pozornost se zaměří na
obsahy čtverců nad těmito stranami (tyto čtverce jsou v našem obrázku
označeny po řadě velkými latinskými písmeny A, B, C).
Na první pohled se nám zdá vše zřejmé a jasné: jednotlivé (velké)
čtverce (A, B, C) jsou rozděleny na čtverce menší – o straně velikosti 1
(dle poměru velikosti stran našeho trojúhelníka), tedy čtverec A nad
stranou délky 3 sám obsahuje (třikrát tři čili) devět malých čtverců,
čtverec B šestnáct a čtverec C pětadvacet čtverců; součet obsahů čtverců
A a B odpovídá obsahu čtverce C – v souladu s Pythagorovou větou.
Takováto interpretace výše uvedené situace je dnes považována za zcela běžnou a vlastně
snadnou záležitost, je však třeba vzít do úvahy, že již zde je na (vidoucího) čtenáře kladen velmi
netriviální požadavek a sice mít schopnost pronikat svým (vnitřním) zrakem ‚skrz‘ černobílý náčrtek
(do podstaty smyslu toho, co je jím zobrazováno) – tedy až do samých výšin (hlubin) matematického
světa, do světa geometrického44, ve kterém teprve může dojít ke shodě se zněním Pythagorovy věty45.
Je tu však jistá věc, pro kterou musíme o celé záležitosti (přes její zdánlivou obvyklost) znovu
hovořit a pokusit se o nové a hlubší pozorování. Popatřme pozorně na předchozí obrázek se čtverci A,
B, C a všímejme si především rozkladu těchto čtverců pomocí sítě čar. Co značí ony čáry v tradičním
výkladu (dnešní matematiky)? Jsou jimi úsečky, či-li rovné linie tvořené z bodů.
Všimněme si dále, že námi pozorovaná síť má tu vlastnost, že ji lze rozložit na kolekci úseček
jednotkové délky (spojené vždy po třech, čtyřech či pěti za sebou), přičemž v rámci čtverců A, B, C
jsou těmito úsečkami vymezeny (ohraničeny) vnitřní prostory jednotkových čtverců. Obsah čtverců
A, B, C je tedy tvořen jednak součtem vnitřních prostor jednotkových čtverců a dále zbylými
hraničními úseky, samotnými jednotkovými úsečkami.
Můžeme se sami snadno přesvědčit, že příspěvkem vnitřních prostor k porušení Pythagorovy
věty nedochází; v rámci součtu obsahů čtverců A a B jich je stejně, jako ve čtverci C a navzájem si
tedy odpovídají. Jak je tomu však s onou hraniční sítí úseček? Zatímco čtverec A obsahuje 24
jednotkových úseků (čtyři řady úseček délky tři a stejný počet obdobných úseček ve sloupcích),
čtverec B jich obsahuje 40 (dvakrát – pět krát čtyři), čtverec C však jen 60 (v řadách i ve sloupcích
šest krát pět). Součet obsahů čtverců nad přeponami egyptského trojúhelníka (vyjma již započítaných
pětadvaceti vnitřních ploch) je tedy tvořen 64 jednotkovými úsečkami, kdežto čtverec nad přeponou
44 „Geometr má před sebou list papíru pokreslený čarami rozmanitých tvarů, rovnými i křivými, vzájemně propletenými
a protínajícími se v růzcných bodech. Jeho zrak spočinul na obrázku, jeho pohled však pronikl skrze obrázek ven
z reálného světa do světa geometrického.“ Petr Vopěnka [VP 2.1] počátek kap. 1 nazvané Geometrický svět.
45 Matematický pozitivismus se už na tomto místě zásadním způsobem rozchází s námi užívanou metodou, neb dle něho
„Matematický důkaz musí být založen výhradně na nezpochybnitelných!!! pravidlech rozumu, která jsou vyjádřena
v matematické logice ve formě logických axiomů, a nepřipouští žádný postup (důkaz) založený na názoru,
experimentu, intuici či zkušenosti.“
Že se tak míjí s přirozeným světem člověka? Formalisté to vidí jako nutné zlo: „Nezáživná povaha formalismu – jeho
oddělení od aplikací matematiky na reálný svět a to, že z matematiky odstranil význam – byla příliš velkou cenou, kterou
bylo nutno zaplatit.“ Z článku obhajoba matematického formalismu, ScienceWorld 07.02.09
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jich obsahuje jen 60: je tedy patrné, že součet obsahů čtverců nad odvěsnami je (příspěvkem
hraničních úseků) větší, než obsah čtverce nad přeponou, a Pythagorova věta v tomto případě zřejmě46
neplatí47.
Sami jsme vyzývali, že je třeba nejprve důkladně zvážit i stanovisko oponentů, proto se nejprve
podívejme, jakým způsobem se námi nalezený rozpor – s platností Pythagorovy věty – řeší v dnešní
matematice. Argumentuje se následujícím způsobem:
„Onen rozdíl (rozdíl v řádu pouhých několika úseček) je vzhledem k velikosti obsahu čtverce
nepatrný, než aby mohl hrát jakoukoli roli pro celkovou velikost obsahů porovnávaných čtverců a je jej
tedy možno pokládat za zanedbatelný.“
Základní směřování takovéto úvahy je (sic!) možno pokládat za správné, avšak matematik (se
přeci!) nemůže spokojit s rozdílem „pouze“ nepatrným či zanedbatelným: buď Pythagorova věta platí
přesně, či-li nic; aby tedy bylo vše v pořádku, musí být onen rozdíl absolutně nulový – ne jen
zanedbatelný, musí být skutečně žádný! To, že tomu tak v dnešní matematice (zřejmě!) není, není
vinou geometrie samé (např. ještě vymezení u Euklida), ale až jejího novodobého výkladu – tedy
především neuváženým přijetím pojmu nedělitelný stavební bod.
Celá argumentace ve smyslu „nepatrnosti“ rozdílu má však v celku stávající matematické
výstavby velmi závažné nedostatky, které můžeme snadno odhalit, když se budeme ptát na konkrétní
matematické „patrnosti“ a sice nejprve následující otázkou:
Jak velká je velikost jednoho geometrického bodu?
Odpověď v novodobé matematice musí být: „Jistěže ne žádná!“ - znovu připomeňme, že
v (dnešní) matematice jsou všechny geometrické útvary vytvářeny (pouze! a právě!) z dále
nedělitelných geometrických bodů a bod má proto také (již nutně) i svou vlastní (bodovou!) velikost –
a sice onou velikostí48 je právě velikost jednoho bodu (bod si tak svou vlastní velikost tímto způsobem
také sám sobě doměřuje). O tomto se můžeme snadno přesvědčit, když se budeme ptát dále:
Co se stane, vyjmeme-li (v rámci dnešní matematiky) z daného geometrického útvaru
(z dané množiny geometrických bodů) jeden či více těchto bodů?
Výsledný geometrický útvar je pokládán (dnešní matematikou) za jiný!!, než onen výchozí
46 Slovo „zřejmě“ používáme ve významu zřít, nazírat, mít imaginaci. Jedná se přísně o evidenci v platónském pojetí
geometrie (a nejedná se tedy o axiomatický důkaz). Obecně se má za to, že právě v pythagorejské matematice formální
matematický důkaz v dnešním smyslu slova ještě neexistoval. Jde tedy (ve smyslu tradice) o návod, jak si zjednat vlastní
evidenci – jak by měl člověk postupovat (tj. jakým způsobem se do geometrického světa dívat), abychom znovu
(v tomto případě ne-pravdivost Pythagorovy věty) zahlédli. Takovéto návody, z nichž se teprve později (v aristotelském
pojetí geometrie) vyvinuly geometrické konstrukce, byly nejstaršími předchůdci matematických důkazů.
47 Musíme na tomto místě uvést, že jsme se vůči čtenářovi dopustili (záměrně) jisté nekorektnosti a sice při způsobu
představování celého důkazu – nepředvedli jsme totiž současně celý proces, který k odhalení výše uvedeného
dokazování vedl, ale jen jeho konečnou, vybroušenou podobu. Pokus o nápravu bude proveden později a sice uvedením
Prvního úkolu a sice rozdělení úsečky na dvě stejné, sobě podobné části viz str. 25, kde se ukazuje založení celé
nedostačivosti dnešní podoby matematiky.
48 Velikost sama pochopitelně není vyjádřitelná číslem o sobě (jak se dnes číslu obvykle rozumí), ale teprve poměrem
k jinému jsoucnu; stejně tak jako nemá cenu se ptát po velikosti výšky člověka a odpovídat např. 7,5 (čeho?). Číslo
velikosti (αριθμός) je tedy vyjádřením kvality, vyjádřením poměru (a vzájemného vztahu) dvou a více veličin.
Přiřazujeme-li naopak nějaké věci číslo samotné, vyjadřujeme tím (v pythagorejské počtu) užší vztah (vzájemný poměr)
oné věci k tomu kterému Číslu (jakožto Idei) samotnému (odtud pak např. číslo člověka jest pět, znamením potom
pentagram).
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(geometrický útvar), neboť dojde-li např. k odebrání třech rohových bodů v trojúhelníku, bude se
vzniklý geometrický útvar lišit od výchozího trojúhelníku právě ve třech (údajně!) chybějících bodech.
To, že (novodobá49) matematika používá geometrický bod skutečně ve smyslu něčeho
„jsoucího“ a „vytvářejícího“ – se můžeme přesvědčit (nejen z proklamací, ale) i na mnoha dalších
příkladech: tak např. (dnešní matematik) běžně používá pojmy jako otevřená a uzavřená koule – či
otevřená a uzavřená úsečka; přičemž uzavřený [0,1] a otevřený (0,1) jednotkový interval (z oboru tzv.
reálných čísel) se v tomto pojetí liší v dvojprvkové množině krajních čísel {0,1} – tedy ve dvou
bodech tzv. reálné osy. Lze tedy dovodit, že dnešní geometrický bod má skutečnou vlastní velikost
(neboť existují různé množiny lišící se pouze (a právě) v (tom kterém) jediném bodě); dnešní (a zvláště
analytická) geometrie je pak naukou o rozličném uspořádání těchto jednostejných nedělitelných bodů,
přičemž každý bod prostoru lze do výsledného geometrického útvaru buď přidat, nebo od něj odebrat –
a tedy každý bod sám je o sobě tvořící změnu, vytvářející jinou geometrickou skutečnost (svou
přítomností či absencí) a není jej proto obecně možné považovat za zanedbatelný, neboť naopak platí
věta, že rozdíl (dvou matematických objektů lišících se) byť v jediném bodě je vždy patrný!
Následně od těchto prvních kvalitativních otázek vlastnosti bodu přejděme dále k nanejvýš
zajímavé otázce kvantitativní, která je pro velikosti množin určující, ptejme se:
Kolik bodů obsahuje jedna úsečka a kolik bodů obsahuje její čtverec (čtverec se stranou
o velikosti této úsečky) v dnešní geometrii?
Vzhledem k existenci vzájemně jednoznačného zobrazení50 bodů úseček na body čtverce je dle
současné – tedy Cantorovy – koncepce odpovídáno, že je v obou souborech stejné množství bodů,
dokonce je toto množství stejné nejen pro libovolně dlouhou úsečku a každý čtverec, ale i pro celý
(třírozměrný) geometrický prostor. Vzhledem k bodové (počítací) míře je tedy onen (údajně!)
zanedbatelný rozdíl obsahů čtverců (v rámci hraničních úseček, jak jsme zjistili pozorováním důkazu
Pythagorovi věty) v posledku stejně velký, jako je množství bodů celého čtverce, dokonce je roven
množství bodů celého prostoru vůbec!
Vidíme tedy, že onen „nepatrný“ rozdíl je (v bodové počítací míře) v posledku tak velký, že
zcela znehodnocuje veškerý výsledek počítání. V dnešní matematice tak platí věta o kolapsu:
49 A to nejen matematika Cantorovské ale už i Bolzanovské tradice (přičemž právě Bernarda Bolzana, českého filosofa
a myslitele, se budeme přidržovat v druhé části práce – Po stopách Bernarda Bolzana – co myšlenkového zastánce oproti
Cantorově náhledu, v této chvíli však naň pohlížíme také jako na našeho myšlenkového oponenta), neb můžeme doložit
pasáží z [PN] Paradoxů Nekonečna §38: „Musíme nicméně trvat na tom, že žádné kontinuum nemůže nakonec vznikat z
ničeho jiného, než z bodů a zase jen z bodů. A obojí je velmi dobře slučitelné, jen když se to správně pochopí.“ A o něco
výše se praví: „ ... 'Ale jaký smysl' (odvážil by se nakonec říci ten, komu by se dosavadní objasnění snad přec jen
nejevila po delší úvaze uspokojivá) 'máme dát tvrzení těch matematiků, kteří sami vykládají, že rozloha se nedá vytvořit
žádným, byť sebe větším nahuštěním bodů a že se nedá rozkladem na sebe větší množinu částí rozebrat až na jednotlivé
body?'“ Na tomto druhém citátu především ilustrujeme a velmi litujeme toho, že Bolzano detailně neuvádí o jaké
matematiky se jedná – rádi bychom se totiž blíže seznámili s myšlenkovým hlediskem těchto Bolzanových oponentů
„bodovosti prostoru“ v naději, že jejich náhled bude podobný našemu. (O jednom z nich, totiž o Aristotelovi, jsme se již
zmiňovali v úvodu.)
50 Vzájemně jednoznačné zobrazení stanovil jako klíčový pojem pro určování velikosti (nekonečných!!) množin právě až
Georg Cantor (a jak ukážeme později, důsledně tak postupovaĺ právě u nekonečných souborů proti závěrům
vypozorovaných Bernardem Bolzanem). Tak se dnes praví, že mezi dvěma množinami existuje vzájemně jednoznačné
zobrazení, jestliže jejich prvky můžeme vzájemně spojit do dvojic tak, aby žádný prvek nezůstal sám. (Stádečko sedmi
ovcí a háj sedmi stromů můžeme vzájemně jednoznačně zobrazit například tak, že ke každému stromu přivážeme jednu
ovečku.) Vlastní matematická konstrukce vzájemně jednoznačného zobrazení úsečky na čtverec lze snadno dohledat
např. v [TM].
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„Libovolný geometrický útvar (či součet libovolného množství těchto útvarů) obsahující
alespoň jednu úsečku má stejný bodový obsah, jako libovolný jiný geometrický obrazec obsahující
alespoň jednu úsečku.“
Máme-li být tedy zcela přesní, musíme uznat, že i Pythagorova věta by v takto pojaté
matematice vlastně „svým způsobem“ stále platila, neb je zvláštním případem a důsledkem tohoto
způsobu uvažování (neboť dva libovolné čtverce či jejich součty mají vždy stejný bodový obsah, tedy
i čtverce a součty u pravoúhlých trojúhelníků). Má-li však výše uvedený zákon kolapsu rovnosti téměr
všech geometrických útvarů mnoho společného s původním smyslem Pythagorovy věty, nechť posoudí
laskavý čtenář sám.
Jakým způsobem se ocitla dnešní matematika v tomto stavu? Především je třeba říci, že takto
uvažovaná geometrie je zřejmě ve sporu s původním Euklidovým výkladem51, kde na prvním místě
v Základech [EU] stojí psáno v rámci obecných pravidel:
„Přidají-li se k nerovným rovné, celky jsou nerovny.“
a dále především osmý axiom téže knihy [EU]:
„Celek je větší než díl.“
Je tedy patrné, že ještě u Eukleida nemůže být úsečka považována za rovnou svým obsahem
celému čtverci (obsahující tuto úsečku) či dokonce celému zbylému prostoru a především bychom zde
marně hledali možnost doměřovat velikost geometrického objektu v jednotlivých bodech, neboť onen
bod, který nemá části, nese jak u Eukleida, tak i v učení jemu předcházející školy pythagorejské, zcela
jiné určující vlastnosti než matematický bod geometrie dnešní!
Odvrácením se od těchto principů stala se dnešní matematika (svým způsobem) naprosto
„obdivuhodným uměním“, které však z pohledu pythagorejské matematiky postrádá smysl. Uveďme
alespoň některé základní příklady tohoto počínání (způsobu počtářství). Prvním budiž natažení dané
úsečky na dvojnásobnou délku, přičemž jedna polovina této dvojnásob dlouhé úsečky je předkládána
co identická kopie s úsečkou původní, výchozí52. Ze série již náročnějších kousků je schopnost
natahovat a kroutit úsečku tak dlouho a takovým způsobem, že beze zbytku vyplní čtverec nebo např.
krychli, a konečně (což patří již k mistrovským úkolům) demonstruje dnešní matematika možnost
rozříznutí libovolné koule v třírozměrném prostoru na konečný počet nepřekrývajících se částí, které
mohou být (rozloženy a) následně naskládány opět k sobě v jiném sledu a sice tak, že vytvoří dvě
identické kopie původní koule, přičemž celý proces tohoto přeskládávání bude zahrnovat pouze
posunování a otáčení jednotlivých rozřezaných částí (beze změny jejich tvaru). Je zřejmé, že jde-li
z jedné koule učinit dvě identické, lze jich učinit také libovolně mnoho 53. (Škoda jen, že praktické
využití těchto (matematických) triků v našem světě je dosud stejně dobře platné, jako snadná expedice
51 Eukleidés je nejznámější řecký matematik a geometr. Jeho dílo zvané Základy (řecky Στοιχεΐα, Stoicheia), byly až do
druhé poloviny 19. století po bibli nejvíce rozšířeným dílem světového písemnictví vůbec.
52 O možné konstrukci vzájemně jednoznačného zobrazování bod po bodu kratší úsečky na delší věděl již Bernard
Bolzano, viz. [PN] Paradoxy nekonečna §20, avšak důležitý je především důsledek vyslovený v §21, že ono vzájemně
jednoznačné zobrazování nezakládá ještě důvod rovnosti z hlediska množství. Podrobně o této problematice
pohovoříme v druhé části Po stopách Bernarda Bolzana.
53 Matematický paradox zdvojení povrchu koule byl poprvé publikován v roce 1924 Stefanem Banachem a Alfredem
Tarskim a je v literataře znám jako Banach-Tarski paradox. Raphael Mitchel Robinson dokázal, že zdvojnásobení
krychle může být dosaženo s pouhými pěti částmi a rozřezání na méně než pět části nikdy nebude postačovat.
Podrobnosti a zobecnění např. v knize [SW] Stan Wagon, The Banach-Tarski paradox, Cambridge University Press,
1985.
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velkých předmětů (např. budov) prostřednictvím umění iluzionismu54.)
Pro nás je podstatné především to, že tyto matematické triky není možné pokládat jen za jistý
druh humoru či intelektuální nadsázky, ale že jsou všechny výše uvedené postupy předkládány jako
seriózní matematický způsob uvažování a jako platné a „uspokojivě“ dokazatelné poučky také řazeny
do učebnic! Na tomto místě také uveďme, že důsledný formalismus se nedá vykolejit ze svého
zaběhlého schématu uvažování ani humorem, ani zjevným příkladem absurdnosti – vždyť právě mnohé
z výše uvedených „matematických možností a zákonů“ byly též původně předkládány co zřejmé
apagogické důkazy55 neplatnosti a nekorektnosti úvah dnešní matematiky, avšak formalisty byly tyto
důkazy prostě jen přejaty56, shledány formálně v pořádku a zasazeny co platné „výdobytky“ do celého
systému57.

Záhada černých čar a Nic jako východisko
Vraťme se znovu k našemu příkladu se čtverci egyptského trojúhelníka, konkrétně dále k oné
síti (temných) dělících čar. Jak jsme viděli, Pythagorova věta bude (bezezbytku) platit pouze tehdy,
jestliže onen rozdíl (způsobený rozdílným počtem jednotkových úseček v obsazích čtverců), bude
roven nule – tedy v případě, že ony úsečky nebudou do celku obsahu ničím přispívat, budou skutečně
54 Iluzionismus, eskamotérství či-li zauberkunst, je umělecký obor, při kterém kouzelník (iluzionista, eskamotér,
manipulátor) prostřednictvím svých manipulačních schopností, znalostí psychologie, herectví a techniky vytváří efekt
(klam, trik, iluzi), které mají pobavit, nebo udivit diváky. Do této oblasti též přivádí Platóna pátrání po podstatě sofisty,
když říká [PL] Sofistés 234e: „Nuže, co se týče sofisty, řekni mi tohle: Zdalipak je už jasno, že to je odrůda kejklířů,
protože je napodobitel skutečnosti … z toho, co bylo řečeno, je už skoro jasno, že to je příslušník třídy těch, kteří se
zabývaji hrou … tedy třeba ho pokládat za jakéhosi kejklíře a napodobitele.“
55 Apagogický důkaz je důkaz nepřímý, v logice se používá pomocí schématu usuzování modus tollens, tedy důkaz podle
vzorce: Pokud platí „z A vyplývá B“ a současně víme, že platí opak B, pak platí opak A. (Latinsky reductio ad
absurdum.)
56 Současná matematiky nepřipouští žádné hledisko „platí opak B“ účastnící se apogogického důkazu, které by vycházelo
pouze z rozumu (či z názoru). Tímto způsobem je také pozitivistický program v matematice nevyvratitelný a svého
konce se může dočkat pouze postupným vymřením svých stoupenců. Jak praví Thomas Samuel Kuhn (americký filosof
narozený 18. července 1922, zemřel 17. června 1996) ve své Struktuře vědeckých revolucí: „Při rozhodování, která
z vynořivších se potenciálních teorií by mohla nahradit paradigma stávající (teorie), hraje velkou úlohu také
přesvědčování. Každá ze skupin se snaží totiž své pravdy dokazovat na základě vlastní teorie, tudíž dochází nutně
k definici kruhem.“ (Pozn. vlastní teorie by bylo lze nahradit vlastním myšlením, které si musí každý sám vydobýt,
které je nepředatelné (na rozdíl od formalismu, který je zkopírovatelný z jednoho počítače na druhý.). „Tudíž pro ty, kdo
odmítají do skupiny vstoupit, nemá žádnou logickou přesvědčivost. Zdá se, že pokud existují nějaké vnitřní důvody pro
přijetí nového a destrukci starého paradigmatu, neplynou z logické struktury vědeckého poznání.“ Formalismus vnitřní
důvody nepřijímá, ale veškeré námitky formálním přijetím vstřebá, absorbuje a tím zruší. Z tohoto pohledu se zřejmě
jeví jakákoliv argumentace v neprospěch stávajícího paradigmatu matematiky za věc hodnou Idiota (z řeckého idiōtēs,
které má význam osoba bez odborných schopností či prostě zvláštní. Původně bylo toto slovo používáno k označení lidí
starajících se jen o vlastní zájmy a ignorující potřeby komunity) tedy všech těch, kteří nazapadají do předem
připraveného rámce. Způsobem vyřazení idiota mimo komunitu je však též možno chápat co předobraz osudu filosofa
vůbec (viz. též smrt Sokrata, Aristotela, Giordana Bruna, Bernarda Bolzana, Thomase Alva Edisona, Ladislava Klímy
a dalších). Být idiotem znamená vydat se sám na cestu vlastního myšlení a jak dodává Anna Hogenová: „ … věcně
myslet znamená nekrást druhému jeho motivy, k nimž se prodral svým životním hledačstvím, jež mohlo mít i podobu
utrpení, a tak to často je. … Do hloubek musí zamířit každý sám s nasazením sebe samého, zde se setká s chórismem,
s nicotou, s nepochopením, s podezřením a někdy i s neskrytou nenávistí.“ [AH3]
57 Tak se také vedlo rakouskému logikovi Kurtu Gödelovi a jeho Větám o neúplnosti, které měly právě svou absurdností
(dle záměru svého tvůrce) přimět matematické pozitivisty k zásadnímu obratu a důsledné přeorientování se na
fenomenologii (v matematické praxi), avšak v posledku byly všechny předkládané argumenty pouze přijaty jako důležité
matematické věty, které mají nyní zcela výsadní (!) postavení v celé moderní matematické logice. Byly přijaty a jako
platné začleněny do systému (a dále šířeny co obecně pravdivé věty) – aniž by způsobily jakoukoli změnu v myšlení
a přístupu. O tomto způsobu a možnosti nápravy „Moudrosti světa“ rozumným přemlouváním se můžeme více dočíst
např. v Komenského Labyrintu světa a ráji srdce kde v Kapitola XXXII a XXXIII Šalamoun sám uzavírá: „Marnost nad
marnost a všecko marnost“.
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Ničím58! To je však v posledku i klíč k řešení celé záhady rozporu dnešní a původní Euklidovy
geometrie, kterou tímto laskavému čtenáři nabízíme k úvaze – předně tedy matematické body, nemající
dílu, nejsou skutečně nic víc, než nic; taktéž ony dělící úsečky u ploch (případně dělící plochy
ohraničující tělesa atp.), jsou Ničím.
Co je míněno oním nic a jak si je lze představit?
Netajíme se tím, že věc není na první pohled zřejmá – a může působit potíže zvláště tehdy,
pokud se kdo dosud s žádnou z podob tvůrčího nic nikdy nesetkal (přičemž jednou z možností je
odvolat se na moudrost starého mýtu59). „Aktivní nic“ jakožto tvůrčí princip nenajdeme ani v rámci
Aristotelových ani Kantových kategorií a přeci se nám zdá, že je ono nic podstatou tvaru a tedy
i vlastního rozvržení prostoru na části; abychom se vůbec mohli přiblížit porozumění tomuto
základnímu pojmu, obraťme se na jednu z jeho základních podob, kterou nalázáme v pythagorejské
nauce o počtu (a v rámci tradičních pythagorejských kategoriích) v rozdílu sudých a lichých čísel60.
Vezměme si první taková čísla za příklad – či-li dvojku a trojku. Dvojka je snoubením dvou
celků, nebo též rozdělením původní jedničky na dva protiklady, na dvě poloviny. Co leží uprostřed
mezi těmito polovinami u dvojky? Zde neleží nic, nebo také přesněji (pro onen dvojí zápor v češtině,
který v mnoha případech významově splývá se záporem jediným) – ony dvě poloviny od sebe odděluje
nic, či-li prázdno.
„Prázdno odděluje věci, ježto je jakýmsi dělidlem a hranicí sousedních věcí. Je především
u čísel, neboť prázdno ohraničuje jejich podstatu.“61
Kdyby uprostřed dvou členů bylo něco jiného než nic, tedy obecně něco určitého, nejednalo by
se již o číslo sudé, ale o liché: u lichých čísel je totiž uprostřed vždy jeden z vytvářejících členů.
Tedy ono prázdno, která se nám u sudých čísel odhaluje, se objevuje vždy až na hranici –
něčeho jsoucího; naopak platí, že jednotlivé (jsoucí) je vyděleno z ostatního (celku) vždy onou
(pomyslnou) hranicí, která je ničím.
Vybaveni pojmem tvůrčí Nic - můžeme nyní zkusit pohlédnout na výrok stařičkého filosofa
Leukippa62:
58 Čeština na rozdíl od němčiny – nemá ráda ono zpodstatňování, přechylování a násilné personifikování podstatných jmen
ve vlastní Jména. Nebudeme tedy bezpodmínečně trvat ani na důsledném psaní Nic s velkým „N“ a v případě, že se
budeme domnívat, že nám nic nehrozí ztrátou či posunem významu, budeme užívat právě ono staré dobré nic
i k vyjádření bytostného Nic.
59 Vyšli jsme od trojúhelníka egyptského a máme tedy na mysli staroegyptský mýtus o bozích z čtveřice Usirev, Eset,
Nepthet a Sutech; přičemž nám jde v této chvíli o posledního z nich, tedy o boha Sétha (řecky Σήθ), který je podkládán
právě za aktivní princip Nebytí v Nebytí; sám je, dle výkladu onoho mýtu, oporou stability a symbolem moci mající
kontrolu nad silami chaosu. Svého bratra Usireva (bytí v bytí) nejprve vlákal do sarkofágu, aby jej následně zabil
a roztrhal na mnoho kousků. Po četných peripetiích je nakonec Sutech poražen synem Usireva, Hórem.
60 Nemáme k dispozici prvotních pythagorejských textů, musíme tedy přihlížet i k tomu, co psali jejich odpůrci. Tak se
u Aristotela můžeme dozvědět, že Pythagorejci uznávali deset základních kategorií a sice:
* mez a bezmezné,* sudé a liché,* jedno a množství,* pravé a levé,* mužské a ženské,
* klidné a pohybované, * rovné a křivé,* světlo a tma,* dobré a zlé,* čtverec a obdélník.
(Aristotelés, Metafysika I.5. 986a).
61 [ArF] 58 B30, Aristotelés, Fyzika 213b 22-27.
62 Leukippos z Milétu jako Démokritův předchůdce je řazen mezi tzv. Atomisty. Přízvisko stařičký používáme co poukaz
na ono podlehnutí vládě času – tedy na skutečnost, že se nám žádné z děl, které by bylo možno připsat samotnému
Leukippovi, nezachovalo.
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„Rozklad se děje působením prázdna“;
nebo též na Demokritovo rčení:
„Dva atomy, které se dotýkají, jsouť od sebe rozhodně odděleny prázdnem63“,
a především pythagorejské učení o povstávání jsoucího z apeiron64 prostřednictvím hranice65, jak je
např. vylíčeno u Filolaa66. Můžeme se ptát, zda-li nám právě to nemůže být vodítkem k možnosti znovu
začít rozmotávat celý historický příběh matematiky – plný zřejmých myšlenkových zvratů a omylů.
Vraťme se tedy k našemu důkazu Pythagorovy věty a znovu si povšimněme černých linií, které,
oddělují jednotlivé jednotkové díly v egyptském čtverci: uvažujme tak, že ony linie nejsou složeny
z bodů – které by měly možnost cokoliv vytvářet – ale jsou pouhou (pomyslnou) hranicí ploch, které se
navzájem dotýkají, jsou tedy sami o sobě pouze Ničím (prázdnem, které je však rozdílné od prázdna,
které vzniká na místě vyjmutí něčeho určitého67), potom zjišťujeme, že do výsledného obsahu 25 dílů
ploch daného součtem 9 a 16 jednotkových čtverců také ničím (hranice) nepřispívají a Pythagorova
věta tedy (opět, avšak zcela NOVĚ) platí.
Jednotlivé „nicující68“ body, které povstávají při střetu dvou nicujících linií, jsou tedy skutečně
bezrozměrné a nemají proto ani dílu – což je též původní vymezení Eukleidova pojmu bod v první
definici jeho úvodní knihy Základů:
„Bod je to, co nemá díl.“
Však pouhým prostřednictvím těchto bodů není ještě možné něco určitého sestavit – nemohou
cokoliv sami vytvářet a to ani změnu – neb jsou neměnným ničím; tedy důležitý rozdíl mezi takto
pojímanými nicujícími body a body Cantorovské matematiky spočívá především v rozdílu mezi nic
a prázdnem (ve smyslu substrahování) – konkrétně pak nicující body69 nemohou být samostatně
63 Démokritos z Abdér je považován za důsledného materialistického autora, což je však, vzhledem k neucelenosti a
zlomkovitosti dochovaného díla, pohled značně povrchní a diskutabilní. Zde je však zmíněn onen důležitý rozdíl mezi
atomem a prázdnotou – dva atomy se dotýkají (pythagorejská dvojka) a v místě doteku je prázdno (nic).
64 Aperion je centrální filosofický pojem u Anaximandra, obvykle se překládá jeko „počátek, princip všeho jsoucna“, neohraničené, bez-mezné. Jedná se o jeden z vůbec nejdůležitějších a také nejobtížnějších pojmů filosofie.
65 Hranice (πέρας – peras). Doklad výše uvedené myšlenky např. http://ru.wikipedia.org/wiki/Апейрон : „Пифагорейцы
называли апейроном беспредельное бесформенное начало, которое вместе с противоположным ему «пределом»
является основой сущего.“ Jinde se pak může dočíst: „Podle Heideggera, ale i podle jiných, je hranice tím
nejdůležitějším ... Hranice není jen 'čára', je i cestou od apeironského nekonečna k přesnému peraticky uzavřenému
prostoru.“ Anna Hogenová [AH1]
66 Filolaos byl pythagorejec a současník Sokrata. Myšlenky z jeho spisu (O přírodě) převzal a využil (podle antické
tradici) Platon při psaní svého kosmologického dialogu Timaios.
67 Petr Vopěnka v druhé rozpravě z geometrií píše: „Řekneme-li 'je to prázdné', pak tím neříkáme toliko, že tam není nic,
ale také že to může být něčím zaplňováno. Prázdno je dvojsměrný poukaz, jenž v jednom směru poukazuje na nic a ve
druhém na zaplňování.“ [V2.1] str. 102
Důrazně upozorňujeme, že v tomto našem ohledu, se na rozdíl od poukazu Petra Vopěnky, ono nic, které je na hranici
věcí, ničím jiným zaplnit nedá – a snad ani ničím ne. V tomto ohledu se také dualita prázdné-zaplněné jeví jako nestálejší než jednota vztahu nic-nic, které je zárukou neměnné stability – též vlastní atribut Sutecha (viz pozn. 59 o staroegyptském mýtu), oproti určitému Bytí v Bytí, kterému vládne Usirev.
68 Nicovat je pokus o češtinský novotvar ve smyslu být ničím – ve smyslu být činný jakožto bytostné nic. Že tímto
způsobem (oním novotvarem) činíme zvůli a jisté násilí vůči českému jazyku, ospravedlňujeme nesnadností
předkládaného tématu.
69 Mohli bychom místo „nicující body“ používat též snad libozvučnější označení „peratické body“, nyní nám však jde
primárně o zvědomnění toho, že ony body nejsou jsoucnem – a nelze je tedy ani vyjmout, proto ono označení pojící se
k nic, protože právě nic odebrat nelze.
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odebrány (neboť jsou pevně (s)vázány s vlastním aktem vymezování), především tedy po nich nemůže
zůstat prázdný prostor!
Nemá tedy smysl se ptát, zda-li se dva geometrické útvary mohou lišit v jednom Eukleidovském
bodě, který je Ničím – resp. odpověď bude, že žádné takové rozdíly v (peratickém, nicujícím) bodě
nemohou! nastat, protože Nic nelze vyjmout, či-li odebrat od jistého celku, které naopak právě ono Nic
vymezuje (ohraničuje); obdobně nemá smysl hovořit o uzavřených a otevřených intervalech – které
vzniknou odebráním Ničeho, neexistuje ani kruh bez své vnější kružnice (která je dána Ničím) aniž
existuje kruh bez svého středu (který je též součástí vymezení kruhu z apeiron, tedy i střed kruhu je
neoddělitelnou součástí onoho tvůrčího Nic, tedy je též peratickým bodem (mezním, vymezujícím
bodem)).
Obdobně ani žádné jiné jsoucno není z jednoty světa vyděleno jinak, než právě oním tvůrčím
Nic, které je samo hranicí věcí70! Chceme-li však Nic uchopit vlastním myšlením, je třeba celou věc
pojímat skutečně filosoficky71 a ne pouze formalisticky72.
Na základě tohoto nového pochopení pojmu nedělitelný bod vyšetřeme nyní některé další
základní geometrické situace a vztahy, které současná matematika též neumí uspokojivým způsobem
vyřešit. Začněme od úkolů zdánlivě nejjednodušších.

70 Viz. též pozn. 65. Ptáme-li se, zda-li i veškerost přichází sama k sobě prostřednictvím hraničního nic?, potom odpovědí
bude ano, alespoň dle pythagorejského mýtu a počtu, neboť nula, jako vejce slova, zrcadlíce se sama v sobě porodila
jedničku. Tato otázka však bude podrobněji prohovořena v samostatné části.
71 A chceme-li filosoficky pochopit tvůrčí Nic jakožto vytvářecí princip vymezení z Jednoty, nezbývá nám (nic jiného),
než přijmout zpět mezi základní principy filosofie také slova (a jejich praktické významy) jako meditace (pocházejícího
z latinského „meditatio“, které znamená „rozjímání“), či kontemplace – kterou může, alespoň dle dobrozdání (a ve
smyslu) Plótina překonat Lidská Duše též tělesnost a smyslovost a chápat tak i stupňovité vrstvení jednotlivých sfér,
které jsou postupnými emanacemi božského Jedna - až k hmotnému světu, který zároveň znamená nebytí.
Heideggerovským Pastýřem Bytí pak může být v posledku jen takový člověk, který je schopen se na Bytí naladit, a to
v původním usebrání, které se jmenuje Logos, či-li opět člověk filosofující.
72 Formalistická teorie množin ZF TM má značný problém s pochopením rozlišování Nic, neboť rozlišuje množiny pouze
podle počtu jejich prvků – zná tedy pouze jednu prázdnou množinu ∅ - která však sama může být (a je pokládána) za
platný prvek jiných množin. K vyjádření toho, co má aktivní povahu Nic – tedy něčeho, co nevstupuje jakožto vlastní
počitatelný prvek do dalších množin, ale samo se ukazuje na hranici věcí – nemá klasická teorie množin připravený
žádný formalismus a tedy zde ani není – při získávání si vlastního pochopení tohoto pojmu – nač navázat.
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První úkol geometrie
rozdělení úsečky na dvě stejné, sobě podobné části
Geometrická konstrukce nalezení středního bodu dělení úsečky je obecně známá (již od dob
Thaleta), otázkou však je, ke které z obou částí bude onen půlící bod patřit? Dnešní matematik nemá
žádnou uspokojivou odpověď na takto jednoduchou a přirozenou otázku – neboť onen půlící bod musí
svou (byť pouze bodovou) velikostí (připomeňme, že úsečka s koncovým bodem je pro dnešní
matematiku jiné geometrické jsoucno, než úsečka bez koncového bodu) připadnout pouze jedné
z disjunktních (neprotínajících se) částí dělení; má-li se tedy úsečka rozdělit na dvě disjunktní
poloviny, musí onen půlící bod náležet pouze do jedné z nově vzniklých množin – tedy vzniká
neřešitelný problém – a rozpůlit jednotkový interval <0,1> na dvě stejné disjunktní poloviny není tedy
v současné matematice vůbec možné (stejně tak neumí dnešní matematik rozpůlit disjunktním
způsobem ani čtverec, kruh, krychli apod.). Důvodem je onen dělící bod {½}, který v dnešní
matematice JE něčím, co lze tedy případně i odebrat73.
V původní Pythagorejské nauce či původní Eukleidovské geometrii je však vše ještě nadmíru
snadné a názorné – onen půlící bod je společným koncovým bodem obou polovičních úseček, je onou
hranicí, která se nedá od zbylé úsečky odpojit a sám tento bod povstává k evidenci (až s) oním aktem
půlení, bez něj a bez oněch polovin nemá také žádnou samotnou zjevnou existenci; tedy přesněji –
onen Pythagorejský půlící bod nemá (jak jsme již výše uvedli), vůbec žádnou velikost (tedy ani
bodovou ne), je ničím, sám o sobě tedy vůbec neexistuje, ale povstává právě a pouze jako hranice věcí,
nelze od věci samostatně odebrat. K podobnému příkladu se ještě znovu vrátíme později, když budeme
hovořit o Zenonových aporiích.
Na tomto místě uzavřeme první kapitolu či-li kauzu Pythagorovy věty: pozorovali jsem na
rozkladu čtverců egyptského trojúhelníka, že chceme-li řešit výzvu, kterou nám dává platnost
Pythagorovy věty, je zřejmé, že ony oddělující hranice (malých čtverců) nepřispívají žádným
způsobem k velikosti obsahu zmíněných čtverců A,B,C a to lze pozitivně říci pouze v tom případě,
kdy ona hranice je skutečně Ničím. Potom též znovu Pythagorova věta bezrozporně platí, ztratila se
však možnost vytvářet (matematické) jsoucno pouze z bodů, nebo také jinak – má-li být jsoucno něčím
jiným, než pouhým nic, otevírá se před námi možnost znovu začít objevovat, o čem matematika vlastně
hovoří, neboť jsme se dostali pod samotné její základy74.
73 Na tento problém narazil také již Aristoteles, v Metafyzice v knize třetí v rámci dvanácté aporie, kde píše: „Body, čáry
a plochy nemohou však ani vznikati, ani zanikati, ač hned jsou a hned nejsou. Jakmile se totiž dvě tělesa dotknou nebo
rozpojí, stane se zároveň při dotyku ze dvou ploch jedna a při rozpojení se stanou z jedné dvě. A tak nastane-li spojení,
to, co bylo dříve, již není, nýbrž zaniká, a nastane-li rozpojení, jest to, co před tím ještě nebylo. Ale bod jako nedělitelný
nemůže býti rozdělen ve dvé. A jestli body vznikají a zanikají, vznikají z něčeho. Podobně je tomu u toho, co je nyní
v čase. Ani to nemůže vznikati a zanikati, ale přece se zdá, že jest stále jiné, aniž jest nějakou podstatou. Zřejmě je tomu
stejně i u bodů, čar a ploch; jest tu totiž stejný poměr. Neboť všechno to je podobně buď mezí anebo rozhraním.“
[ArMf] str. 93
Zdá se tedy, že přesvědčit Aristotela (a jeho následovníky) o možnosti tvůrčího Nic – které nepovstává z něčeho, ale
naopak, prostřednictvím čeho se vůbec něco vynořuje a co vysvětluje onu aporii (řecky: ἀπορία, neřešitelný rozpor mezi
dvěma stejně dobře doloženými názory, který vězí ve věci samé a není jen paradoxní, tj. zdánlivě sporný) , by bylo lze
pouze hrubým násilím (vůči zde uvedené Aristotelské myšlenkové koncepci).
Nic má však, dle našeho výkladu, právě onu povahu, že jest i není (což je však možné pouze u Pythagorejců a snad také
u Herakleita, kde též neustálé změny a boj protikladů nejsou náhodné, ale vše je přesně určené a vymezené Logem)
avšak v Aristotelské koncepci tohoto tvůrčího sjednocení protikladů hladati by bylo darmo.
74 Formalistická matematika samotná se nikdy nemůže osvobodit ze zajetí vlastních axiomů, pod tuto základní úroveň se
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„Kosmické bytí počíná jedničkou; před ním jest nepředstavitelno, nekonečno, nebytí. Ten, jenž
není, nic, nula. Jednička jest číslem: nula jest něčím, co stojí nad každým počtem“
Pierre de Lasenic, Hermetická iniciace Universalismu
Epilog první kapitoly
Že jsme se při výše uvedeném pokusu zavedení pojmu tvůrčího Nic dostali nutně do velmi
svízelné situace, dokládá již Platon ve svém dialogu Sofistés, když jeho Host praví:
„Host

… Tento výrok se odvážil předpokládat, že věc nejsoucí jest … Avšak veliký
Parmenidés, hochu, když jsme my sami byli hochy, nám o tom hlásal od začátku
a napořád a takto pokaždé mluvil v řeči nevázané i ve verších:
z nejsoucna dělati jsoucno se nikdy násilím nedá;
raději od této cesty, když pátráš, zdržuj svou mysl.
Jeho svědectvím to tedy je potvrzováno a ze všeho nejvíce by to objevila sama
úvaha, kdyby byla podrobena jen malému výslechu.“75

Dá se říci, že jsme málo dbali onoho Parmenidova zákazu, když jsme hovořili o nicujícím Nic,
avšak nečinili jsme tak bez pozitivního příkladu obdobného počínání. Vždyť přeci i Platonův Host sám,
navzdory vědomosti o tomto (svém vlastním) důrazném varování, se odvažuje pokračovat svými
úvahami dál, aby se v posledku dobral následujícího:
„Host

Theait.
Host
Theait.
Host
Theait.
Host

… Snad tedy, jak jsi řekl, nezůstává co do jsoucnosti za žádným z ostatních
jsoucen, a je třeba již bez obavy říci, že nejsoucno je trvale majitelem své vlastní
přirozené podstaty; zrovna tak jako veliké bylo veliké, krásné bylo krásné,
neveliké neveliké a nekrásné nekrásné, tak také týmž způsobem nejsoucno bylo
a jest nejsoucno, jedna idea v počtu mnohých. Či máme, Theaitéte, hledíc
k němu, ještě nějakou nedůvěru?
Žádnou.
Nuže víš, že jsme zašli ve své nedůvěře k Parmenidovi dále, než stanovila jeho
zápověď?
V čem to?
Hledali jsme ještě dále vpřed a dokázali jsme mu více, nežli on zakázal zkoumat.
Jak?
Protože on kdesi říká:
z nejsoucna dělati jsoucno se nikdy násilím nedá;
raději od této cesty, když pátráš, zdržuj svou mysl.

Theait.
Host

Ano, praví tak.
Avšak my jsme netoliko dokázali, že nejsoucna jsou, nýbrž také jsme objasnili,
co jest idea nejsoucna; když jsme totiž dokázali, že jest přirozená podstata

může dostat pouze prostřednictvím filosofie – Platonské dialektiky (viz. poznámka 33 na str. 13). V tomto ohledu je také
celá naše práce výzvou těm, kteří chtějí rozumět (ve smyslu umu, umění) – komu se naopak (jen) stínová hra
s aximatickými systémy jeví jako to vůbec nejpokrokovější, čeho lidstvo v historii filozofie dosáhlo, toho ponecháme při
jeho vlastním mínění.
75 [PL] Platon Sofistés 237a
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různosti i že je rozkouskována ve všech jsoucnech v jejich vzájemném poměru,
o každé jednotlivé její částce protikladné proti jsoucnu jsme se odvážili říci, že
právě to je vskutku nejsoucno.“76
Pokud bychom chtěli na výše uvedenou Platonovu myšlenku (pozitivně naladěni vůči vlastnímu
výkladu) navázat, potom bychom řekli, že jsme spatřili ve všech jsoucnech vydělených z celku
uplatňování vlastní podstaty tvůrčího Nic – tedy nejsousna – jakožto nutné podmínky povstávání
a protikladnosti jsoucen, či-li jsme Nic určili zodpovědnou, obdobně jako Platon, za vlastní podstatu
různosti věcí. Že se zde zákonitě dostáváme do oblasti, ve které se musíme myšlenkově střetnout
s působením učení Parmenida, jeho žáka Zenóna z Eleje (a jeho následovníků), je patrné (nejen)
z historie filosofie samé. Učiníme tak v další části, kdy od tvůrčího Nic přejdeme k Jedničce
a Nekonečnu.
***

76 [PL] Platon Sofistés 258b
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„Tak proniká poznání záhadou světa, aniž může proniknout do světa samotného a zničit jej,
a prostředkuje tak přechod, jímž je poznatek, že protiklady nekonečna a konečna jsou pouhými abstrakcemi
konkrétního světa, čímž se protikladu dostává sice jenom nejpovrchnějšího a nejchudšího, ale přitom prvního
pravdivého řešení. Kromě věčně negativního poznání nepřístupného temného světa má člověk, tento mikrokosmos
a zprůhledněné konkrétno, tato jednota nekonečna a konečna a pravdivé vysvětlení veškerenstva, ještě poznání
positivní, stále se rozšiřující, aniž může být ono negativní poznání kdy úplně stráveno. Tak je toto poznání dílem
pro věčnost. Neboť i když skončí, přece v něm člověk dovršuje čin, který bude mít význam pro celou budoucnost,
a to jako první čin, jímž pro nás začala vláda nekonečna.“
Augustin Smetana, Vznik a zánik ducha

Intermezzo
Krátké pojednání o Jedničce
„Host
Theaitétos
Host

… jsoucno, které je v tom stavu, že je jistým způsobem jedno, ukáže se, že není
totožné s jedním, a všechny části dohromady budou více než jedno.
Ano.
Avšak jestliže jsoucno pro ten stav, který v něm způsobuje jedno, není celek,
a celek sám jest, chybí jsoucno samo sobě.“
Platon, Sofistés 245b

„Má-li filosofie předmětem jsoucno, tedy i jedno, neboť jsoucno a jedno jsou totožné77. ...
Metafysika jest jak vědou o jednom, tak o mnohosti.“
Aristoteles, Metafyzika kniha čtvrtá, Podstata a úkol metafysiky,
kap. 2. Významy jsoucna. Odpověď na první aporii
„

A“

Prolog
Chceme-li zachytit a hovořit přiměřeným způsobem o námi vytčeném tématu, tedy být účastni
vlastní rozpravy o jedničce – neboli o podstatě bytí, není vhodnějšího (a snad ani jiného možného)
vstupu (do tohoto vlastního tématu filosofie) než zůstat (stát) naplněni úžasem – úžasem samotným,
bytostným, který je vnitřní kvalitou vlastní hlásky „A“78. To je (úžas sám) též vlastní počátek našeho
myšlení i řeči, a tak se i – hláskou „A“ – naše (česká) abeceda79 začíná.
77 Dle Aristotela „Jedno a jsoucno jsou totožné a jednoho rázu, ježto se navzájem provázejí tak, jako počátek a příčina,
i když oboje nespadá do jednoho pojmu; nevadí ovšem, chápeme-li je stejně, ba je to i prospěšné. Neboť je to totéž,
řekne-li se 'jeden člověk' nebo 'jsoucí člověk' aneb jenom 'člověk'; a zdvojený výraz 'jest jeden člověk' neříká nic jiného
než výrok 'jest člověk'; podle toho zřejmě není jsoucno od jednoho odloučeno, ani když něco vzniká, ani když něco
zaniká, a právě tak jedno od jsoucna. A tak jest zjevno, že přídavek u těchto výrazů znamená totéž a že jedno neznamená
nic jiného než jsoucno. Mimo to podstata každé jednotlivé věci jest jedním, a to nikoli mimochodem, a stejně tak jest
i jsoucnem.“ – Metafyzika kniha čtvrtá str. 98 [ArMf].
Obdobně hovoří i Platon. Naproti tomu Pythagorejský mýtus považuje, na rozdíl od vymezení Aristotela, Nic za
původnější, než Jedno a Nulu za původnější než Jedničku, jak jsme podrobně uvedli v předchozí části této práce.
78 „Máme-li vyslovit, co vyjadřuje hláska A, řekneme asi: otevřenost srdce, úžas; ale jde o zážitky na podivuhodně vyšší
úrovni, než na jaké se odehrává naše normální divení.“ Jan Dostal, Tvořivá řeč str. 13
79 „Abecední písmo vzniklo toliko jednou: vynořilo se v prostředí semitských jazyků. Všechna ostatní hlásková písma jsou
od něj odvozená: od řecké alfabety, přes latinskou abecedu, po Hindi, Pálí a Sanskrt.“ Zdeněk Neubauer [PPP], str. 1.
Podle vyprávění starořeckého mýtu přivezla na Krétu tajemství písma fénická princezna Európa, když byla unesana
samotným vládcem bohů Diem. Odtud pak počátek (nejen jména, ale i) vlastních dějin Evropy. … Prvním písmenem
fénické abecedy je tedy alef, odpovídající hebrejskému א, jehož tradiční číselná hodnota (tohoto písmene) je jedna.
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Že však by bylo pokládáno ono vyjádření jedničky (a celého námi vytčeného tématu) „pouhým“
„A“ za nedostačivé – a že o bytí jakožto o Bytí je zvykem hovořit mnoha slovy – je pro nás též prvním
dokladem (či poukazem) toho, že Jedno se (v dnešním světě) vyjadřuje (teprve) mnohostí.
Jedno a celek
Ono první, počáteční, je nejen nej-jednodušší, avšak též na uchopení nej-problamatičtější. Proto
se také nedá Jedno vyučovat, ale naopak předběžná znalost Jednoho je vlastním předpokladem myšlení
– a lidského bytí vůbec; tak také člověk je člověkem svým Já, svou osobností, která je chápána jako
(synonymum) označení lidské jedinečnosti; a člověk se stává člověkem (a vrůstá do lidství spolu s)
poznáním onoho (bytostného) „sebe sama“80. Tímto způsobem se také váže (a splývá) poznání podstaty
člověka a poznání Jednoho. Vidíme tedy, že rozprava o jedničce – přesněji o Jednom – zahrnuje ve
svém předmětu veškeré tázání, směřování a usilování celé filosofie, neboť poznání jednoho (Jednoho)
je (zároveň) vždy i poznáním celku.
Odtud též plyne úskalí našeho tématu: nelze popsat Jedno, aniž by nebylo nutno poukázat na
celek (avšak kdo se odváží pravdivě hovořit o celku a veškerosti? - kdo může dostát takto těžkému
úkolu tváří vtvář vlastní nedostačivosti, kdo se může vyznat v mnohosti, rozlehlosti a spletitosti celého
tématu?); proto se zdá přiměřenější hovořit (ponejprv) o Jednom jednoduše a v jednoduchosti, která je
(přec!) sama podstatou Jednoho.
Máme-li zvolit (a z celé historie filosofie vybrat) alespoň dva patrné reprezentanty (co příklady)
onoho pohledu – kdy jedno a mnohé jsou nerozlučně spjati, vyberme ponejprv myšlenky Platona
a následně Leibnize; ve druhém případě pak pozorujme, kterak se jedno přímým způsobem též váže též
k nekonečnosti.
„30c … Tak tedy lze s pravděpodobností říci, že tento svět prozřetelností boží stal se živým
tvorem majícím duši i rozum. Na základě tohoto jest nám nyní dále říci, který ze živoků byl tvůrci při
tom díle vzorem. Nemysleme, že některý takový, který jest částí něčeho – vždyť nic by se nikdy nemohlo
státi krásné, co jest podobno nedokonalému –, nýbrž představme si jej zcela podobna tomu, jehož díly
jsou ostatní živokové, jedinci i druhy. Onen totiž objímá v sobě všechny pomyslné živoky právě tak,
jako tento svět nás i všechny jiné viditelné tvory. Chtěje jej zajisté učiniti podobným nejkrásnějšímu ze
jsoucen, chápaných rozumem a ve všem dokonalému, stvořil jej bůh jakožto jednoho živoka
viditelného, obsahujícího v sobě všechny živoky, kteří mu jsou přirozeností sourodí. ….
33a … Z této tedy příčiny a na základě této úvahy stvořil svět jakožto jeden celek ze všech
celých prvků, dokonalý i nestárnoucí a nepodrobený nemocem. Tvar mu dal vhodný a podstatou
sourodý. Neboť živoku, jenž má v sobě objímati všechny živoky, jistě sluší takový tvar, který v sobě
objímá všechny tvary, co jich jest …
34b … a tak zbudoval svět jeden jediný, osamělý, kouli v kruhu se otáčející, který může pro
svou dokonalost sám se sebou vcházeti ve styk a ničeho druhého nepotřebuje, jsa dostatečně znám
i přítelem sobě samému. A tak pro tyto všechny věci jej stvořil blaženým bohem.“
Platon, Timaios
Předchozí výměr jednoho živoka u Platóna se týká nejprve jeho tělesnosti, tedy
rozprostraněnosti – o duši onoho jednoho živoka je hovořeno následně; obdobně též u Leibnize
nalezneme v hlavním spise pojednávající o podstatě monád (či-li duchovních jednotek) v oddíle
věnované jejich tělesnosti následující rozvahu:

80 Jen Bůh (biblické zvěsti) o sobě může říci: „Jsem, který jsem!“, avšak k člověku (Adamu) se (i Hospodin) už
v prapočátku obrací centrální otázkou „Kdež jsi?“ – a tato otázka znovu zaznívá celými dějinami filosofie: „Člověče,
poznej sebe sama.“
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„63. Tělo, které patří nějaké monádě, jež je jeho entelechií81 či jeho duší, konstituuje ve spojení
s entelechií to, co se označuje jako živočich. Toto tělo živého tvora nebo živočicha je pak vždy
organické, neboť je-li každá monáda svým způsobem zrcadlem vesmíru a vesmír je uspořádán podle
dokonalého řádu, pak musí být také v představujícím, tj. v percepcích duše a tím i v těle, podle něhož je
v ní vesmír představován.“
64. Každé organické tělo živého tvora je podle toho jakýsi druh božského stroje neboli
přírodního automatu, který nekonečně daleko předstihuje všechny umělé automaty. Neboť stroj
postavený lidským uměním není strojem v každé své části. Například zub mosazného kola má části
nebo kousky, které pro nás neobsahují nic uměleckého a nenaznačují nic o užití stroje, pro který bylo
kolo určeno. Stroje přírody, tj. živá těla, jsou však stroji ještě i ve svých nejmenších částech až do
nekonečna. Právě to tvoří rozdíl mezi přírodou a uměním nebo také mezi božským a naším uměním.
65. Tvůrce přírody jediný mohl vytvořit toto božské a nekonečně podivuhodné umělecké dílo,
v němž nejenže je každá část hmoty dělitelná do nekonečna, jak staří správně poznali, nýbrž dokonce je
aktuálně dále dělena bez konce, přičemž se každá část člení v další části, z nichž každá má určitý
vlastní pohyb. Jinak by totiž bylo nemožné, aby každá část hmoty mohla vyjadřovat celý vesmír.
66. Z toho je vidět, že i v nejmenší82 částečce hmoty existuje svět tvorů, živých bytostí, živočichů,
entelechií, duší.
…
69. Podle toho neexistuje ve vesmíru nic pustého, nic neplodného, nic mrtvého, žádný chaos
a žádný zmatek, leda podle zdání.
…
70. Z toho, co bylo řečeno, je vidět, že každé živé tělo má svou řídící entelechii, která je
v živočichovi duší. Údy tohoto živého těla jsou však zase naplněny jinými živými tvory, rostlinami,
živočichy, z nichž každý má opět svou entelechii neboli řídící duši.“
Gottfried Wilhelm von Leibniz, Monadologie
Každá monáda, každá (duchovní) jednotka (v Leibnizovském smyslu), je tedy jednak
„jednoduchá substance, která vstupuje jako prvek do složených věcí, je jednoduchá, tj. nemá části83“,
jednak „každá stvořená monáda představuje celý vesmír84“ … a v rámci své vazby na tělesnost je velmi
nesmírně bohatou strukturou.
Shrnutí
Každá Jednotka (bytí) je jednak jednoduchou jednotou celku – a jako jednotka je nedělitelná;
zároveň však každá Jednotka (či-li monáda) je schopná zrcadlit (jí příslušející tělesností) veškerost
(tedy celý svět, vesmír). Proto také žádná Jednotka není geometrickým (či lépe hraničním) bodem ve
významu Nic, jak o tom bylo hovořeno v předešlé kapitole; ale vše, co povstává v prostoru a zakládá
prostor, je samo nekonečně dělitelné; každý tělesný (a tedy i matematický) bod, který je sám schopen
účastnit se aktu tvoření (ve smyslu skládání), je sám v sobě (nekonečně) bohatou strukturou.
***

81 Entelechie je filosofický pojem, kterým již Aristotelés označil vývoj a pohyb živých organismů (a tedy např. i člověka)
k nějakému vnitřně danému cíli, k (druhově specifické) dokonalosti. Entelechií housenky je kukla a motýl, entelechií
člověka je jeho duše.
82 Hovoří-li zde G.W.Leibniz o nejmenší částečce, potom jde o „básnické vyjádření“ opravdu nepatrného dílu. Z dalšího
je zřejmé, že žádná skutečně „nejmenší“ částečka hmoty (v Leibnizově systému) neexistuje.
83 G.W.Leibniz [GWL] teze 1.
84 G.W.Leibniz [GWL] teze 62.
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…ana všecka země pomrzla byla, a všecky cesty sněhem se zavalily, rytíř jeho Podiven šel za ním.
V jehož nohy, an dobrou obuv měl, tuhá zima se řítila a na nohy jeho se razila, že jí nijakž trpěti nemohl pro
velikou ukrutnosť. Jemužto svatý Václav znamenav i pověděl: Stavěj nohy své v mých noh šlépěje. A tak hned toho
rytíře nohy v šlépějích svatého Václava se rozehřály, že potom víc na nich žádné zimy necítil …
Legenda o sv. Václavovi

Část druhá
Po stopách Bernarda Bolzana
Úvod a volba osnovy
Ačkoliv veškerá filosofie i každé umělecké dílo musí vždy též ve své jedinečnosti povstat
a neustále pramenit v prapůvodní čistotě a originalitě (znovu a znovu) ze svého vlastního zdroje, zdá se
přeci vhodné a smysluplné navázat též myšlenkově na práci těch, kteří kráčeli stejným směrem před
námi, na generaci byvších myslitelů.
Centrální otázkou další části práce bude tedy nejen vztah konečných a nekonečných veličin, ale
především další rozvoj a ospravedlnění myšlenek předního českého matematika, humanisty a myslitele
Bernarda Bolzana a to především oněch vyjádřených v jeho vrcholném (a též posledním) díle
Paradoxy nekonečna – které je cele této otázce věnováno. Bude rozvinuta zcela nová a originální
interpretace dávající možnost nezvyklého pohledu na nejzákladnější otázky spojené s infinitezimálním
kalkulem.
Že takto pojatá práce má nutně transdisciplinární rozměr a stojí na pomezí (dnešních) oborů
filosofie a matematiky – vyplývá přímo z povahy probíraného tématu, kterým je konečno a nekonečno
– a že toto spojení je zákonitým zdrojem těžkostí, si byl vědom již Bernard Bolzano sám a také se
k tomuto, v dopise svému příteli Feslovi datovaném Těchobuz 26.9.1842, vyslovuje:
„Matematici se téměř nikdy nezabývají filosofií a naši dnešní filosofové naproti tomu věří, že se mohou bez
matematiky obejít, nebo za dostačující pokládají, tlachají-li něco o formuli A = A, o plus a minus či o mocninách. Protože
… ve všech mých matematických pokusech je matematika zpracovávána filosofickým (spekulativním) způsobem, není divu,
že nikoho nezajímá.“ [KT] str. 119

Ve své době skutečně Bernard Bolzano nenašel žádného čtenáře pro své texty, dokonce
i recenze na své matematické práce si pod pseudonymem musel napsat sám – a to opět zcela bez
úspěchu. Může snad práce, která kráčí v jeho šlépějích, dopadnout jinak?
Bolzano (sic) sám, alespoň 50 let po své smrti, došel částečné rehabilitace a dnes je uznáván co
přední český filosof i matematik 19. století … avšak ono uznání má značně svéráznou podobu.
Známý český filosof Jan Patočka upozorňuje na následující problém:
„Ačkoli se naši čeští badatelé, jak ukázáno, neustále snaží zpřístupňovat Bolzanův odkaz tím, že na jedné straně
opatrují a připravují k vydání jeho literární pozůstalost a na druhé vykládají jeho nauky v současném smyslu a těží z nich
užitek pro současnost, jedna věc – ale snad ta nejdůležitější, jak se mi zdá – dosud chybí: chybí příspěvky, které by na
základě samostatné práce na problémech, které Bolzano nadhodil, dokázaly zachovat Bolzanovým náhledům jejich
opravdovou živost…“ [KT] str. 223

Samotná otázka hodnocení Bolzanova díla a jeho stylu zůstává totiž i v dnešní době stále
aktuální a stejně rozporuplná, jako v minulosti. Mnoho dnešních matematiků sice pokládá Bolzanovo
dílo za přínosné – avšak pouze v kontextu doby svého vzniku, a za plnohodnotný matematický
(vědecký) text by jej (dnes) nepřijali – a nepřijímají! A právě v tomto ohledu se dílu Bernarda Bolzana
dostává stále stejného přijetí jako v době svého vzniku, přičemž otázkou nejsou jen dosažené vlastní
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matematické výsledky, ale jde především o vlastní vědecký styl – či-li filosofický způsob přístupu
k matematice vůbec.
Je to způsobeno tím, jak jsme několikrát zdůraznili již v první části této práce, že v dnešní
matematické obci je dnešní převládající filosofický směr určován pohledem a naladěním důsledného
logického pozitivismu a hlavně formalismu, který se zvláště na českých vysokých školách
a matematických fakultách prosadil?
Jakkoliv se mohla z počátku jevit práce na ambiciózní výstavbě formální matematiky jako
velmi plodná (zastřešena tzv. hilbertovským programem) a mohlo se zdát jejím zastáncům jen otázkou
času, zručnosti a preciznosti, kdy bude celý program úspěšně završen – následné výsledky Alfreda
Tarského, Alonza Churche a především Kurta Gődela prokázaly – že je onen formalistický program
principiálně nerealizovatelný. Hilbert sám pak nedlouho před svou smrtí prohlašuje:
„Kde máme hledat naději a jistotu, když dokonce matematické myšlení selhalo?“ [EF] str. 139

Podobnou otázku si položil i sám slavný logik Kurt Gődel a přišel s odpovědí, kterou by bylo
možno vyjádřit následovně:
„V dalším vývoji v matematice bude dobré revidovat představy o možnostech formální výstavby matematiky
a vstřícněji se obrátit k tomu, jakým způsobem zkoumá svět fenomenologie, tedy vzít vážně to, co o podstatě a možnostech
poznání světa říká právě zakladatel fenomenologie - Edmunt Husserl.“ [KT] str. 57

O tom, že však k odklonu od vytčeného směru nedošlo se může přesvědčit každý sám studiem
doporučené odborné matematické literatury85 a co víc, uplatňování důsledného formalismu zabraňuje
principiálním způsobem možnosti pochopení původních Bolzanových myšlenek a jejich další rozvoj.
Podkladem naší další práce bude především Bolzanův vrcholný spis Paradoxy nekonečna,
přesněji pak jeho dosud jediný český překlad z roku 1963 pořízený dr. Zichem. Způsob zpracování této
části práce je realizován metodou komentáře k úvodním hlavním paragrafům tohoto překladu. Původní
výsledek této části je jednak odhalení učiněné v rámci komentáře k § 18 a sice nalezení přímého
důkazu vedoucí k jinému součtu geometrické řady, než jaké se běžně uvádí pomocí limitního
zaokrouhlování – což má, mimo jiné, též přímý důsledek na řešení tzv. Zenonových aporií, v druhé
části pak možnost konfrontace výstavby pozdějšího Cantorova hierarchického uspořádání nekonečen.

85 Viz. např. [TM], [EF], [SA] a mnoho dalších.
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Teprve smrtí dogmatu rodí se věda.
Galileo Galilei

Paradoxy nekonečna
Věnováno Bernardu Placidu Johannu Nepomuku Bolzanovi
Jak bylo zmíněno již v úvodu k této části, budeme v naší další práci podstatným způsobem
využívat českého překladu Bolzanova spisu Paradoxy nekonečna od dr. Zicha z roku 1963. Aby
nedošlo k mýlce, bude Bolzanův „originální text“ (tedy onen český překlad) oddělován od ostatního
komentáře k jednotlivým paragrafům nejen jiným typem a velikostí písma, ale navíc i dvojicí
zvláštních uvozovacích znaků přímé citace Bolzanova textu, a sice pro začátek a konec budeme užívat
symbol ♣.
Cílem dalších komentářů k jednotlivým paragrafům je přímým způsobem navázat na Bolzanovy
myšlenky – a jsou-li tyto chápány z pohledu dnešní vědy jakožto zcela chybné, potom též (vice versa)
získat ucelenou perspektivu umožňující rozpoznat (díky Bolzanovi i) rozporuplnost současného
(vládnoucího) matematického náhledu.
§1

♣ Jistě většina paradoxních tvrzení, s nimiž se setkáváme v oblasti matematiky, i když to nejsou všechna, jak

soudí Kästner, jsou věty, které buď přímo obsahují pojem nekonečna, nebo se o něj nějakým způsobem opírají, pokusíme-li
se o jejich důkaz. Ještě méně sporné je to, že k tomuto druhu patří ty matematické paradoxy, které zaslouží naší největší
pozornosti, protože rozhodnutí neobyčejně důležitých otázek mnohých jiných věd, jako fyziky a metafyziky, závisí na
uspokojivém vyvrácení jejich zdánlivého sporu.
A právě to je důvod, proč se v tomto pojednání zabývám výhradně jen úvahami o paradoxech nekonečna. Nebylo
by však možné, jak sami uznáme, rozpoznat zdánlivý spor, který na těchto paradoxech lpí, jako pouhé zdání, kterým ve
skutečnosti je, kdybychom si především neozřejmili, který pojem spojujeme s nekonečnem. To tedy předešleme. ♣

Pokud bychom nahlédli do pozitivisticky vykládaných dějin matematiky, potom bychom nalezli
k Bolzanovu prvnímu paragrafu následující doplnění:
Takzvaná 1. krize matematiky86 začíná (již) ve starém Řecku a souvisí s objevem
nesouměřitelnosti některých délek, Zenónovými aporiemi a třemi klasickými problémy antické
matematiky - které jsou známé jako zdvojení krychle (tzv. délský problém), kvadratura kruhu a trisekce
úhlu. Všechny tyto problémy souvisí přímým způsobem s nekonečnem a nekonečným regresem.
Další, v pořadí 2. krize matematiky, je spojována s objevem infinitezimálního počtu a se jmény
jeho zakladatelů – Issaca Newtona a Gottfried Wilhelma Leibnize. Jak tuto druhou krizi hodnotit
a pojímat? Spokojme se pro tuto chvíli uvedením dvou protichůdných náhledů: a sice z knihy historika
Eduarda Fuchse:
„ .... 2. krize matematiky, jak jsme již uvedli, je spojována s nejasnostmi kolem počítání s nekonečně malými
veličinami. Newton a Leibniz při výstavbě infinitesimálního počtu nedovedli tyto operace řádně zdůvodnit. Během doby bylo
čím dál nejasnější, jak je možné, že nezdůvodněné postupy s přesně nedefinovanými veličinami dávají převážně správné
výsledky. Tato krize byla překonána díky práci Cauchyho, Weistrasse a dalších v 19. století.“87

a jako protipól uveďme motto z knihy filosofa matematiky Petra Vopěnky:
86 Termíny krize matematiky je hojně užíván především současnou garniturou kateder Historie matematiky v Čechách,
více např. v monografii [EF].
87 [EF] str.130
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„Odmítnutí Newtonova a Leibnizova pojetí infinitesimálního kalkulu matematiky devatenáctého a dvacátého století
- vyvolané ať již jejich neochotou či neschopností domyslet a dotvořit základní pojmy, o něž se původní pojetí tohoto
kalkulu opíralo - bylo jedním z největších omylů nejen matematiky, ale evropské vědy vůbec.“88

Východisko z druhé krize, kterou si vybrala pozitivistická věda, vrcholí ve snaze
o formalisticky spolehlivé vybudování základů matematiky v rámci Cantorovy teorie množin, av3ak
sama vyústila v objevení řady dalších antinomií, z nichž nejznámější je tzv. Russelův paradox (který
pojednává o nemožnosti existence takové množiny všech množin, které neobsahují samy sebe). Za
autora teze o nástupu 3. krize matematiky je pokládán německý matematik Hermann Weyl, který tuto
situaci charakterizoval v r. 1946 slovy:
„Méně než kdykoliv dříve jsme přesvědčeni o prvotních základech logiky a matematiky. Jako všichni a všechno
v dnešním světě prožíváme „krizi“. To trvá už téměř padesát let. Na první pohled nám nepřekáží v každodenní práci; mohu
se však přiznat, že ve skutečnosti měla silný vliv na mou matematickou činnost: směřovala mé zájmy do oblasti, která se mě
zdála relativně „bezespornou“, a neustále ve mně podrývala nadšení a odhodlání nezbytné pro každou vědeckou práci.“
[EF] str. 132

Russelův paradox byl sice formalisticky vyřešen, další antinomie, jako je problém zdvojení
koule pouhým rozřezáním, posunutím a otočením, v klasické matematice zůstávají (upozornili jsme na
ně v poznámce 53 na str. 20). Od dob Bolzanových tak zůstává v platnosti, že veškeré matematické
problémy jsou spojeny s praktickým uchopováním nekonečna (a v této oblasti se také matematika
prolíná s filosofií).
§2

♣ Již slovo samo říká, že nekonečné stavím proti všemu, co je pouze konečné. A okolnost, že název prvého

odvozujeme z názvu druhého, prozrazuje mimo jiné to, že si myslíme pojem nekonečna jako takový pojem, který vzniká
z pojmu konečna teprve připojením nové součásti (jako je již sám pojem negace). Že posléze jsou oba pojmy aplikovány na
množiny, či lépe na množství (tj. na množiny jednotek) a tím také na veličiny, nedá se popírat již proto, že je to právě
matematika, tj. nauka o veličinách, kde nejčastěji o nekonečnu mluvíme, když bereme za předmět svých úvah – a dokonce
výpočtu – jak množství konečná, tak nekonečná a vedle konečných veličin též nejen nekonečně velké, ale i nekonečně
malé.
Aniž bychom již předpokládali, že ony oba pojmy (totiž konečna a nekonečna) se dají stále aplikovat jenom na
předměty, u nichž se dá z nějakého hlediska prokázat velikost a množství, smíme doufat, že podrobnější zkoumání otázky, za
jakých okolností prohlašujeme nějakou množinu za konečnou nebo nekonečnou, nám poskytne objasnění toho, co je
nekonečno vůbec. ♣

Tento paragraf ještě není důsledným zavedením pojmu nekonečna, ale přesto o něm již mnohé
vypovídá. Povšimněme si předně, že stejně jako Leibniz i Bolzano s otevřenou samozřejmostí hovoří
o práci s nekonečně velkými i nekonečně malými veličinami, které budou z klasické Cantorovy
matematiky následně vypuzeny – a tedy vice versa – jsou to právě ony, které mohou ozřejmit mnohé
nesamozřejmé samozřejmosti v dnešní matematice a ukázat její problematičnost. K této otázce
s vrátíme znovu později, až budeme mít uchopeno více z Bolzanových pojmů.
Nyní bychom se chtěli zaměřit více na pojmy nekonečna a konečna a proměnu způsobu jejich
užití v přirozeném jazyce. Krom klasické matematiky ovlivnila jejich užití i terminologie katolické
teologie v 19. a 20. století. Doklad toho můžeme nalézt v článku Kateřiny Trlifajové Teologické
zdůvodnění Cantorovy teorie množin [FI] str. 208-209 a to jednak v části nazvané „Tři projevy
aktuálního nekonečna“ a taktéž v oddíle „Korespondence s kardinálem Franzelinem“, ze které
citujeme:
88 [V1] str.1
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„Z Cantorových dopisů význačnému vatikánskému teologovi kardinálu Franzelinovi je patrná důležitost, kterou
oba přikládali důkazu skutečné existence transfinitního aktuálního nekonečna. Tento problém není drobný teologický detail,
ale týká se klíčové otázky, zdali vůbec existuje aktuální nekonečno89.“

Změnu užívání pojmu konečna a nekonečna však můžeme dokumentovat přímo na úrovni
obecného českého jazyka a sice uskutečněnou téměř dokonalou proměnou (metamorfózou) těchto dvou
pojmů v období druhé poloviny 19.století, což nyní ve vší stručnosti a krátkosti doložíme. Zájemce
o tuto problematiku bychom tímto rádi dále nasměrovali k pečlivému prostudování slovníkových hesel
rozsáhlého Slovníku česko-německého Josefa Jungmanna z roku 1836 [JU], který jen o 12 let předchází
vydání Paradoxů Nekonečna a kde můžeme nalézt ještě doklad o tom, že v češtině počátku 19. století:
pojem konečnosti souvisí ještě přímo s pojmy jistota, pravda, certitudo, veritas, Gewißheit,
Wahrheit a také s výrazy neproměnitedlný, definitivus, ultimus, immutabilis, nutnost, neúchylnost,
nevyhnutelnost90;
naopak u pojmu nekonečnost se nabízí spojení s pojmy nejistota, vrtkavost, incertitudo,
ungewißheit, nedokonalost a nespolehlivost a vrtkavost!
Avšak již ve slovníku vydaném ne více než půl století po prvém, totiž ve Slovníku českoněmeckém zvláště grammaticko-fraseologickém, sestaveném profesorem Františkem Št. Kottem z roku
1890 [KO], nalezneme u výrazu nekonečno – spojení: „nekonečno hvězdné, časové, prostorové,
divoký let nekonečnem, nekonečná veličina, nekonečný zlomek řetězový, nekonečná hra,
nekonečná hladina mořská“ ale také „Bůh jest nekonečný”, či „nevážíme nekonečné chvály více,
než časné”.
Vidíme, že v této pozdější době (druhá polovina 19. století) jazyková korelace českých slov
konečný a nekonečný je již ve shodě s tím, o čem hovoří i Bernard Bolzano (ten však sám psal
německy) a také s tím, jak nekonečno uchopujeme v jazyce dnes - totiž v jistém přesahu možností
a kvality pojmu nekonečna oproti pojmu konečnosti. Spojení užité ve slovníku z roku 1890 „Bůh jest
nekonečný“ – by ještě v roce 1836 mohlo vyvolat vlnu oprávněné nevole, protože v této době je ještě
89 Existence aktuálního nekonečna skutečně není jen drobný historický teologický detail, vždyť nejvýznamnější novodobý
zastánce tohoto pojmu byl spolu se svým učením o něm (a sice o nekonečném množství světů) katolickou církví v Římě
upálen a po něm se dlouho nikdo neodvažoval tento pojem používat, nebyl-li před inkvizicí dostatečně jištěn. Giordano
Bruno (upálen římskokatolickou inkvizicí 17. února 1600 v Římě), je též autorem pojednání o monádách (či-li
o Jedničkách), na které navazuje později Gottfried Leibniz.
90 W konečnosti se to stalo. Zawázal se mu w konečnosti zaplátiti. Aby ty penjze mi w konečnosti položil. a) Konečný –
adv., což má a bude mjti konec, skonalý, endlich, finitus. Swět tento konečný gest. Opp. Nekonečný, unendlich. Rychlost
nekonečná, infinita celeritas. Konečný = od konce, koncowý, končjej. Až do konečných hranic země. b) Konečný =
úplný, ganzlich, absolutus, totus, extremus. Konečná zkáza. Konečná dokonalost. Gsem konečného úmyslu tam se
osaditi. Abyste toho konečného úmyslu býti měli. W gisté nebezpečenstwj a konečnau záhubu wydali. Do uzdrawenj
konečného. Tu že konečné blaho gest k nalezenj. c) Konečný = gistý, gistotný, prawdiwý, neproměnitedlný, certus,
verus, definitivus, ultimus, immutabilis, gewiß, wahrhaftig, entscheidend, entschieden, endlich. Gest konečná prawda.
Konečná gest wěc, že se úkladové králi strogj, procul dubio est. Za konečnau a nepochybnau wěc mluwiti. Konečnau
dáti odpowěď. Gsauce my w té konečné neomylné naděgi postaweni. Načemž we wšem gistau a konečnau wůli našj
cjsařskou naplnjš. Konečný hněw. Že gest to ta konečná prawda. Nic konečného neměti. Gistý a konečný čas ukládati.
Konečný aumysl, consilium definitivu, entschiedener Vorfaß. Úsudek koneczný, sententia definitiva, gestiť ten, gešto
kona przi wedle sprawedlnosti przisuzuge neb odsuzuge poziadanij. Straně má saud na temž práwě osazen, a konečný
konec rozsudkem učiněn býti. Na něho rozsudek konečný se stal. Opp. Úsudek nekonečný (nedokonalý, mezimluwný),
kterýž býwá wydán mezi počátkem pře a skonánjm o leckterýs kus, gešto se pře prwnj dotýče. Gest konečný človek, na
něhož se může spolehnouti. Že by konečná nebyla, t. že s nj konce nenj. Opp. Nekonečný, t. měnitedlný, lehký,
nepořádný, negistý, nestálý, wrtkawý, der kein Ende einem Dinge nacht oder zu machen im Stande. S tjm člowěkem
nelze gednati, gest nekonečný. Konečný = nutný, neúchylný, nothwendig. Konečná potřeba, t. Newyhnutedlná.”
Odtud pak i původní význam slova konečně – jistě, který zaznívá v nejznámější písni "Jistebnického kancionálu"
počátku 20. let písní a sice v husitském chorálu ze stol. 15.: „Kdož jsú boží bojovníci a zákona jeho, prostež od boha
pomoci a doufejtež v něho, že konečně vždycky s ním zvítězíte!“
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opak pravdou, či-li „Bůh jest konečný“ - neb jest právě sám známkou a zárukou jistoty, spolehlivosti,
úplnosti a absolutnosti (což jsou všechno atributy pojmu konečna, nikoliv nekonečna!)
Na tomto příkladě je možné doložit a pochopit možnou variaci v průběhu historie jazyka, která
může vést až k úplné proměně užívaných pojmů v jejich opak.
„Často podléháme klamného dojmu, že lidské poznatky se rozvíjejí „přímočaře“: přidáváme pouze nové a nové
poznatky k těm dřívějším, víme toho stále „více a více“. Své představy podsouváme našim předkům a mnohdy si vůbec
neuvědomujeme, že leckteré naše „samozřejmosti“ ani zdaleka nemusely být „samozřejmé“ v minulosti.“
[EF] str. 103

Znovu vynoření některých původních významů pojmu konečna a nekonečna nám tak může
v některých případech podstatným způsobem pomoci na oba pojmy alternativním způsobem navázat
a to i prostřednictvím nalezení jejich nového a veskrze originálního filosofického (matematického)
uchopení.
§3

♣ K tomu cíli se však musíme vrátit až k jednomu z nejjednodušších pojmů našeho rozumu, abychom se nejprve

dorozuměli o slovu, kterého chceme užít k jeho označení. Je to pojem, který je základem spojky a, avšak má-li tak zřetelně
vystoupit, jak to vyžadují v nesčetných případech účely matematické právě tak jako filosofické, mohu jej vyjádřit
nejvhodněji, jak jsem přesvědčen, slovy: souhrn určitých věcí nebo celek složený z určitých částí, stanovíme-li totiž, že
hodláme tato slova pojímat v tak širokém významu, aby bylo možno tvrdit, že ve všech větách, kde obvykle užíváme spojky
a, tedy například právě v těchto: „slunce, země a měsíc – na sebe navzájem působí“; „růže a pojem růže – je dvojice velmi
rozličných věcí“; „pojmenování Sokrates a Sophraniskův syn – označují tutéž osobu“ - je předmět, o němž v těchto větách
mluvíme, určitým souhrnem věcí, z určitých částí složeným celkem: v první větě totiž je to onen celek, který spolu tvoří
slunce, země a měsíc, o kterém vypovídáme, že je celkem, jehož části na sebe navzájem působí; ve druhé větě je to souhrn,
který spolu vytvářejí dva předměty „růže a pojem růže“, o nichž soudíme, že jsou dvěma velmi různými věcmi atd. Již toto
samo by mohlo stačit k tomu, abychom porozuměli pojmu, o němž tu mluvíme, jestliže jen pro všechny případy připojíme,
že jakýkoli předmět A s jakýmikoli jinými B, C, D, … může být spojen v souhrn, nebo (ještě správněji vyjádřeno) je sám
o sobě již souhrnem, o němž lze vypovídat mnohé závažnější i méně závažné pravdy, pokud jen každá z představ A, B, C, D
… představuje vskutku jiný předmět, nebo pokud není pravdivá žádná z vět: A je totožné s B, A je totožné s C, B je totožné
s C atd. Neboť je-li například A toutéž věcí jako B, nemá ovšem smysl hovořit o souhrnu věcí A a B. ♣

Tento paragraf je velmi důležitý pro porozumění toho, co se v matematice prezentované
Bernardem Bolzanem následně odehrává. Povšimněme si nejprve, že souhrnem určitých věcí
rozumíme celek složený z určitých částí - proto jednotlivinám, které nemají žádnou část – tedy např.
nedělitelnému (jednoprvkovému) jsoucnu (jednotce), či-li monádě - nebude náležet označení souhrn91.
Částí je tedy vždy myšlena vlastní část – nikoliv celek sám92.
Důležité je také to, že souhrn sám obsahuje podmínku, že jeho části nejsou (po dvojicích)
totožné, jsou tedy obecně různé. O důležitosti zachování této „různosti“ se více zmíníme v komentáři
k následujícímu paragrafu. Spojku „a“ Bernard Bolzano nepoužívá ve smyslu pouhé konjunkce, ale ve
smyslu spojení dvou obecně různých částí: „růže a pojem růže – je dvojice velmi rozličných věcí“.
Poznamenejme, že (na rozdíl od dnešní matematické praxe) v žádném případě není možné
v Bolzanovském pojetí spojit spojkou a např. obsah prázdné množiny s obsahem jiné prázdné množiny
a obdržet tak prázdnou množinu – především proto ne, že ono spojení spojkou a vždy zakládá poměr
nerovnosti – a sice nerovnosti množství prvků výsledku součtu oproti jednotlivým částem, které jsou
onou spojkou a spojeny. Tato vlastnost je zásadní pro uplatnění Euklidova postulátu o celku a části, jak
uvedeme ještě detailně později v komentáři k § 6.
91 O tom, že každá jednotka sama vystupuje v dvojí roli, jednak nedělitelnosti – a je tedy Leibnizovskou monádou, jednak
je sama též celkem a vzhledem ke své tělesnosti i mnohostí (a tedy v posledku žádné dále nedělitelné jsoucno na úrovni
tělesné tímto způsobem neexistuje), jsme se podrobně zmiňovali v samostatném oddíle nazvaném Krátké pojednání o
Jedničce na str. 28.
92 V moderní matematické terminologii jde o rozdíl mezi pojmy podmnožina a vlastní podmnožina.
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§4

♣ Existují souhrny, které sice obsahují tytéž části A, B, C, D, … avšak jeví se být přesto různé (nazývám je
podstatně různé) podle hlediska (pojmu), ze kterého o nich právě uvažujeme, například celá sklenice a sklenice na kusy
rozbitá, pojímaná jako nádobka na pití. To, na čem je založen tento rozdíl takových souhrnů, nazývám způsob spojení nebo
uspořádání jejich částí. Souhrn, který podřídíme takovému pojmu, vzhledem k němuž je uspořádání částí souhrnu lhostejné
(na němž se tedy nic pro nás podstatného nemění, mění-li se pouze uspořádání) jmenuji množinou; a množina, jejíž
všechny části jsou chápány jako jednotky určitého druhu A, tj. jako předměty, které jsou podřazeny pojmu A, se nazývá
množství druhu A. ♣

V dnešní matematice, která se téměř bez výhrad podřídila formální axiomatické výstavbě
Zermelo-Fraenkelovy teorie množin (se kterou se čtenář může detailně seznámit např. v [TM], [EF] či
[V4] ), najdeme samozřejmě také pojem množiny; avšak pojem ekvivalentní pojmu množství bychom
zde hledali marně. Co nás opravňuje k tomuto tvrzení? Povšimněme si, že současná matematika je
určována takřka bezvýhradně axiomem extenzionality (tento axiom bývá zpravidla uváděn ve sledu
hned na druhém místě, za axiomem existence množiny), přičemž tento axiom říká, že:
„Dvě množiny se rovnají, jestliže mají za prvky stejné množiny.“
V množství (v pojmu zavedeném výše Bernardem Bolzanem) se jednotlivé prvky této množiny
chápou jako pouhé jednotky určitého druhu, které se od sebe liší pouze (a právě) tím, že jsou
různé93; a jak uvidíme později, dvě množství se rovnají bez ohledu na to, z jakých prvků se tato
množství skládají94. Jednotky samy však nejsou souhrny95 (nejsou tedy ani množinami) a nemá smysl
se tedy ptát po prvcích těchto jednotek a jejich vzájemných odlišnostech (či shodnostech), a tedy ani
tyto nemohou být odvozeny na základě axiomu extenzionality. Novodobé matematické struktury
založené důsledně na axiomu extenzionality neumí vůbec s pojmem množství pracovat – a vlastním
důvodem toho stavu je, že neumí rozpoznat od sebe dvě různé Jedničky (teorie množin umí porovnávat
a zjišťovat rozdíl dvou objektů pouze na základě jejich rozsahu, extenze!). Každá Jednička sama však
nemá žádný prvek a podle axiomu extenzionality mají tedy za prvky (dvě různé Jedničky) stejné
množiny (totiž nemají za prvky žádné množiny), a tedy jsou všechny Jedničky nutně interpretovány co
pouhé množiny prázdné a prázdnou množinu zná ZF TM jen jednu!
Vzhledem k tomu, že pojem množství je u Bernarda Bolzana při určování velikosti množin
vůbec nejpodstatnějším pojmem a vzhledem k tomu, že tento pojem není sto moderní matematika
vůbec zachytit, není divu, že neumí ani Bolzanovu světu porozumět (s pouhou extenzionalitou si zde
nevystačí, nechce-li dojít k závěru, že se Bolzano mýlil) a není divu, že se obě koncepce v posledku
zcela míjejí.
Ještě jednou zopakujme, že ztěžejní pojem množství je sám závislý na obecnějším pojmu
různosti jednotek, přičemž ona různost jednotek je základní (primitivní) pojem nepřevoditelný na
pojem náležení. Proto je také velmi problematické96 (ba nemožné) daný pojem množství vůbec vyjádřit
vlastními pojmy dnešní Zermelo-Fraenkelovy teorie množin, která je na predikátu náležení (a extenzi
množin) plně závislá. Historicky však lze dovodit, že Bolzanovu pojmu množství je (v klasické teorii
množin) nejblíže pojem kardinality avšak tak, jak jej nalezneme ještě v originální Cantorově
koncepci samé. I zde totiž můžeme pojem množství nalézt a to např. v práci Příspěvky k základům
teorie transfinitních množin, kterýžto spis je také poslední Cantorovou prací. Pro doklad našeho
93 Bolzanovým jednotkám jsou nejblíže tzv. ur-elementy, které známe z německého matematického prostředí.
94 Rovnost dvou množství není to samé, jako totožnost.
95 Kdyby byly souhrny, nebyly by již jednotkami, nebyly by tedy ani monádami. Jednotky tedy nejsou množiny, protože
množiny jsou soubory. V teorii množin jsou ale všechny objekty množiny, tedy jednotky zde nejsou zachytitelné.
96 V předešlé kapitole Krátké pojednání o Jedničce jsme se pokusili vylíčit onu složitost, která je již u Leibnize i Platona:
monáda je sic bez částí, avšak jí příslišná tělesnost je vždy složená; celý svět jest Jeden živok, ale skládá se z mnoha
živoků!
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tvrzení a ukázku (českého překladu) z onoho Cantorova spisu využíváme zde již dříve citovanou
monografii [EF] str.123-124:
„Každé množině M přísluší jistá 'mohutnost', kterou nazýváme 'kardinální číslo'. 'Mohutností' nebo 'kardinálním
číslem' množiny M rozumíme obecný pojem, který v našem myšlení přiřadíme každé množině M tak, že přitom
abstrahujeme od vlastností jejich různých prvků m a od uspořádání při jejich zadávání!
Výsledek této dvojí abstrakce je kardinální číslo čili mohutnost množiny M ... Takto z každého jednotlivého prvku
m, nepřihlížíme-li k jeho vlastnostem, vznikne 'jednotka', takže kardinální číslo M samotné je určitá množina utvořená z
těchto jednotek, jakožto rozumový odraz projekce dané množiny naší mysli.“

Užité zvýraznění jistých pasáží ve výše uvedeném příspěvku tučným písmem je záležitostí až
této naší práce (nikoli záměrem Cantora či překladatele) a jejím cílem bylo upozornit na skutečnost, že
ještě Cantor sám uvažuje a zachází v rámci své práce s pojmy jako „naše mysl“ či „rozumový
odraz“ – kteréžto pojmy budou postupně důsledným formalistickým přístupem k matematice z jeho
původní teorie množin také zcela vymýceny – stejně tak, jako se stane v průběhu času i s onou
samotnou množinou tvořenou jednotkami.
Na výše zmíněný úryvek z Cantorova díla ještě později navážeme jeho pokračováním a to
v rámci komentáře k § 6, kdy (společně s Bolzanem) dojdeme ke způsobu, jak s pojmem množství dále
pracovat.
Na závěr komentáře k tomuto paragrafu ještě uveďme, že Bolzano sám předkládá vymezení
pojmu množství způsobem, jaký je doložen i v základním starořeckém matematickém spise
Euklidových Základů [EU], kde v Knize sedmé nadepsané Výměry můžeme číst (v českém překladu
Františka Servíta):
1.
2.

Jednotka jest, dle níž každé věci říká se jedna.
Číslo pak je množství složené z jednotek.

Pojem jednotky a čísla (co množství složené z jednotek) je tedy velmi starý a původní
matematický koncept, který byl teprve v nejnovější matematické historii z matematiky odstraněn.
§5

♣ Existují, jak známo, také souhrny, jejichž části samy jsou složené, tj. jsou opět souhrnem. Mezi nimi jsou

i takové, o nichž uvažujeme z takového hlediska, že se na nich nic podstatného nezmění, jestliže chápeme části částí jako
části samého celku. Nazývám je součty termínem vypůjčeným od matematiků. Neboť v tom právě spočívá pojem součtu, že
musí platit A + (B + C) = A + B + C. ♣

Bolzanovi nejde při definici součtu o asociativní zákon, ale o možnost používání součtů pro
skládání a především též rozkládání množství na soubory jednotlivých jiných množství, přičemž
složením oněch rozložených souborů vznikne výchozí množství – a to bez ohledu na „pořadí“ onoho
skládání. Tedy např. množství 9 jednotek lze rozdělit na tři různá množství: na množství
o 2 jednotkách, na množství o 3 jednotkách a konečně na množství o 4 jednotkách, přičemž jednotlivé
jednotky těchto částí lze pokládat i za jednotky původního množství; součet těchto dvou, tří a čtyř částí
dává původní množství devíti jednotek. Jak ukážeme v následujícím paragrafu, Bolzano potřebuje tyto
vlastnosti součtu co zřejmou možnost porovnávat jednotlivá množství co do velikosti, resp. pro
odvození negativního vymezení pojmu rovnosti. O konkrétním využití pojmu součtu se tedy více
dozvíme v následujícím paragrafu.
§6

♣ Uvažujeme o předmětu, jenž patří k takovému druhu věcí, že každé dvě z nich, M a N, nemohou být v jiném

vztahu než v tom, že jsou si buď rovny, nebo že jedna z nich je součtem, obsahujícím část rovnou druhé, tj. že platí buď M
= N nebo M = N + ν nebo N = M + μ, kde o částech ν a μ musí platit totéž, a to že jsou si buď rovny nebo že jednu z nich je
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třeba pokládat za část, obsaženou v druhé: pak uvažujeme o tomto předmětu jako o veličině. ♣

Tento paragraf je velmi významný (a dost možná vůbec nejvýznamnější pro celkové pochopení
Bolzanovy koncepce) a bude mu v následujícím komentáři věnována značná pozornost. Nejprve si
povšimněme onoho nepříjemného drobného zaváhání, kterého se Bolzano (jistě omylem) dopustil.
Jedná se o to, že o částech – ν a μ – tak, jak byly zavedeny v předešlém textu, nemůžeme vůbec
uvažovat jako o veličinách, které by bylo lze porovnávat - neboť tyto nikdy nemohou existovat
současně! Oprava dané chyby by mohla proběhnout např. tím způsobem, že bychom uvažovali ne
o dvou veličinách M a N, ale o čtyřech obecně různých veličinách M0, N0, N1, M1 a potom bychom již
mohli říci, že v případě platnosti vztahů M0 = N0 + ν0 a N1 = M1 + μ1 musí též o veličinách ν0 a μ1
platit to, že jsou si buď rovny nebo že jednu z nich je třeba pokládat za část, obsaženou v druhé.
Veličiny jsou tedy takové matematické objekty, které lze navzájem porovnávat. Vidíme, že
Bolzanova logická výstavba vede od pojmu součtu k pojmu veličina a ne naopak. Jde o to, že
základní vlastnost veličiny, kterou je její velikost vzhledem k jiné veličině, je vázána právě na součet.
Vznikne-li veličina M jako součet dvou veličin N a ν, potom také M není rovná ani N ani ν, ale je větší
než každá z nich. (Již zde se objevuje nejdůležitější princip porovnávání veličin dle velikosti – na
základě principu celku a části).
U konečných veličin se tomu netřeba podivovat, ale Bolzano uvažuje o stejném vztahu obecně
pro všechny veličiny bez výjimky, tedy i pro ty nekonečné (které budou vyděleny z obecnějšího pojmu
veličin teprve později). I pro nekonečné veličiny dle Bolzana tedy platí, že nekonečná veličina plus jiná
veličina (např. pouhá jednotka) - je ve výsledku větší, než původní nekonečná veličina – a to právě
z toho důvodu, že jde o veličinu - a každá veličina může být k jiné právě v jednom z možných vztahů,
které se navzájem vylučují: buď je přesně rovna oné druhé, nebo je rovna součtu druhé a jiné veličiny,
případně je sama částí oné druhé veličiny a existuje tedy její doplněk.
Tento přístup, zde vylíčený, podstatným způsobem uplatňuje a zachovává v platnosti Eukleidův
VIII postulát vztahující se na část a celek, tedy zákon, který Bolzano též plně uznával, a na který se
v průběhu svého díla téměř neustále odvolává, ačkoliv jeho platnost nikde explicitně neuvádí. Jde
o následující tvrzení:
„Pro každou veličinu platí, že celek (veličiny) je vždy (ostře) větší než jeho (vlastní) část.“
Dosud bylo hovořeno pouze o veličinách, lze se však domýšlet, že také množství – tedy
soubory jednotek, které lze chápat také jakožto součty, jsou u Bolzana nejvýznamnějším příkladem
veličin! Jde nám o možnost uvažovat i o „množství“ jakožto o veličině, přičemž každá dvě množství
jednotek by mělo jít lze porovnávat navzájem mezi sebou tak, aby opět platilo (pro každou dvojici
množství jednotek M a N), že buď M = N, nebo M = N + ν, nebo N = M + μ.
Abychom mohli mluvit o množstvích jako o příkladu velečin, musíme ale nejprve učinit ještě
jeden myšlenkový krok a sice v následujícím smyslu: dosud umíme porovnávat jen množství téhož
druhu, neboť množství je chápáno jako soubor jednotek určitého druhu, avšak my potřebujeme mít
možnost porovnávat jednotlivá množství obecně mezi sebou (bez ohledu na jejich druh). Jednou
z možností, jak dojít k obecnému pojmu množství jednotek již bez udání druhu (ve smyslu Bolzanova
pojetí), je předpokládat existenci množství (jedniček) obecného druhu - převeditelná již snadno na sebe
ve smyslu součtu, neboť pro každá dvě množství jedniček (nyní již obecného druhu) platí, že se buď
jedná o totéž množství, nebo je jedno množství o několik jedniček (obecného druhu) větší než druhé.
Jak získáme ono množství obecného druhu si lze představit následovně: máme-li dva různé
pojmy, např. J a H, potom lze učinit jejich prostřednictvím pojem jeden, složený z oněch dvou, který je
pojmem JaH (ve smyslu § 3), přičemž každá jednotka druhu J je zároveň jednotkou druhu JaH a každá
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jednotka druhu H je zároveň jednotkou druhu JaH, tedy lze snadno srovnávat i množství jednotek
různých druhů, neboť je stačí převézt na druh jednotek téhož (společného) druhu.
Obecné určování poměrů dvou veličin čísly je u Bolzana vztahováno k předem zvolené
jednotce. To, co jsme měli na mysli předchozím paragrafem, je způsob ospravedlnění množství o sobě
– onoho jednotného pojmu bez udání svého druhu, tedy obecně veličiny vyprázdněné od všeho vyjma
své velikosti a jejího vztahu k obecné jedničce. (Srovnejme celý postup s pojetím oné dvojí abstrakce
u Cantora, popsané při zavádění kardinálních čísel v § 4).
Pro srovnání se podívejme, jakým způsobem zavádí mohutnosti – či-li velikosti, neboli
kardinální čísla – ve své poslední práci George Cantor (jedná se o pokračování z komentáře k § 4):
„.. O dvou množinách M a N řekneme, že jsou ekvivalentní, což označíme M ~ N nebo N ~ M, jestliže lze nalézt
takové jejich vzájemné přiřazení, že každému prvku z jedné odpovídá při tomto přiřazení jeden a jenom jeden prvek druhé.
Každé části M1 v M odpovídá jistá ekvivalentní část N1 z N. ... Každá množina je ekvivalentní se sebou samotnou M ~ M.
Jsou-li dvě množiny ekvivalentní s třetí, pak jsou také vzájemně ekvivalentní. ... Základní význam má nyní skutečnost, že
dvě množiny M a N jsou ekvivalentní tehdy a jen tehdy, když mají stejné kardinální číslo. ... Ekvivalence množin tedy tvoří
nutné a neklamné kritérium toho, že jejich kardinální čísla jsou stejné ... „

Dále Cantor dokazuje!, že pro každou dvojici kardinálních čísel a, b ze tří vztahů a = b, a < b,
b <a každý vylučuje zbývající dva.
Z uvedeného by mělo být zřetelné, jakým zásadním způsobem se liší Cantorovo a Bolzanovo
výchozí hledisko. Zatímco Cantor má jako hlavní kritérium stejněpočetnosti existenci jistého vzájemně
jednoznačného přiřazení, Bolzano naproti tomu odvozuje velikost z pojmu rovnosti – a trojici navzájem
se vylučujících možností a = b, a < b, b < a využívá především pro negativní vymezení rovnosti
velikostí a sice v tom smyslu (jak jsme již dříve uvedli): že přičtením (kladné) veličiny se velikost – čili „kardinalita“ původní veličiny vždy změní, zvětší.
Ba co víc, Bolzano sám v §§ 20 a 21 Paradoxů vyjádřil jednoznačně názor, že pouhé nalezení
jistého pravidla umožňující zobrazování množin prvek po prvku (byť vzájemně jednoznačně) na
sebe nezakládá u nekonečných množin ještě nutnost toho, aby si z hlediska množství svých částí
byly navzájem rovny, nýbrž mohou být přes tento svůj vztah, který je sám o sobě ovšem obapolně
stejný, ve vztahu nerovnosti vzhledem ke svým množstvím, takže se může ukázat, že jedna z nich je
celkem, jehož dílem je druhá.
Ono „zobrazování prvek po prvku“ není, dle Bolzana, u nekonečných množin (na rozdíl od
množin konečných) garancí stejnosti jejich množství a nejedná se tedy o žádnou bijekci v dnešním
slova smyslu, protože se zřejmě nejedná o souhrn či-li množinu97!
K tomuto Bolzanovu přesvědčení je možno zaujmout v zásadě dvě stanoviska – buď prohlásit
Bolzanova tvrzení z §§ 20 a 21 za omyl (např. Eduard Fuchs v [EF] str.114 píše dokonce osudový
omyl), nebo naopak na těchto Bolzanových tvrzeních důsledně trvat – a potom doložit možnými
námitkami onu nesamozřejmost pojmů rovnosti množství (nekonečných kardinalit), jak o nich uvažuje
Cantor98. Podotkněme jen, že toto naše stanovisko je plně ve shodě též s původním pojetím nekonečna
u Leibnize, kde každá monáda má možnost zrcadlit veškerenstvo.
Na jiném místě (ve Vědosloví) sic také Bolzano sám používá zavedení ekvivalence množství
97 Nejblíže k tomuto „zobrazování prvek po prvku“ je tzv. vnější zobrazení, které se užívá např. v nestandardní analýze
a které též není možné pojímat jakožto množinu. Více se může čtenář o tomto tématu dozvědět např. v knize [MD];
protože však nestandardní analýza vychází sama z Cantorova světa, jehož myšlenkovou nedostačivost zde kritizujeme,
nemůže vposledku ani nestandardní analýza, která je mu poplatná, přinést žádnou převratnou myšlenku.
98 Ve smyslu námitek Petra Vopěnky uveřejněných např. ve sborníku [KT].
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podle existence bijekce, tedy k definici rovnosti dvou množin též co do počtu (rovněpočetnosti) ještě
předtím, než mluví o jejich konečnosti nebo nekonečnosti; odtud pak je třeba důsledně vyvodit, že ne
každé přiřazování prvek po prvku jest bijekcí a to dokonce ani zdání identického přiřazování, jak
uvidíme v komentáři k § 18, ale můžeme, dle Bolzana, hovořit o skutečné bijekci pouze v případě:
… přistoupí-li k tomu ještě nějaký jiný důvod, jako například to, že obě množiny mají zcela stejná základní určení,
například zcela stejný způsob vzniku.99

Pouze v případě ryze konečných množin tento požadavek odpadá. V tom je též možno spatřovat
zásadní rozdíl mezi konečnými a nekonečnými množinami.
§7

♣ Má-li daný souhrn věcí ... A, B, C, D, E, F, ... L, M, N, ... takovou povahu, že se ke každé části M dá uvést nějaká

odlišná část N tak, že můžeme určit buď N jeho vztahem k M nebo M jeho vztahem k N podle stejného zákona, platícího pro
všechny části, pak nazývám tento souhrn řadou a jeho části členy této řady; onen zákon, podle něhož lze určit buď N jeho
vztahem k M nebo M jeho vztahem k N, je vytvořující zákon řady; jeden ze členů, a to kterýkoli, nazývám (aniž bych chtěl
tímto pojmenováním označit pojem skutečného časového nebo prostorového sledu) předním nebo předcházejícím, druhý
zadním nebo následujícím; každý člen M, který má jak předcházející, tak i následující člen, tj. který je nejen sám
vyvoditelný z nějakého jiného, nýbrž z něhož je také vyvoditelný jiný člen podle vytvořujícího zákona, platícího pro řadu,
nazývám vnitřním členem řady, z čehož již snadno poznáme, které členy nazývám vnější, který prvním anebo posledním,
jestliže takové členy existují). ♣

Ve svých komentářích z roku 1920 vytýká matematik Hans Hahn Bolzanovi to, že jeho definice
řady je příliš široká, např. všechna reálná čísla by mohla být příkladem řady určené vytvořujícím
zákonem „x + 1“, přičemž tato řada by měla všechny členy jakožto vnější. Tato kritika je jistě
oprávněná v případě, že bychom pojem řady chtěli chápat pouze ve smyslu klasického výkladu
Cantorovy teorie množin. Avšak takový výklad řad a posloupností, který by byl podřízen pouze
pojmům Cantorova světa, znamená – jak se snažíme celou prací prokázat – ve skutečnosti rezignaci na
pochopení toho, co nám Bolzanova práce může přinést ještě nového a v čem se právě Bolzanova
koncepce oproti dnešní klasické teorii množin radikálně liší, přičemž pouze v případě konečných řad
dochází ke shodě obou. Jak uvidíme dále, Bolzano uvažoval i řady a posloupnosti, které v Cantorově
světě nemají vůbec žádnou obdobu – (viz. § 18), a proto se domníváme, že uvažovat např. řadu typu
„reálných čísel“ – jako možný příklad řady ve smyslu § 7 – je u Bolzana naprosto v pořádku.
Jak ukazuje již Petr Vopěnka ve svém díle, lze u Bolzana v posledku předpokládat, že každou
nekonečnou množinu lze vzájemně jednoznačně zobrazit na tu kterou nekonečnou posloupnost (či-li
množinu přirozených čísel) a tedy žádné jiné řady než řady různých množin přirozených čísel
v Bolzanově koncepci v posledku (beztak) neexistují. (Jak si představujeme vznik těchto různých
množin ukážeme též v klíčovém komentáři k § 18) I řada tzv. reálných čísel, kterou uvádí Hahn, lze
tedy realizovat jakožto řadu přirozených čísel.
Bolzano v následujícím paragrafu užívá pojmu řady v užším významu a sice v takovém, kdy
jednotlivé členy musí opravdu teprve vzniknout dle vytvořujícího zákona a sice postupnou aplikací
tohoto zákona na jednotlivé členy řady. Jde o vznik jednotlivých čísel.
Následující §§ 8 a 9 uvedeme neodděleně a opatříme jej společným komentářem.
§8

♣ Myslíme-li řadu, jejímž prvním členem je jednotka druhu A, avšak jejíž každý člen je odvozen z předcházejícího
členu tak, že předmět rovný předcházejícímu členu spojíme s novou jednotkou druhu A v součet: tak budou zřejmě všechny
členy této řady – s výjimkou prvního, který je pouhou jednotkou druhu A – množství druhu A, a to taková, která nazývám
konečná nebo počítatelná, též snad přímo čísla (a to včetně prvního členu), určitěji: celá čísla. ♣
99 Paradoxy Nekonečna § 21.
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§9

♣ Podle různé povahy pojmu, označeného zde A, může existovat jednou větší, podruhé menší množina předmětů,

které v sobě zahrnuje, tj. jednotek druhu A, takže jednou dává větší, podruhé menší množinu členů řady o které bylo
mluveno. Zejména jich může být i tolik, že tato řada, má-li vyčerpat (do sebe pojmout) všechny tyto jednotky, nesmí mít
žádný poslední člen; jak to v dalším ještě hodláme obšírněji doložit. Za tohoto předpokladu nazvu nekonečným množstvím
takové množství, které je větší než každé konečné, tj. množství, která má samo takovou povahu, že každá konečná množina
představuje pouze jeho část. ♣

Nyní jsme se dostali k jedné z klíčových části celé Bolzanovy rozpravy. Vše, co potřebujeme
znát o konečných a nekonečných množstvích je již obsaženo a vysloveno v předchozích dvou
paragrafech. Pokusme se pomalu rozplétat, co se zde vlastně říká:
Předně existují konečná množství, která nazýváme též (celá) čísla. Jistě k nim patří jednička, ta
je zde explicitně jmenovaná a je zde uveden i princip vznikání dalších čísel – jednotlivá čísla vznikají
jako jednotlivé členy jisté řady, která je dána vytvářejícím zákonem přidáváním jedničky, přičemž
přidáním jedničky k členu dané řady vytváříme číslo nové, nový člen této řady.
Kromě řady konečných čísel zde máme ještě ona obecná množství, která mohou být konečná
i nekonečná. Avšak tato obecná množství též vytvářejí obdobnou řadu, jako je řada konečných
množství, přičemž mají i obdobný vytvořující zákon, podle něhož „lze určit buď N jeho vztahem k M
nebo M jeho vztahem k N“ (viz. zavedení pojmu řady v § 7), přičemž onen vytvořující zákon je opět
přičtením jedničky. To lze odvodit z § 6, neboť označíme-li symbolem J jedničku, potom pro každé
množství M existuje právě jedno množství M-1, stejně jako právě jedno množství M+1 takové, že platí
M = M-1 + J a M+1 = M + J .
Vidíme tedy, že konečná množství jsou jistou částí souboru všech množství – a ono vydělení
konečných množství ze souboru všech množství nemá (a nemůže mít vzhledem k povaze induktivních
množin) jasnou hranici. A protože každé nekonečné množství vzniklo adicí, neexistuje ani žádné to
které nejmenší nekonečné množství, neboť platí
M = J + M-1, M-1 < M.
Na rozdíl od Cantorovy koncepce tedy u Bolzana neexistuje žádná privilegovaná nejmenší
nekonečná množina – tedy něco na způsob nejmenší množiny všech přirozených čísel. Pokud by vůbec
měla být některá nekonečná množina přeci jen jednoznačně vydělena ze všech ostatních, potom by to
musela být až množina totální veškerosti100; o této však nechce Bolzano v této chvíli hovořit, avšak
důsledně zavádí jakýsi střední rod množin, množin nekonečných – ležící mezi čísly konečnými
a absolutní veškerostí – a touto formou nekonečna budou právě ty množiny, jejíž členy tvoří řadu ve
smyslu §§ 8 a 9 – tedy řadu bez posledního členu.
Konečnost a nekonečnost množství z pohledu totální perspektivy
Vzhledem k obdobným způsobům vzniku řad čísel a řad množství (obě řady vznikají jako
nepřerušovaný sled členů řady přidáváním jedničky) je třeba ještě jednou řádně diskutovat otázku,
která množství jsou opravdu konečná a která jsou již nekonečná.
Jistě jsou všechna ta množství konečná, ke kterým se nějakým přímým způsobem sami
dopočítáme. Tak např. již množství jedna, dva, tři, sto, tisíc ... budou konečná množství. Je zřejmé, že
pozitivní soud o každém tom kterém konkrétním dostatečně malém čísle – množství, můžeme učinit
z jeho konkrétní podoby. Avšak charakterizovat obecně množství a poznat, jestli už je to které
množství konečné, nebo již nekonečné, je úkol velmi obtížný, zvláště pokud nic nevíme o skutečném
100 Dle dobrozdání historika Jana Šebestíka: „Množina všech množství je sporný pojem, ale přesto jej Bolzano po určitém
zdráhání přijímá a ospravedlňuje. Nenajde se však v Bolzanových spisech publikovaných nebo určených k publikaci.“
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způsobu vzniku daného množství101. Petr Vopěnka na tomto místě přejde k výkladu přirozeného
a klasického nekonečna – či-li naše konečnost nemusí být konečností z pohledu Božího a naopak102.
My však navrhujeme pro ono kritérium nekonečnosti množství užít onen princip, který použil
již sám Bolzano – a sice existenci oné řady bez posledního členu. Zavedeme tedy konečnost
následujícím způsobem:
Nazveme dané množství konečným množstvím, pokud neexistuje soubor, který by bylo lze
uspořádat do řady (dle § 8) jenž by neměla poslední člen a přitom bylo množství tohoto souboru menší
než množství, které chceme nazvat konečným.
V opačném případě řekneme, že:
Množina je nekonečná, pokud je buď sama dána jako řada vytvořená dle § 8 (jako řada bez
posledního členu) – nebo obsahuje jako svou část řadu, která nemá žádný poslední člen, tj., když
existuje řada (dle § 8) bez posledního členu, jejíž množství je menší, než množství dané množiny.
Na množině všech množství však neexistuje (a nemůže existovat) ostrý řez, který by odděloval
konečná a nekonečná množství od sebe – a tedy každé množství samo k sobě vlastně vždy přistupuje
(dle původního Bolzanova výměru) pouze jako množství konečné – neboť máme-li libovolné
množství M – potom soubor M* příslušející danému množství M (který též nazýváme řezem na
množině všech množství TM) má podobu:
M* := {1,2,3,….,|M|-2, |M|-1, |M|},
který je určen jako soubor všech množství menších nebo rovných danému množství |M|. Soubor M* se
sám sobě jeví jako řádně vytvořený dle Bolzanova § 8 a to sice jako soubor konečný, s posledním
členem o velikosti |M*|=|M|. To, že by tomu tak nemělo být a soubor M* příslušející nekonečnému
množstvím |M| by měl být sám nekonečný, není pohled vlastní pohledu množiny TM, ale pohled
vnější! Pokud by existovala pouze množina TM a její řezy, potom by nikdy nebylo lze usoudit na
libovolnou množinu, jako na množinu nekonečnou. To je ale zákonité. Vzpomeňme si, že podobná
situace nastala (v symetricky opačné roli) již u jedničky:
„… jsoucno, které je v tom stavu, že je jistým způsobem jedno, ukáže se, že není totožné
s jedním, a všechny části dohromady budou více než jedno.“ Platon, Sofistés 245b
Zde naopak každé nekonečno (co celek) přichází samo k sobě jakožto ke konečnému souboru.
Kdybychom měli užít pojmové prostředky vlastní alternativní teorii množin, potom bychom spolu
s Petrem Vopěnkou řekli, že pokládáme-li soubor TM totální množiny a absolutní veškerosti za prvotní
a vlastní svět Boha, teprve až na základě ostatního svého stvoření a možného zrcadlení v něm přichází
Bůh sám k sobě a poznává se jako nerozdělené nekonečno.
Onu skutečnost nekonečnosti souboru M*, vidíme tedy pouze proto, že i my máme možnost
onoho „vnějšího“ pohledu. Poučeni nestandardní analýzou či alternativní analýzou Petra Vopěnky
víme, že pouze vnitřními prostředky není možné od sebe oddělit standardní a nestandardní přirozená
čísla ani na množině N* (v nestandardní teorii množin), ani konečně velká čísla FN od nekonečně
velkých IN (v alternativní teorii množin), jak můžeme vyčíst ve [V1] na str. 20:
101Je dost těžké hovořit např. o počtu hvězd ve vesmíru a rozhodovat o jeho konečnosti či nekonečnosti, když jich na
obloze vlastním okem vidíme jen kolem 3000 a s pomocí dalekohledů jen o nemnoho (z pohledu nekonečnosti) více.
102Petr Vopěnka, Calculus infinitesimalis pars prima, [V1]
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„Soubory FN, IN nelze vydělit z posloupnosti N vnitřními prostředky světa C. Tyto soubory vlastně do světa C
chápaného samostatně nenáležejí. Dostaly se tam zvenčí. Jsou z N vydělitelné teprve tehdy, když máme možnost porovnávat
oba geometrické světy N, C ve vztahu rozepnutí N do C.“

Tak i my, kteří přistupujeme k množině M* si můžeme být jisti, že kdybychom měli k dispozici
pouze prostředky vlastní souboru všech množství TM, totiž pouze ony všechny „řezy“ na univerzální
množině všech množství TM, potom bychom nebyli schopni od sebe konečná a nekonečná množství
odlišit. V tomto smyslu také platí ono motto Augustina Smetany:
„protiklady nekonečna a konečna jsou pouhými abstrakcemi konkrétního světa“.
Následující § 18 je vlastním důležitým příkladem součtu nekonečné geometrické řady, která,
jak obecně známo, se přímým způsobem váže k Zenonovým aporiím, a kvůli které jsme také podnikali
celý náročný exkurz do Bolzanovského světa.
§ 18

♣ Ačkoliv každou veličinu, vůbec každý předmět, který máme z nějakého hlediska pokládat za nekonečný, musí být
možno pochopit právě z tohoto hlediska jako celek, složený z nekonečné množiny částí: neplatí přece obráceně, že by musila
již být nekonečnou každá veličina, kterou pokládáme za součet nekonečné množiny vesměs konečných množin. Tak se
například uznává všeobecně, že iracionální veličiny, jako √2, jsou vzhledem k základní jednotce konečné, ač by mohly být
pokládány za veličiny, složené z nekonečné množiny zlomků tvaru
14/10 + 1/100 + 4 /1000 + 2/10 000 + …,
kde čitatelé i jmenovatelé jsou celá čísla; právě tak že je součet nekonečné řady sčítanců tvaru:
a + ae + ae2 + … in inf. roven konečné veličině a/1-e, pokud je e<1, viz. pozn. *). Není tedy jistě nic sporného
v tvrzení, že součet nekonečně mnoha konečných veličin dává pouze konečnou veličinu, protože by se jinak nedala prokázat
jeho pravdivost. To paradoxní, co by nám na něm mohlo padnout do očí, plyne pouze z toho, že zapomeneme, jak se
přičítané členy stále a stále zmenšují. Nemůže přece nikoho překvapit, že suma sčítanců, z nichž každý následující má např.
pouze polovinu hodnoty předchozího, nemůže být větší než dvojnásobek prvního sčítance, když u každého sebe pozdějšího
členu této řady se k onomu dvojnásobku ještě právě tolik nedostává, kolik činí hodnota tohoto posledního členu. ♣

K tomuto paragrafu je připojena poznámka pod čarou, vážící se k důkazu součtu geometrické
řady (označené v Bolzanově textu *), která je z hlediska celého výkladu klíčová.
♣

*) Poněvadž obvyklý důkaz pro součet této řady se nezdá být zcela přesný, budiž mi dovoleno při této příležitosti
tento důkaz naznačit. Předpokládáme-li a=1 a pozitivní e (protože aplikace na jiné případy vyplývá sama sebou)
a položíme-li v symbolické rovnici
(1)

S = 1 + e + e2 + … in inf.,

je jisto aspoň to, že S označuje pozitivní veličinu, ať již konečnou nebo nekonečnou. - Je však pro každou celočíselnou
hodnotu n
S = 1 + e + e2 + … + en-1 + en + en+1 + … in inf.
nebo také
(2)

S = (1- en)/(1-e) + en + en+1 + … in inf.,

za což můžeme také psát
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(3)

S = (1- en)/(1-e) + P1,

označíme-li hodnotu nekonečné řady en + en+1 + … in inf. znakem P1; přitom víme jistě alespoň to, že P1 označuje veličinu
v každém případě pozitivní, závislou na e a na n, ať již měřitelnou nebo neměřitelnou. Tutéž nekonečnou řadu můžeme však
vypsat i takto:
en + en+1 + … in inf = en [1 + e + … in inf.]
Součet nekonečně mnoha členů v závorce na pravé straně rovnice, totiž
[1 + e + … in inf.],
vypadá zcela jako řada, která je dána symbolickou rovnicí (1) = S, avšak nemůže se s ní pokládat za totožnou, neboť
množina sčítanců zde a v (1) není přece táž, ač je v obou případech nekonečná; zde má nesporně o n členů méně než v (1).
Můžeme tedy s plnou jistotou napsat jen rovnici
[1 + e + … in inf.] = S – P2, kde můžeme předpokládat, že P2 označuje v každém případě veličinu stále kladnou,
závislou na n. Tak dostaneme

(4)

S = (1- en)/(1-e) + en [S - P2]

nebo
S [1- en] = (1- en)/(1-e) – en P2
nebo konečně
(5)

S = 1/(1-e) – (en /(1- en)) P2

Spojením rovnic (3) a (5) dostaneme
- en /(1-e) + P1 = – (en /(1- en)) P2
nebo
P1 + (en /(1- en)) P2 = + en /(1-e),
z čehož je patrno, že vezmeme-li n libovolně velké a učiníme tím hodnotu en/(1-e) menší než libovolně malá veličina 1/N,
musí též každá z veličin P1 a (en /(1- en)) P2 sama o sobě klesnout pod libovolně malou hodnotu. Je-li tomu tak, pak nás
poučuje každá z rovnic (3) a (5), že S = 1/(1-e), protože S při tomtéž e může mít jen jednu neproměnnou hodnotu, a tedy
nemůže záviset na n. ♣

Nyní se tedy dostáváme k onomu závažnému místu rozchodu matematického kalkulu
Bolzanovy a Cantorovy (tedy i dnešní matematické koncepce) a sice tak, jak je možno vyčíst
z myšlenkového postupu ve výše uvedeném důkazu vedoucího k určení součtu nekonečné geometrické
řady. Pokud jsme až dosud neměli možnost přímým způsobem prokázat, že se Bolzanovo pojetí, které
důsledně trvá na platnosti VIII Eukleidova postulátu o celku a části, liší nejen ve filosofickém přístupu,
ale právě i v konkrétní početní praxi od Cantorovy matematiky, potom právě komentář k tomuto
odstavci je pro nás oním významným milníkem.
Nejprve uveďme, že Bolzano sám v předchozím paragrafu poznamenává, že:
„ … součet nekonečné řady a + ae + ae2 + … in inf. je roven konečné veličině a/1-e, pokud je e<1...“,

a v případě, že by onen výpočet geometrické řady neopatřil svou vlastní poznámkou, svým vlastním
důkazem v rámci své vlastní koncepce, mohli bychom dnes onen celý paragraf přejít dost možná bez
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povšimnutí jako věc obecně známou, neboť již nespatřujeme na součtu geometrické řady nic
mimořádného. Jenže v matematice platí jisté pravidlo – ne to, co si myslíme, že bychom chtěli (či měli)
dokázat, ale to, co skutečně dokážeme, je to, co náš důkaz prokazuje. Proto také Bolzano sám
nedokázal to, že přesný součet geometrické řady by měl být roven limitě onoho součtu, ale dokázal
přímým způsobem opačné tvrzení a sice:
„Součet každé nekonečné nenulové geometrické řady je menší, než limita tohoto součtu, neboli pro
každou nekonečnou řadu platí, že a + ae + ae2 + … in inf. < a/1-e, pokud jen 0 < e < 1 a 0 ≠ a.

Nejprve odhalme, kde je ona logická chyba onoho Bolzanova řešení příkladu jako celku. Pokud
by totiž součet řady S byl opravdu roven 1/(1-e), potom např. z rovnice (5) musíme usoudit, že také
veličina P2 je rovna přímo nule. Avšak o této veličině P2 Bolzano sám říká, že označuje v každém
případě veličinu stále kladnou, závislou na n. Chceme-li přijmout za platný závěr příkladu, musíme
odmítnout způsob, jakým se k němu došlo a naopak. Záleží nyní na našem výběru. Mnozí matematici,
jako např. též tvůrce českého překladu dr. Zich či matematik Hans Hahn si ve svých komentářích
vybrali prvou možnost, tedy vyslovují soud, že závěr S = 1/(1-e) je správný a Bolzanův výše uvedený
postup je veskrze chybný. Tak také dr. Zich píše ve svých komentářích:
„ ...V Bolzanově textu je ještě jedna obtíž, kterou Hahn naznačuje jen několika slovy. Mezi (3) a (4) uvažuje
Bolzano o řadě en + en+1 + … in inf. = en [1 + e + … in inf.] a podotýká, že řadu v závorce nemůžeme identifikovat s řadou,
označenou v textu jako S, neboť prý má o n členů méně. … podle našich názorů je řada v uvedené závorce totožná s S, jak
ostatně snadný počet potvrdí.“

Snadný počet, o kterém hovoří tento Zichův komentář, znamená ve skutečnosti bezmezné
uznání platnosti pozice Cantorova kardinálního a ordinálního počtu a v rámci tohoto pohledu je
prakticky celý Bolzanův důkaz špatně. V našem výkladu se přikláníme k opačnému stanovisku. Celý
postup důkazu pokládáme za správný a zcela ve smyslu Bolzanovy konstrukce a výkladu a to až do
chvíle, kdy Bolzano píše, že veličina (en /(1- en)) P2 musí klesnout pod jistou mez, ono místo jsme
v textu opatřili podtržením.
Povšimněme si toho, že výrazy P1 i P2 jsou závislé na n tím způsobem, že zatímco výraz P1
s přibývajícím n klesá, P2 naopak s rostoucím n roste. Tím není dotčena pravdivost výroku, že učinímeli hodnotu en/(1-e) menší než libovolně malá konečně velká veličina 1/N, musí též každá z veličin P1
a (en/(1-en)) P2 být sama o sobě pod libovolně malou konečnou hodnotou. Onen dovětek konečná
veličina v případě veličiny 1/N je opět podstatný, protože my si nemůžeme vzít veličinu n libovolně
velkou, abychom případně výraz en / (1-e) učinili libovolně malý, za n můžeme sice volit libovolné
konečné číslo, ale nikoliv libovolně velkou veličinu, jistě nemůžeme např. za n volit větší nekonečnou
veličinu, než je celková (byť nekonečná) délka oné nekonečné řady!
Avšak zatímco veličina P1 s přibývajícím n skutečně klesá (protože velikost P1 je závislá na n),
tak veličina (en/(1- en)) P2 se s měnícím se n vůbec nemění, ale zůstává stále konstantní, neboť oč se
(en/(1- en)) zmenšuje, o to se P2 naopak zvětšuje a to tak, že v součinu se nakonec jedná o konstantu,
o čemž se může každý snadno přesvědčit zpětným rozepsáním definice P2 nebo též přímo úpravou
rovnice (5)
1/(1-e) – S = (en/(1- en)) P2
Protože však dle slov Bolzana:
„P2 označuje v každém případě veličinu stále kladnou“

nemůže být součet S roven 1/(1-e). Správný závěr celého příkladu ve smyslu výkladu nekonečna
vedeného Bernardem Bolzanem je tedy ten, že součet řady S je dle rovnice (5) roven
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S = 1/(1-e) – (en/(1- en)) P2.
Veličina (en/(1-en)) P2 není závislá na n, protože jak správně Bolzano podotýká:
„S při tomtéž e může mít jen jednu neproměnnou hodnotu, a tedy nemůže záviset na n“.

Na čem však výsledná velikost součtu řady S závisí? To, že není nikdy roven tradičnímu
výsledku, tedy Cantorovsky vykládané limitě, vidíme okamžitě, avšak o kolik se odlišuje?
Onen součet je závislý na délce sčítané řady, tedy na oné nekonečné veličině, která je
množstvím členů oné nekonečné řady. Protože v Bolzanovské koncepci neexistuje jen jedno jediné
pevně dané ideální nekonečno (aniž snad existuje nějaké nejmenší) jako je tomu u Cantora, je součet
řady S podstatným způsobem závislý na tom, jaké nekonečno při součtu volíme, resp. jakým
konkrétním způsobem je dána ona nekonečná množina, která určuje množství sčítaných členů oné řady.
Někteří interpreti Bolzanova díla tvrdí, že ona poznámka pod čarou, na kterou dáváme tak velký
důraz, a která hraje hlavní roli v našem výkladu, není vůbec původním Bolzanovým dílem, ale že ji do
spisu o své vlastní vůli (a újmě) přidal až pořadatel celého díla – František Příhonský a není tedy
možné brát onen důkaz vzhledem k Bolzanově koncepci příliš vážně. Avšak tito interpreti zapomínají
na to, že pokud by tomu mělo skutečně být, potom by bylo třeba jednak Františka Příhonského
pokládat samotného za geniálního matematika, avšak podobné námitky mají ještě tu podstatnou
nevýhodu – a sice, že totéž myšlenkové schéma, které se uplatňuje v průběhu důkazu, se vyskytuje
i na mnoha dalších místech celé Bolzanovy práce, tak především v rámci celého rozsáhlého § 29 jakož
i neméně obsáhlého § 32.
Avšak i v tom případě, že by zde vůbec žádné podobné další příklady nebyly explicitně
uvedeny, je možné celý myšlenkový postup zrekonstruovat na základě klíčových pasáží z §§ 5 a 6 –
které jsme již uvedli detailně – a kde jsou definovány veličiny a jejich vzájemný vztah rovnosti
a nerovnosti, přičemž určujícím vztahem vzájemné velikosti je pravidlo o součtu, tedy o celku a části.
V tomto ohledu pokládáme nadále za prokázané, že důkaz použitý v § 18 je veden veskrze původní
Bolzanovou ideou a tvrdit opak není v souladu s celkovou koncepcí spisu Paradoxy nekonečna.
Z předchozího výkladu však plyne ještě jeden velmi důležitý závěr, a sice:

Neexistence výlučné množiny přirozených čísel
Vraťme se k Bolzanovu textu samotnému a povšimněme si oné klíčové pasáže, ve které se
praví:
Součet nekonečně mnoha členů v závorce na pravé straně rovnice, totiž
[1 + e + … in inf.],
vypadá zcela jako řada, která je dána symbolickou rovnicí (1) = S, avšak nemůže se s ní pokládat za totožnou, neboť
množina sčítanců zde a v (1) není přece táž, ač je v obou případech nekonečná; zde má nesporně o n členů méně než v (1).

Zde se ukazuje na konkrétním příkladě to, o čem jsme již tak dlouho dříve hovořili – totiž
existence možných různých variant nekonečných množin přirozených čísel (což je obsaženo
v různých variantách posloupností nekonečných řad vypadajících na první pohled stejně!). Důkladně
se nad tímto místem zamysleme, protože absence universální množiny přirozených čísel mění
celou ontologii matematiky!
Jakým způsobem vznikla ona odlišnost obou řad? Bylo odebráno n prvních členů řady S,
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následně vytknut koeficient en a získali jsme řadu, která se podobá (chtěli bychom říci jako vejce vejci)
řadě ve výchozí rovnici S, a přeci s ní není totožná!
V čem ale spočívá ona rozdílnost obou na první pohled shodných řad? Což snad existuje nějaký
konkrétní člen jedné řady, který není obsažen v řadě druhé? Ne, odpovídáme, žádný takový konkrétní
člen neexistuje, resp. neexistuje žádný takový konkrétní člen, který by bylo lze možno pojmenovat –
např. jeho velikostí. Přes tuto svou vnější podobnost se jedná o řady různé! Axiom extenzionality,
který je vlastní Cantorově teorii množin a spolu s ní i dnešní matematice, tuto odlišnost nemůže uchopit
– proň musí existovat KONKRÉTNÍ prvky, ve kterých se dvě množiny liší (množiny, které mají tytéž
prvky, se rovnají), sic jsou obě množiny prohlášeny za stejné!
Jenže my máme v našem předchozím příkladě jistotu – ve smyslu evidence toho – že ony řady
nemají tytéž prvky co do množství v obou řadách, neboť v rovnici (1) jich je prokazatelně o n více
(neboť v rovnici (3) tyto členy chybí!). Jedná se tedy (zřejmě) o zcela jiné množiny – a to navzdory
tomu, že se všechny členy na začátku těchto řad ve svých velikostech shodují. Proto také identické
zobrazení, které by každému prvku první množiny mělo přiřazovat týž prvek druhé množiny, není
možno považovat za zobrazení, ale jen za vzájemný vztah jednotlivých prvků těchto dvou
rozdílných množin, za vztah, který není možné považovat za bijekci a který také v posledku
nezakládá žádný nárok na rovnost obou celků.
Obě řady tak mají v posledku i jiné součty!
Jak uvidíme v konkrétních příkladech na konci této úvahy, množina přirozených čísel, od které
odebereme jedničku, všechny zbylé členy ponížíme o jedničku, NENÍ možné (apriori) považovat za
stejnou množinu čísel, jako byla ona výchozí, třebaže se tak na první pohled jeví! Ve stejném ohledu
lze prokázat rozejití Bolzanovi a Cantorovi koncepce i ve všech ohledech tzv. kardinálních čísel
a kardinálního počtu (včetně slavného diagonálního důkazu). Protože neexistuje u Bolzana pouze jedna
jediná množina přirozených čísel (a tedy ani reálných etc.), postrádá smysl i většina vět analýzy
založených na vzájemně jednoznačném přiřazování (úsečka na čtverec atd., která nadále neplatí).
Pro ilustraci našeho přístupu můžeme uvést příklad veličin typu 1,000… a 0,999… , které jsou
též příkladem součtu geometrické řady s racionálními koeficienty, přičemž první veličina je součtem
jedné jedničky a řady nul a druhé číslo nekonečným součtem kladných zlomků. Bolzanův důkaz
obecné rozdílnosti těchto veličin (těchto součtů) je tedy i oním kontextem, který pokládá za platnou i
onu intuitivní odpověď řady studentů (jejichž matematický svět se rozkládá mimo rámec Cantorova
světa teorie množin), kteří považují ony veličiny za obecně různé!
Rozdíl oněch veličin je obecně velmi malý, při nekonečném součtu potom nekonečně malý.
Pokud však zanedbáme všechny nekonečně malé rozdíly u všech Bolzanových konečných veličin
a odmyslíme si také všechny nekonečně velké veličiny, potom dostaneme systém, který je snad
srovnatelný s konstrukcí reálných čísel Dedekinda či Cantora, jak toto podrobně prokazuje Kateřina
Trlifajová v [KT]; jenže tímto způsobem provedené „přenormování“ dokládající údajnou jednotu
veškeré matematiky nás ve skutečnosti připravuje o všechno podstatné, čím nás právě Bolzanova
koncepce může oproti Cantorovi obohatit. To jsme konečně viděli již v první části této práce
u neplatnosti Pythagorovy věty – spokojíme-li se vždy s dostatečně malou nepřesností, lze zdůvodnit
v posledku téměř vše a spokojíme se i se zjevnou nesmyslností.
U Bolzana je však přeci podstatné především právě to, že musíme vždy vědět o každé
nepřesnosti, kterého se dopouštíme, o každém zaokrouhlování. Tak také ukazuje Bolzano v § 30, že
nemůžeme myslet derivaci (jakožto funkci nekonečně malého přírůstku dx) např. funkce y = x2 jakožto
funkci y = 2x, ale měli bychom důsledně uvažovat nejprve o této druhé funkci jako o y = 2x + dx, kde
dx je onen nekonečně malý krok, o který necháváme vzrůst veličinu x. Pokud však „zaokrouhlíme“ onu
derivaci pouze na y ≈ 2x (jak se děje užitím limitního přechodu v dnešní matematice), potom si musíme
být vědomi toho, že jsme již provedli ono zaokrouhlení – a že již nejde o přesný výpočet. Můžeme
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stejným způsobem zaokrouhlit i veličinu 0,999… na veličinu 1,000… , ale může se nám tato
nepřesnost pochopitelně též vrátit. Cantorův svět důsledně všechny nekonečně malé rozdíly zanedbává
a ve skutečnosti ani žádné nekonečně malé veličiny neobsahuje a nepřipouští.
Pro svět filosofie je podstatné především to, že Bolzanův důkaz radikálním způsobem mění
zaběhlou matematickou ontologii.
V neposlední řadě pak výše uvedený součet geometrické řady – dává i oné pomalé želvě Elejské
v onom dnes již prestižním závodě – pořádaném u příležitosti výkladu nejistoty možnosti všeho pohybu
– určitou naději, že ji ani rychlonohý Achilleus nedostihne – pokud jen se bude tento řecký rek
důsledně držet pokynu svého trenéra Zenona, aby vždy běžel nejprve na místo, kam dorazila želva
v minulém svém kroce.
***
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Závěr
„Člověk bloudí, pokud za čím spěje,“
věděl už Wolfgang Goethe. Že moderní vědou nastoupená cesta a její interpretace není
nevyhnutelná a tedy ani samo „nejtvrdší jádro“ pozitivistické vědy, či-li výsledky dnešní matematiky,
nejsou obecně pravdivá tvrzení a jsou v posledku jen výtvorem lidským; domlouvou, nikoliv pravdou,
bylo to, co jsme ukázali. Pravda je Idea, za kterou je možno kráčet, kterou je možné se nechat
inspirovat, není to však něco, co lze vlastnit či vepsat do definic.
Významný německý matematik a logik 19. století, Leopold Kronecker, se zapsal do
všeobecného povědomí větou:
„Bůh stvořil přirozená čísla, všechno ostatní je lidské dílo.“
Téměř veškerá moderní matematika 20. století má jako svůj základ nejen tato jednotlivá čísla,
ale i celou nejmenší nekonečnou množinou všech přirozených čísel. Lze snadno doložit, že téměř
veškeré rozpory moderní matematiky plynou až z přijetí této konstrukce – tedy nejmenší nekonečné
množiny, kterážto koncepce však není nevyhnutelná, aniž snad jistě pravdivá.
V tomto ohledu je také možno pohlédnout na dnešní velmi rozšířené „prověřování moderních
matematických znalostí“ a jejich celoplošné „testování“ jako na otázku kontroly dodržování
společenské normy, nikoliv jako na otázku možného ověření touhy po vědění a vzdělanosti – kterou je
snad možno pokládat jako skutečný předpoklad úspěšného studia. Je záležitostí skutečné filosofie
neustále připomínat a upomínat, že poznání není normou, ale cestou – je neustálým procesem, který
není ukončen, terminován. I dnešní matematika se tak v posledku jeví „jen“ jako záležitost kolbiště
ducha, cvičiště, než jako jeho vlastní hájemství.
Tato práce si kladla za cíl ukázat na neopodstatněnost role totalitního vládce dnešní
positivistické vědy ve společnosti a to vyvrácením konkrétních „pravd“ v oblasti dnešní matematiky,
o kterých dnes téměř nikdo nepochybuje, a o kterých se zcela běžně hovoří jako o (vše)obecném
poznání. Že všechny tyto jistoty a vynucované praktické nemožnosti o nich pochybovat vedou
v posledku ke ztrátě prostoru ponejprv svobodného myšlení a posléze i myšlení vůbec, lze dokázat
z podstaty toho, co je filosofie sama.
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