
O Kurtu GödelOVI
…z Brna

Miloš dokulil

Jan Novotný

Nikola Klanicová

Blažena Švandová

S p o l e č n o s t  Ku r t a  G ö d e l a ,  o .  s .

S p o l e č n o s t  Ku r t a  G ö d e l a ,  o .  s .

O
 K

u
r

t
u

 G
ö

d
e

lO
v

I 
z 

Br
na

…

Kurt Gödel
americký logik rakouského 
původu. Narodil se v Brně a žil 
zde do svých 18 let.
Je autorem jednoho z nejvý-
znamnějších objevů v historii 
lidské kultury: ukázal, že ma-
tematiku nelze ohraničit me-
chanickými pravidly.
Jádrem jeho díla je exaktní vý-
pověď o hranicích možností 
lidského poznání a o vlastnos-
tech schémat, která používáme 
k interpretaci světa kolem nás. 
Cílem autorů této publikace, 
která vznikla právě v Brně, je 
přiblížit zásadní myšlenky fe-
nomenálního vědce veřejnosti.
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N i k o l a  K l a n i c o v á

Letos na jaře uvedla brněnská filharmonie Mahlerovu 6. Symfonii, nazývanou Tragická. Hut‑

nost a intenzita této symfonie se zdá nepřehlušitelná jako drama lidského nitra; naléhavost 

smyčců a monumentální součinnost celého orchestru, veškerá mohutnost i jemnost trianglů, 

jakoby to vše zrcadlilo složitou dobu právě objeveného nevědomí, s obnaženou tísní a stra‑

chem, snad z nahlédnuté neúplnosti lidské mysli. Premiéra tohoto podivuhodného díla byla 

na jaře roku 1906, krátce poté, kdy se 28. dubna narodil v Brně Kurt Gödel.

Předkové Kurta Gödela se přistěhovali do Brna na přelomu 18. a 19. století z Dubnice 

(Taubnitz) a po generace se zabývali především vykrajováním kůží a obchodováním s kůžemi. 

Brno bylo tehdy významným centrem textilního průmyslu Rakouska – Uherska a více jak 

polovinu jeho obyvatel tvořili Němci.

Otec Rudolf Gödel pocházel z Vídně a jeho rodiče vlastnily obchod s knoflíky. Vyrůstal 

u své tety Anny na dnešní ulici Backerstrasse 7 (Pekařská). Matka Marianna, rozená Hand‑

schuh, pocházela ze stejného domu na Pekařské. Její otec, Gustav Handschuh, byl původně 

tkadlec z Porýní. V Brně pracoval v textilní továrně Gebrüder Schöller, která sídlila na Cejlu, 

kde se později stal dokonce prokuristou. Byl dobře honorován, a tak zajistil dceři Marianně na 

tehdejší dobu vynikající studium na francouzském gymnáziu. Matka Marianny, Rosina Bartl, 

pocházela z německé rodiny z Jihlavska.

Gödelovi bydleli po svatbě nejprve na Gomperzově ulici 15 (Bezručova) a krátce po na‑

rození prvního syna Rudolfa se přestěhovali do sedmipokojového bytu v nájemním domě na 

Pekařské 5.

Kurtův otec Rudolf byl zaměstnán v textilní továrně Redlich a vypracoval se z řadové pozice 

na ředitele továrny. Byl autorem několika patentů textilních strojů a později se stal spolumaji‑

telem továrny. Rodina byla díky němu dobře situována, nechal postavit vilu na Spielberggasse 

Kurt Gödel – Brno

Ú v o d
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(Pellicova) a vlastnil jeden z prvních Chryslerů v Brně. Majitel továrny Friedrich Redlich byl 

Kurtu Gödelovi za kmotra. Materiálně úspěšný otec, který si vlastním intelektem a podnikavos‑

tí vybudoval výborné společenské postavení a matka disponující klasickým vzděláním poskytli 

svým synům skvělé zázemí pro rozvíjení jejich talentu. Malý Kurt byl pro svoji nepolevující 

zvědavost doma přezdíván „Herr Warum“ (Pan Proč).

Kurt Gödel navštěvoval základní německou evangelickou školu na Trautenbergergasse 

(Opletalova) v letech 1912 – 1915. Na vysvědčení z té doby má jen jedinou dvojku – a to z ma‑

tematiky. V dětství onemocněl revmatickou horečkou a byl často nemocen, jak lze vysledovat 

podle školních záznamů v 1. a 3. třídě. Nemoc, při které se malý Kurt s veškerou vážností 

dětské mysli bál, že přestane bít jeho srdce, byla podle jeho bratra Rudolfa, později úspěšného 

vídeňského radiologa, původcem jeho až patologických obav o život v budoucnosti.

Devítiletý Kurt nastoupil na podzim v roce 1915 na německé reálné gymnázium (Deutsches 

Staats Realgymnasium) na dnešní Hybešově ulici 15 (Wawrastrasse) a právě v tomto roce se 

celá rodina přestěhovala do vily na Pellicově ulici 8a. Patřil mezi nejlepší žáky, vynikal obzvláš‑

tě v matematice, jazycích a náboženství.

Po ukončení gymnázia si Gödel vybral jako obor dalšího studia fyziku na Vídeňské univer‑

zitě. Odešel z Brna ve svých osmnácti letech a vracel se sem pouze příležitostně o prázdninách. 

Tři dny po smrti svého otce požádal Kurt Gödel o zproštění státního občanství Československé 

republiky. Zemský úřad mu vyhověl s podmínkou, že do dvou let získá rakouské státní ob‑

čanství. Pravděpodobně naposledy přijel do Brna právě na otcův pohřeb. Následně se i matka 

Marianna odstěhovala za svými syny do Vídně a Kurt Gödel se již nikdy do Brna nevrátil. 

Pokud si někdy na Brno vzpomněl, tak s hořkostí nad nespravedlivou ztrátou rodného domu 

a s ním míst jeho dětství.
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Kurt Gödel nastoupil na vídeňskou univerzitu v roce 1924 jako student fyziky. Po návštěvě pů‑

sobivých přednášek matematika Philippa Furtwänglera se definitivně rozhodl pro matemati‑

ku. Jako student zde navštěvoval akademické diskuse tzv. Vídeňského kruhu, což byla skupina 

filozofů a matematiků inspirovaná dílem Ludwiga Wittgensteina Tractatus Logico‑Philosophi‑

cus. Zaměřovali se na otázky jazyka, významu a logických vztahů.

V roce 1927 se Kurt Gödel seznámil s tanečnicí Adele Nimbursky, rozenou Pockert. Gö‑

delovi rodiče měli vůči jejich vztahu silné výhrady, protože Adele byla rozvedená a o šest let 

starší; přitom Gödelova matka byla o čtrnáct let mladší než otec Rudolf; Kurt a Adele se vzali 

až v roce 1938.

V roce 1929 dokončil Kurt Gödel disertaci u Hanse Hahna, ve které se zabýval predikáto‑

vou logikou 1. řádu. Po získání doktorátu se stal soukromým docentem na vídeňské univerzitě. 

V roce 1931 Gödel publikoval svoji zásadní práci v oblasti formální logiky, která je považována 

za mezník v matematice. Dokázal, že pokus formalizovat matematiku jako axiomatický systém, 

o což usilovali matematikové a filozofové na počátku 20. století, je nemožný. Na konferenci 

v Královci jeho příspěvek správně pochopil John von Neumann, vynikající matematik, který 

později aplikoval formální systémy na programovatelný stroj – počítač.

Atmosféra ve Vídni bohužel avizovala nadcházející tíživou budoucnost. Gödel se pohyboval 

v židovských intelektuálních kruzích a byl často za Žida považován. Jednou byl napaden sku‑

pinou fanatiků při procházce po Vídni; v roce 1936 byl zavražděn šíleným studentem profesor 

Moritz Schlick přímo na schodech univerzity. Tyto ponuré předzvěsti blížící se války měly na 

Gödelovu psychiku devastující vliv.

V roce 1939 Kurt a Adele Gödelovi odjeli transsibiřskou magistrálou a následně lodí do San 

Francisca, kde přistáli 4. března 1940. Usadili se v Princetonu.

Kurt Gödel – Vídeň
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Pohled z jižního svahu Špilberku. V domě vpravo dole se zahradou na Pellicově ulici bydlel 
Kurt Gödel do roku 1924.
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V Princetonu se Gödel věnoval především filozofii matematiky; nejvýznamnější práce z tohoto 

období se věnují Russellově matematické logice a Cantorovu problému kontinua.

V roce 1949 Gödel formuloval kosmologický model vesmíru s „časovými smyčkami“, které 

umožňují cestování časem. Vědecky významný je jeho článek z roku 1952, který popisuje širo‑

kou třídu rotujících a rozpínajících se vesmírů. Přátelství Kurta Gödela s Albertem Einsteinem se 

stalo v Princetonu téměř legendární.

Einsteinovým úmrtím v roce 1955 ztratil nejen přítele, ale i partnera k diskusím o fyzice. 

Vrátil se opět k logice a filozofii, ve které se zaměřuje na Husserla. Pomocí axiomatické metody 

zpracoval ve formě sledu logických formulí „ontologický důkaz boží existence“, který volně na‑

vazuje na úvahy Anselma z Canterbury. Protože byl zveřejněn až po Gödelově smrti, neexistují 

k němu žádné bližší autorovy komentáře. Zůstává ovšem zdrojem inspirace a diskusí logiků, 

teologů i filozofů dodnes.

Adele Gödel (1899 – 1981) poskytovala celý život svému muži zázemí domova a zajišťovala 

mu kontakt s hmotnou realitou. Byla jediným člověkem, kterému Gödel zcela důvěřoval. V Gö‑

delových životopisech je její osobní přínos ve formě neustálé péče o geniálního, leč v běžné realitě 

téměř bezmocného muže, z nepochopitelných důvodů nedoceněn.

Patologický strach z otravy jídlem v době, kdy byla jeho manželka dlouhodobě hospitalizo‑

vaná, měl za následek totální vyčerpání, jehož následkům Kurt Gödel 14. ledna 1978 podlehl.

Gödelovy věty položily pevné základy matematické logice, teorii důkazu v matematice, teorii 

výpočetní složitosti, programování počítačů a základům matematiky skrze teorii množin. Poten‑

ciál jeho díla, obdivuhodného záběru a hloubky, nebyl dosud zdaleka vyčerpán. Snad budou 

jednou Gödelovy myšlenky alespoň tak populární, jako Mahlerovy symfonie.

Použitá literatura: Švandová B. (1996): V Brně. – Kurt Gödel. – Nadace Masarykiana Brno, Nakladatelství 
Georgetown Brno, Nakladatelství a vydavatelství Nauma, 1996.

Dawson J. W. (1996): Ve světě. – Kurt Gödel. – Nadace Masarykiana Brno, Nakladatelství Georgetown 
Brno, Nakladatelství a vydavatelství Nauma, 1996.

Gödel – Princeton
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Kurt Gödel s Albertem Einsteinem v Princetonu. Richard Arens photographer. 
From The Shelby White and Leon Levy Archives Center, Institute for Advanced 
Study, Princeton, NJ, USA.
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(1)
Běžně jako kdyby jméno Kurt Gödel už upadlo v zapomnění, přinejmenším 
ve střední Evropě. Ani mezi vysokoškolskými studenty oborů, kam přinej‑
menším padá stín jeho myšlenkového odkazu, toto jméno jako kdyby již ne‑
říkalo nic. Nejen v Brně, kde se navíc tento vynikající myslitel narodil. Také 
ve Vídni, kde si odbyl svá vysokoškolská studia a habilitaci. Je otázkou, zda 
svůj podíl viny na tom má také fakt, že Gödel strávil druhou polovinu svého 
života ve Spojených státech.1)

Je zároveň paradoxní, že právě v USA se staly legendárními Gödelovy 
osobní kontakty s Albertem Einsteinem. Přitom sám Einstein si natolik vážil 
těchto oboustranně inspirujících vzájemných styků, že se posléze jako legen‑
da začalo vyprávět, co dosvědčil jiný významný vědec, Oskar Morgenstern 
(mj. proslulý teoretik strategických her): sám Einstein měl podle Morgenster‑
na tvrdit, že do Institutu pro pokročilá studia na Univerzitě v Princetonu – 
v němž spolu s Gödelem společně oba dva působili – dochází denně jen pro‑
to, aby nakonec mohl doprovodit Gödela pěšky domů! Vzájemné kontakty 
Einsteina s Gödelem nebyly jenom zdvořilostní povahy; lze doložit, že se oba 

1 Mimochodem D. J. Struik ve svých Dějinách matematiky, vyšlých v českém překladu v edici „Malá 
moderní encyklopedie“, sv. 43, Orbis, Praha 1963, vůbec Gödelovo jméno neuvádí. Ve stejné edici, 
sv. 15, Orbis, Praha 1960, Karel Havlíček jako vedoucí autorského kolektivu publikoval Cesty moderní 
matematiky. Ani tato práce necitovala Gödelovo jméno a nesmírný přínos jeho důkazů. Naopak, zmí‑
něná publikace závěrem textu pouze konstatovala, že „velká jistota matematických závěrů pramení 
mimo jiné ze samého předmětu matematiky“; viz str. 166 cit. díla. Ani slovem se tu neobjevila sebemen‑
ší zmínka o možných omezeních, týkajících se např. úplnosti či bezespornosti dostatečně bohatých 
 systémů takových, jako je třeba matematika...

K u r t  G ö d e l
(a nejen matematika nebo logika)

M i l o š  D o k u l i l
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navzájem inspirovali i odborně. Kupodivu Einsteinův portrét najdeme třeba 
i na tričkách předškolních dětí, zatímco Gödela (jehož si právě světově pro‑
slulý Einstein tolik vážil!) skoro nikdo již zřejmě nezná ani podle jména. Tím 
méně podle jeho fotografie. Jedna taková fotografie (z roku 1954) ukazuje 
oba právě zmíněné vědce na společném snímku. Einstein na něm vypadá 
jako nějaký vesnický farmář, s tehdy běžnými šlemi (spíše dnes „kšandami“?) 
u kalhot, a bez kabátu, s kloboukem na hlavě svědčícím o častém užívání; 
zatímco Gödel vedle svého nemálo proslulejšího kolegy vypadá aspoň jako 
gymnaziální profesor, se zachovalejším kloboukem na hlavě, v brýlích, a v bě‑
lostném – zapnutém – dvouřadovém saku.2) Za připomenutí také stojí, že 
ani ve slovnících nebývá význam Gödelův patřičně zhodnocen. Pokud na‑
hlédneme do moderní české encyklopedie Diderot3), heslo o něm – byť v té 
stručnosti suše výstižné – má jen o jediný řádek víc než heslo o Karlu Gottovi. 
To slovníkové heslo úvodem dává Gödelovi pouze lakonicky charakteristiku 
„rakouského logika a matematika“.

Také hesla mnohých dalších slovníků se omezují jen na zjištění jeho jaksi 
pro širší publikum odtažité profesionality, která už tou očekávanou – má‑
lem „nedůtklivou“ – exaktností jako kdyby měla neprofesionála automaticky 
odpuzovat. Matematika byla a zůstala nemalým strašákem pro nejednoho 
maturanta.4) Požadavek na korektní postup při výpočtech a bezchybnou je‑
jich realizaci jako kdyby byl jen jakýmsi přepychem. Logika svou formální 
výstavbou vypadá snad ještě suchopárněji a svými deduktivními prostředky 
jako kdyby byla navíc nějak „samoúčelná“ a – protože nepřináší žádný hmot‑
ný zisk nebo materiálně přínosné objevy – jenom jakýmsi slepým střevem 
abstrakce.

2 Mj. přetištěno v publikaci J. Malina – J. Novotný (eds.), Kurt Gödel, Nadace Universitas Masarykiana, 
aj., Brno 1996, str.  94.

3 Všeobecná encyklopedie v osmi svazcích, 3. sv., Diderot 1999, str. 65.
4 Matematika na středních školách v létě roku 2010 zůstala jen „fakultativně obligatorní“; místo ní si lze 

vybrat jako předmět zkoušky jazyk. Smysl pro exaktnost je před potřebami reality nepochopitelně na 
zjevném ústupu.
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(2)
Možná bude přesto účelné poněkud ilustrovat a předběžně zakotvit aspoň 
něco, co by nám snad mohlo napomoci poopravit si ten nemálo strohý ob‑
rázek o Kurtu Gödelovi. Proč? Možná – a aspoň trochu, viďte? – už pro ty 
Gödelovy výchozí vazby na Brno. Existuje zde jeho rodný dům na Pekař‑
ské ulici (poblíž Šilingrova náměstí a katedrály na Petrově), vila na svahu 
Špilberka, kde s rodiči bydlel deset let, a také budovy škol, do kterých jako 
dítě a dospívající mladík chodil. Ovšem, možná víc bychom přitom měli pro‑
jevovat zájem o to, co to vlastně Gödel ve svém životě dokázal, když jeho 
práce vzbudily celosvětový ohlas. Mělo by nás pak určitě překvapit, že třeba 
tak důvěryhodný termín, jakým je „dokazatelnost“ (nejen v matematice, ale 
také třeba v soudnictví!), právě v matematice byla mladým – tehdy tepr‑
ve čtyřiadvacetiletým – Gödelem pečlivou analýzou zpochybněna! Počínaje 
Gödelem (a rokem 1930) matematikové a logikové vědí, že žádná exaktně 
budovaná disciplína nedokáže svými vlastními prostředky, že je jako sys-
tém nesporná.

Přitom už od antických časů se počalo na základě Eukleidovy deduktivní 
výstavby geometrie věřit, že snad takto – postupným odvozováním dalších 
a dalších pravd oboru z několika málo uznaných pravd výchozích – bude 
možné zbudovat také celou matematiku. Na počátku 20. století nejeden ma‑
tematik se pokoušel uskutečnit tento cíl, o němž se předpokládalo, že přece 
musí být splnitelný! Copak neležela splnitelnost tohoto úkolu málem jakoby 
„na dlani“? (Ještě se k této tematice opatrně z několika zorných úhlů vrátíme.)

Zatím budiž ještě zopakováno aspoň to, že budeme mít vždycky problé‑
my s tím, pokud se budeme pokoušet vlastními prostředky systému o jeho 
vyčerpávající a nesporný popis. Nemají‑li přitom vznikat spory a parado‑
xy, pro popis systému musíme mít k dispozici nějaký vhodný metasystém 
(„nadsystém“).5) Jenže jak se chceme přesvědčit o „neprůstřelnosti“ toho 

5 Abychom si aspoň trochu ochočili, oč tu běží, připomeňme si větný rozbor ze školní praxe. Ve větě „Pes 
štěká“ je výraz „pes“ zároveň „podmětem“; a sám podmět neštěká. Věcnou informací ze světa kolem 
nás zde je štěkání psa; formální informací o struktuře věty bylo mj. abstraktní sdělení o nositeli děje.
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metasystému? – Podobný problém budeme mít také s tím, když budeme chtít 
„objektivně“ popsat své vlastní subjektivní myšlenky.6) Nejde to, viďte?

(3)
Při pokusech o běžnou popularizaci jakékoli současné vědy bývá takřka ne‑
překročitelnou překážkou fakt, že a jak se všechny vědy za posledních zhruba 
sto let nesmírně vzdálily běžnému chápání. Nejde tu jen o to, že ne každý 
občan absolvuje magisterský program na univerzitě. Ale i kdyby. Nemalý pro‑
blém je v tom, že hned na prahu 20. století se některé disciplíny vědy do té 
míry vzdálily běžnému chápání průměrného vzdělance, že se takový obor 
stal „esoterickým“, tj. pochopitelným jen pro jeho „zasvěcence“. Připomeň‑
me si aspoň vznik kvantové mechaniky (Max Planck) nebo speciální teorie 
relativity (Albert Einstein).

Matematika jako zřejmě nejabstraktnější obor jako kdyby byla jen jakési 
zvláštní a zcela nepochopitelné mysterium, dokonce možná zcela odtržené od 
našeho běžného života.7) Hodí se připomenout, že neobstojí výchozí rozlišování 
matematiky z obecné školy, jako kdyby tu pro tento obor jako jeho pole činnos‑
ti byly jen nějaké operace s čísly (aritmetika) a charakteristika obrazců v ploše 
a v prostoru (geometrie). Nemálo poučné v tomto ohledu je srovnání mezi tím, 
jak byla vnímána matematika ještě na počátku druhé poloviny 19. století a na 
počátku poslední třetiny 20. století. Vývoj se ani potom pochopitelně nezastavil.

Podle Jahrbuch über die Fortschritte der Mathematik z roku 1868 bylo tehdy 
základních kategorií pouze 12, s 38 kategoriemi dílčími. Mezi těmi základní‑
mi uveďme aspoň některé: algebra, teorie čísel, počet pravděpodobnosti, di‑
ferenciální a integrální počet, teorie funkcí, analytická geometrie, mechanika, 

6 Každý z nás může uvažovat jak o podnětech z vnějšího světa, tak třeba směrem k sobě samému. V obou 
případech se můžeme zaměřit jak na aktuální současnost, tak na minulou zkušenost; a ovšem také na 
příští možné stavy. Jakmile tu je nějaký uvědomovaný vjem, jen dodatečně můžeme zvažovat, co asi 
a jak vjem – teď už jako představovaný – navodilo. Je vyloučeno synchronně disponovat jak nějakým 
vjemem, tak představou o jeho vzniku a vědomém vybavení.

7 Asi i proto matematika přestala být v ČR povinným předmětem pro všechny maturanty bez výjimky. 
Bez ohledu na její význam pro současnou vědu a život.
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matematická fyzika nebo (zatím společně!) geodézie a astronomie. – O víc jak 
století později (na podkladě Mathematical Reviews z roku 1979) jako kdyby už 
těch „základních“ kategorií bylo pětkrát víc (61); přitom – přibližně – s 3400 
dalšími specializacemi. V rámci základních odvětví nelze si nevšimnout, kolik 
jen různých typů algeber se „rozkošatilo“; také algebraická teorie čísel nebo al‑
gebraická geometrie, lineární a multilineární algebra, a také algebraická topo‑
logie (aniž jsem teď uvedl všechny). Samozřejmě ve zcela nesrovnatelné situaci 
z druhé poloviny 20. století vznikly zcela nové a rychle se rozvětvující nové vý‑
znamné obory anebo ty dřívější ve zcela nových souvislostech a s nečekanými 
aplikacemi. Uveďme zde jen několik příkladů: teorie množin, algebraická geo‑
metrie, teorie grup, parciální diferenciální rovnice, integrální rovnice, diferen‑
ciální geometrie, obecná topologie, statistika, klasická termodynamika, kvan‑
tová mechanika, astrofyzika, geofyzika, ekonomika, biologie, informatika.88)

(4)
Širší veřejnosti nemálo uniká, že komputerizace procesů uplatňovaných 
v praxi je dnes založena na matematickém umu. Týká se to také zábavní 
elektrotechniky. Bez matematického fortelu se samozřejmě neobejdou třeba 
kosmické lety, genové inženýrství, o mikrochirurgii ani nemluvě. K matema‑
tickým modelům se musejí uchylovat při prognostice jak např. ekonomové, 
tak environmentalisté.

Ještě více zůstává pro širší publikum skryto, že matematika zcela zásadním 
způsobem pomáhá vyjasňovat problémy vnímané jako „světonázorové“, 
tedy jak otázky mikrosvěta, tak makrosvěta. Sem spadají otázky týkající se 
složení hmoty, bádání snažící se vyjasnit charakteristiky vesmíru, a dokonce 
matematickými prostředky můžeme získat – zatím netestovatelnou – odpo‑
věď na původně absurdní otázku, vztahující se k možné racionální odpovědi 
na to, co bylo před tzv. velkým třeskem.

8 O matematické zkušenosti nadmíru zajímavě píší P. J. Davis a R. Hersh v The Mathematical Experience, 
Penguin, reprint 1990; mj. k rozšíření oborů matematiky přímo Appendix B, str. 29–30.
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Dnes si už jistě nedokážeme představit život bez toho, co bychom s tro‑
chou rozvernosti mohli nazvat „počítačovou animací“. Je pravděpodobně 
zbytečné si připomínat, že většina současných počítačů v běžném provozu 
mnohem méně počítá (pokud vůbec!) a nesrovnatelně víc buďto podává in‑
formace, anebo je ukládá pro příští potřebu. Vůbec nemusíme směřovat až 
někam k začátkům zachycování zvuků na citlivou desku nebo zaznamená‑
vání obrazů na celuloidový pás. Koho z generace dnešních babiček a dědeč‑
ků by v době jejich mládí napadlo, že původní analogový záznam může být 
v kvalitě a v různých dalších parametrech velmi brzy překonán záznamem 
digitálním? Bylo možné si nějak v oné době představit třeba také jiné fotogra‑
fování než ve zdvojeném mokrém procesu vyvolávání nejdříve negativů a pak 
pozitivů? Dnes digitálně kdekdo fotografuje nejen speciálním fotoaparátem, 
ale třeba i specializovaným mobilem. Nejen fotografuje, ale i filmuje!

A to jsme se zatím nikterak nezmiňovali o tom, co všechno – také s pomocí 
nepředstavitelné miniaturizace – lze dokázat počítačově řízenými procesy! 
Zpracování genetického kódu člověka (a nemalé řady dalších organismů) 
bylo také umožněno teprve maximálním zapojením počítačů, nemluvě o stá‑
le se rapidně snižujících nákladech na takové projekty. (Pro další výklad se 
nám také může hodit, uvědomíme‑li si, že kód v nějaké praktické transfor‑
maci „modeluje“ původní informaci a že je pro dekódování třeba znát „klíč“ 
toho kódu; ať už jde o topografii nějakého místa anebo název nějaké nukleové 
kyseliny. Vhodný program by měl chránit dostupnost kódu jen pro povola‑
né osoby. Zde všude se výrazně uplatňuje matematika. Zcela nové možnosti 
v tomto směru budou mít kvantové počítače.)

(5)
Věda objevila význam a možnosti matematiky zhruba až s počátkem 17. 
století. Přispělo k tomu zobrazování číslic tzv. „arabskými“ symboly, a to mís‑
to neobratného, ale běžného jejich kódování písmeny latinské abecedy. Třeba 
na cifernících některých hodin, zvláště věžních, jsou ještě k vidění tzv. římské 
číslice. Velké „I“ znamená „1“, velké „V“ je „5“; menší svou hodnotou symbol 
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řazený za symbolem o větší hodnotě celkově připočítává, naopak – je‑li před 
ním – odečítá, takže: „VI“ dává hodnotu „6“, „IV“ naopak pouze „4“. Jiný prin‑
cip má hebrejština. Každá postupně vyšší jednotka je představována postup‑
ně za sebou řazenými písmeny abecedy, od jedné do devíti, pak desítky do 
devadesáti, a stovky až po 400, neboť víc písmen – než 22 – k dispozici není.9) 
V obou těchto systémech se přitom nepočítá s nulou.10) Je hned vidět, že pro‑
vádět jakékoliv početní úkony na základě patrných omezení jak v zobrazová‑
ní čísel, tak pro přehledné operace s nimi, bylo nepraktické a málo funkční. 
Teprve desítková soustava (počítající také s nulou) umožňovala zcela nový 
přístup jak k zobrazování čísel (také vzhledem k jejich diferencované mohut‑
nosti), tak k operacím s nimi. K tomuto rozvoji matematiky v Evropě větší 
měrou docházelo prakticky teprve od konce 15. století. – Velmi rychle také 

9 Je tu příležitost k letmé poznámce k „numerologii“. V hebrejštině je první písmeno „álef“, takže před‑
stavuje také symbol a význam „1“; druhé písmeno je „béth“ a znamená také „2“; „mém“ je např. také 
„40“. Každé slovo svým souborem písmen zároveň může být interpretováno jako součet odpovídají‑
cích čísel. Takže např. „J‑H‑V‑H“ („Jahveh“) je také „10 + 5 + 6 + 5“, přičemž lze pak rozmanitě uvažovat 
(zprava doleva v hebrejském písmu!) o sledu jednotlivých čísel, jejich vzájemném postavení a význa‑
mu, který z toho – možná – plyne. Zároveň jako součet dostáváme v tomto případě „26“. Kupodivu 
totéž číslo můžeme získat třeba také jakousi parcelací některých symbolů hebrejské abecedy, takže 
např. „álef“ (tj. א) lze pojmout jako jakousi shora šikmo dolů jdoucí šestku (tj. ו, „he“), na kterou jsou 
napojeny dvě desítky (tj. י, „jód“), jedna shora, druhá zdola. K témuž údaji můžeme rovněž dospět 
rozložením písmene „mém“ (tj. מ, s číselným významem „40“, věcně „voda“) na dvě složky: zpředu ו 
(„he“), a pak כ (tj. „káf“, také „20“), což v součtu obou složek dává opět „26“! Přitom suplované jméno 
Hospodinovo je pak takto propojeno jak s „álef“ jako počátkem abecedy i číselné řady, tak rovněž třeba 
se symbolem „40“ (což je také počet dní očistného půstu; máme z toho přes francouzštinu také slovo 
„karanténa“; také přímo očistná voda, a pak i pro křesťana třeba voda křtu, anebo voda praoceánu, 
nad nímž se podle počátku 1. knihy Mojžíšovy vznášel Duch boží). — Takto jsme zároveň absolvovali 
jako „chuťovku“ úvod do potenciálního kurzu kódování a jeho možné sémantické interpretace. (Po‑
dobný způsob využití písmen pro kódování číslic měla také třeba antická řečtina. Např. třeba zrovna 
řecké „μ“ má rovněž význam „40“.)

10 Ani např. křesťanský letopočet nepočítal s nultým rokem. (Odtud pokaždé znovu při počátku graficky 
nové stovky – nebo nedávno i tisícovky – let bývají noviny a časopisy plné úvah, „kdy vlastně“ to nové 
století či tisíciletí začíná, zda už roku 2000, anebo až roku 2001.) Číselná osa musí nutně začít nulou, 
ale v křesťanském světě Evropy se nula („0“) objevila až s tzv. arabskými číslicemi. Tyto symboly pře‑
vzali Arabové od Indů, kteří už disponovali také nulou a psali čísla nemálo závratná, aby takto vyjádřili 
nepředstavitelné úseky časů. (Arabové si některé číslice upravili, třeba i esteticky, orientací některých 
číslic pootočenou o 90° a takto přizpůsobenou arabskému psaní.)
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pak došlo např. ke vzniku logaritmů; nejdřív John Napier (1614), a praktičtěji 
krátce nato Henry Briggs (1624). Lze mluvit jen o počtářské pomůcce? Už jen 
myšlenka, jak vzájemně svázat aritmetickou a geometrickou posloupnost 
tak, aby bylo možné převést násobení na sčítání, byla obdivuhodná; a rozhod‑
ně teprve byla umožněna až po přechodu na nové zobrazování čísel „arabský‑
mi“ číslicemi.

Počínaje 17. stoletím, proti smyslovému a značně neurčitému poznávání 
kvalit tohoto světa postavila věda intersubjektivně testovatelné kvantity. Tak 
se Galileimu konečně podařilo rovnicemi spoutat zákonitosti pohybu. Kon‑
cem toho rušného 17. století dostal pozemskou mechaniku „na oblohu“ New‑
ton. Matematické objekty měly najednou – také proklamovaně – nápad-
ně nezávislou existenci na člověku, i když číselná data nemusela být vždy 
okamžitě k dispozici. Čísla přitom podávala informace o vnějším světě, a to 
s intersubjektivní garancí. – Málem až do samého začátku 20. století se přitom 
udržovala představa, jako kdyby celá matematika měla jen dvě „hromádky“, 
s operacemi v ploše a v prostoru (tj. geometrii, s vytčenou zásadou možné 
deduktivní výstavby) a s číselnými operacemi (tj. aritmetiku, u níž se vůbec 
o nějaké formální analýze neuvažovalo). Přitom již v první třetině 17. století 
vznikla překvapivě v Descartově hlavě zcela jedinečná „analytická geometrie“, 
umožňující převod z aritmetických výrazů na geometrické útvary a samozřej‑
mě i naopak.11) Sám objevitel, René Descartes, musel být nemálo překvapen 
svým objevem, vždyť vzájemně přemostil oblasti původně uvažované jako pro‑
vždy navzájem izolované a z principu vzájemně nepřevoditelné. Také proto 
si představoval, že něco tak jedinečného tu vlastně muselo být „odjakživa“ 
(takže žádný „vynález“, jen „objev“!). Descartes si také byl jist tím, že pravým 
prostředkem při hledání pravdy je věda a jejím nesmírně účinným nástrojem 
je matematika.12) Mladší Descartův současník Leibniz v širších souvislostech 

11 V tištěné verzi z roku 1637 koordináty Descartes ještě ale neměl. (Dnes si „samozřejmě“ analytickou 
geometrii bez koordinát neumíme představit.)

12 Najdeme tu myšlenku také předznačenou v obšírnějším původním titulu slavné Rozpravy o metodě z již 
zmíněného roku 1637.
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pak psal o „harmonia praestabilita“, tedy o „předzjednané harmonii“. (Mimo‑
chodem: nezávisle na Newtonovi spoluobjevil infinitezimální počet.)

John Locke jako myslitel z téhož 17. století už byl – na základě poznání 
svého času – připraven realitu rozložit na vcelku trojí „kvality“; ty objektivní 
a „prvotní“ (s číselnými charakteristikami), pak kvality ve vlastním smyslu 
slova (tj. „sekundární“, získatelné přímo smysly), a také jakési „dispoziční“ 
(tj. ty, které sice ve věcech jsou, ale objevují se jen ve specifických situacích). 
Záruky objektivity pro poznávací proces i tomuto muži dávala matematika. 
(A to všechno přesto, že mnozí interpreti jeho odkazu jej označovali jako 
„senzualistu“!)

(6)
Ještě v první třetině 19. století eukleidés udivoval jedinečností své deduk-
tivní výstavby geometrie. (Sám Eukleidés žil a působil ve druhé polovině 4. 
století př. n. l.) Mohlo se zdát, že nic nemůže jeho systém zpochybnit. Přesto 
kolem roku 1830 vznikly nezávisle na sobě dvě další a vzájemně neslučitelné 
soustavy pouhým zpochybněním platnosti 5. – a zdálo se, že zcela „přiroze‑
ného“ a nevývratného – Eukleidova axiómu o rovnoběžkách.13) Navázal zde 
významně G. F. B. Riemann (1854). Kdo mohl tehdy tušit, že třeba o necelé 
století později bude moci Albert Einstein na tyto výsledky plodně navázat 
v obecné teorii relativity? Asi stojí za připomenutí, že geometrie byla v té době 
již přes dvě tisíciletí prezentována jako v jádru deduktivní systém, založený 
na formálních procedurách prezentace a důkazu. Přitom po celou souběžnou 
dobu jako kdyby se obdobný přístup k aritmetice vůbec podnikat nemusel. 
(Samozřejmě že pro evropsky provozovanou matematiku, dokud nepřešla 

13 Zde uveďme zatím jen tři významná jména: N. I. Lobačevskij 1829, J. Bolyai 1832, K. F. Gauss. (Po Gau‑
ssově smrti hrál jeho mozek svou roli také v ostrém boji proti Darwinově evoluční „hypotéze“. Měl 
hmotnost 2 kg a velmi husté rýhování mozkové kůry. Tento mozek byl pak srovnáván s mozky běžných 
černochů a měl z toho vyplynout závěr, že sice lze předpokládat jakousi vývojovou linii „od opic k čer‑
nochovi“ [takto to najdeme třeba u Ernsta Haeckela, i graficky, v jeho knize o vývojové teorii z roku 
1874], běloch byl takto mnohými „klasickými“ Darwinovými stoupenci vyčleněn zvlášť, zcela mimo 
evoluční strom života.)
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na zobrazování v desítkové soustavě na podkladě „arabských“ číslic, to ov‑
šem ani nepřicházelo v úvahu. Závažnější zájem zvažující koncepčně také ko‑
nečně zbudování teoretických „základů aritmetiky“ se plně projevil až na 
 počátku 20. století.

(7)
Ve třetí třetině 19. století sehrál nepřehlédnutelnou roli také pro logiku mate‑
matik Gottlob Frege. Může být považován za zakladatele „moderní“ logiky.14) 
– Logika byla nemálo pěstována ve středověku, a to v pietním stínu odkazu 
Aristotelova. Důraz na dedukci a takto na možnost zajišťovat na základě pře‑
dem spolehlivých formálních konstrukcí pravdivé závěry vypadal jedinečně. 
Problém byl ovšem v tom, že takto nebyl získán spolehlivý nástroj k objevo‑
vání něčeho nového. Právě v onom již výše zmíněném 17. století nesmírně 
zesílila kritika této – „scholastické“ – logiky. Pro další vývoj od formalismu 
osvobozené vědy takto proslul jako tribun empiricky pojatého bádání Fran‑
cis Bacon. Od počátku 19. století se rozvíjela řada nových věd, např. geolo‑
gie, také embryologie, později chemie, a ovšem i matematika (viz i předchozí 
bod); sem spadá také Booleův počin z roku 1847, kdy se pokusil uplatnit 
algebraickou metodu v logice, a to prací The Mathematical Analysis of Logic. Na 
prahu druhé poloviny 19. století vpadla především nejdřív do přírodovědy 
hypotéza evoluce (Charles Darwin). Pro logiku bylo možné názorně uplatnit 
tzv. Vennovy obrazce. Frege cítil, že i běžný jazyk všedního dne by mohl po‑
skytnout nějaké indicie pro uvažování přímo v matematice. Učebnicově pro‑
slul jeho příklad týkající se planety Venuše, která bývá také – v souladu s tím, 
kdy je pozorována – nazývána buďto Večernicí, anebo Jitřenkou. Přitom ve 
všech třech názvech jde o týž objekt (denotát je týž), i když pokaždé výraz 
navozuje poněkud odlišné intuice (smysl každého z výrazů je různý). Na tuto 

14 Charakterizoval funkci konstant a proměnných ve formulích, v predikátové logice zavedl notaci s kvan‑
tifikátory a významné mj. je, jak definoval přirozená čísla. Navazovali na jeho práce jak třeba Russell 
nebo Husserl, tak také Wittgenstein. Frege kritizoval Hilbertovu snahu budovat matematiku jako for‑
malizovaný systém.
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tendenci také později ve dvou odlišných vlnách navázal Ludwig Wittgenstein 
(nejdřív v zákopech za první světové války). Ve svém slavném Tractatus Logi‑
co‑philosophicus v závěrečné pasáži (v tzv. 7. propozici) lakonicky napsal, že 
jsou situace, kdy člověku nezbývá než mlčet…

(8) 
Ještě roku 1900 tehdy zřejmě nejvýznamnější matematik David Hilbert vytý‑
čil pro matematiky program 23 tehdy nevyřešených úkolů. Byl si jist tím, že 
každý problém vyjádřitelný matematicky musí mít adekvátní řešení. Ve 
vzduchu byla jistota, že musí být možné celou matematiku deduktivně zkon‑
struovat, aby byla úplná a vnitřně nesporná. Ještě před první světovou válkou 
a na logickém základě se pokusil o takovou konstrukci nejdřív sám a pak spo‑
lu s Alfredem Northem Whiteheadem Bertrand Russell. Další matematikové 
přemýšleli o vlastnostech čísel a jak přirozeně logicky zbudovat číselnou řadu 
(např. Peano nebo Ackermann). Roku 1930 u proslulého Hanse Hahna získal 
Kurt Gödel doktorát prokázáním úplnosti predikátové logiky 1. řádu. Teh‑
dy na světovém kongresu matematiků už naznačil, že matematika kýžený 
ideál úplnosti a dokazatelnosti neplní. Dosah této myšlenky nebyl okamži‑
tě pochopen. Následujícího roku (1931) už vyšly jeho dvě dnes slavné věty 
o neúplnosti formálního systému se složitostí aritmetiky, jenž zároveň svými 
vlastními prostředky nepřipouští důkaz své naprosté bezespornosti.

(9)
Asi by se tu mělo připomenout, do jaké podoby „překládal“ Gödel jednotlivé 
formule, aby zároveň zajistil jedinečnost jejich přepisu. Jak každé postup‑
né místo, tak také každý znak měly svůj automaticky dosazovaný číselný 
kód, případně odpovídající umístění v každém konstruovaném výrazu, ať 
jako základ nebo exponent (bez ohledu na možnou obludnost těch čísel). 
Každá formule je navenek jedinečným součinem. Gödel přitom předběžně 
zvažoval dvě věci: (1) jak jednoznačně označit každé postupné místo v jed‑
notlivých následně zkoumaných výrazech a (2) jak zrovna tak jednoznačně 



24

mít k dispozici maximální počet prostředků k spolehlivému přepisu jednot‑
livých výrazů, jaké se běžně v matematických formulích vyskytují. Pokud 
jde o požadavek (1), zvolil číselnou řadu prvočísel, vynechávaje přitom – už 
s ohledem na to, že žádným případným použitým exponentem se hodno‑
ta základu mocninou reálně nezvyšuje – číslo „1“. Takže číselná řada (bez 
ohledu na to, jakým výrazem by měla být obsazena) vypadá následovně: 2, 
3, 5, 7, 11, 13 atd., jen sled samých postupně vyšších prvočísel. Aby vždycky 
šlo o jednolitý celek, celkový počet všech uplatněných výrazů je vzájemně 
pronásoben; takže (kdyby bylo potřeba obsadit pouze 10 míst):

2 . 3 . 5. 7 . 11 . 13 . 17 . 19 . 23 . 29
Pokud šlo o požadavek (2), bylo třeba nejdřív shromáždit základní sym‑

boly, s nimiž bude matematik pracovat; zároveň s respektem k možnosti 
operativně rozšiřovat počet konstant i proměnných. Pořádkumilovného 
nebo nějak esteticky (ne‑li „logicky“) uvažujícího člověka možná nejdřív na 
první pohled zarazí, že při seřazování těch symbolů nehrála roli žádná nut‑
kavá priorita. Žádný symbol nemusí být nutně zařazen více vpředu, anebo 
naopak vzadu. Gödel těch symbolů vybral 14. Ke každému symbolu nato 
opět přiřadil číselný klíč, s využitím přirozené řady celých čísel, tj. od „1“ 
po „14“ včetně. Kódovací klíč pak vypadá takto (zde jen výtah z  „klíče“):

x  y  z 0 +  .

6  7  8 11 13 14

Ten dílčí výraz, který na každém jednotlivém místě transformované formu‑
le má být podle zmíněné tabulky kódován, přijde do sledu pronásobených 
prvočísel jako exponent. Takto vznikne zcela jedinečné – byť nemálo „astro‑
nomické“ – číslo, které nelze zaměnit za žádnou jinou formuli, je‑li zakódo‑
vaný výraz formulí.15)

15 Bližší údaje k tzv. Gödelovu číslu budou rozvedeny na jednoduchém příkladu v této publikaci ve zvlášt‑
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(10)
Bylo ovšem možné se ptát, zda je celý náš číselný systém pouhou konvencí 
(tím si byl jist třeba Henri Poincaré), nebo zda jaksi ideálně nepředchází rea‑
litě tohoto světa v nějakém „předzjednaném“ světě idejí (Platón, Descartes, 
Leibniz). Problémem muselo znovu být, kde a jak se může matematika „skrý‑
vat“, je‑li odhalována jako vlastní exaktní realita tohoto objektového světa, 
a přitom jako kdyby byla zároveň nezávislá na člověku.

Např. některé vlastnosti čísel nebo geometrických obrazců budily pozor‑
nost už od antických časů. Staří Řekové si třeba kladli otázku, zda je mož‑
ná kvadratura kruhu. Lámali si hlavu nad tím, proč ve čtverci o jednotkové 
straně má jeho úhlopříčka právě hodnotu √2. – Čísla jsou sudá a lichá; mezi 
těmi je zvláštní kategorie prvočísel. Není nemálo zvláštní, že čísla, která sama 
nejsou přímo prvočísly, mohou být součinem prvočísel?16) V posledních le‑
tech – kromě jiného – probíhá hon na stále vyšší (a nejvyšší známé) prvočís‑
lo. Obdobně se také vyhlašuje stále novější nejvyšší počet míst čísla π (pí). Ta 
čísla jsou astronomická. Nejde tolik o samotné číslo, jako o důkaz, že tomu 
tak je. – K roku 1202 se vztahuje zajímavá posloupnost čísel: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 
8, 13… (každé další číslo je součtem dvou předchozích; Fibonacci, který takto 
také mohl svérázně ilustrovat svůj obdiv k zobrazování tzv. arabskými čísli‑
cemi17)). – Jistý (snad ne příliš provokující) vztah možná objevíme např. jen 
v samotné rovnici: 13 = 12; může překvapit, že jistý řád vzniká, jakmile dojde 
k následujícím posloupnostem (v nichž lze ovšem pokračovat):

13 + 23 = (1 + 2) 2

13 + 23 + 33 = (1 + 2 + 3) 2 …
Není tohle všechno nakonec přece jen vynálezem lidského mozku? Přitom 

se zároveň zdá, jako kdyby k matematickým objevům vedla cíleně poučená 

ním příspěvku.
16 My všichni, kteří jsme prošli povinnou školní docházkou, jsme určitě s prvočísly pracovali. Třeba při 

určování nejvyššího společného dělitele dvou čísel; jde tu o součin prvočísel nazývaný Eukleidovým 
algoritmem. — Jednotlivé číslo, které samo není prvočíslem (a je sudé), kupodivu v sobě chová také 
součet dvou prvočísel. Příklady: 12 = 5 + 7, 24 = 17 + 7, 100 = 53 + 47.

17 Tento vztah byl také odhalen v přírodě; např. na závitnici ulit.
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intuice! K řadě vlastností tohoto světa se už věda druhé poloviny 19. století 
dostávala prostřednictvím matematických rovnic. Maxwellovi se takto po‑
dařilo propojit v jeden systém původně izolovaně zkoumané jevy elektrické 
a magnetické. Takto začala kýžená cesta, která pak dostala název „velké sjed‑
nocení“ (jehož zatím dosaženo nebylo; přičemž je otázka, zda je takový cíl 
vůbec dosažitelný). Současně převládá jistota, že i případní mimozemšťané 
by museli uznat tytéž matematické vztahy, jaké platí na naší Zemi. (Např. 
vlastnosti rovnic anebo třeba existence prvočísel.) To není mystika!

(11)
Ještě prodleme jakoby na místě. Na první pohled možná řekneme, že žádná 
čísla v přírodě neexistují. Anebo že sice mohou být různé počty věcí podle 
jednotlivých kategorií, ale koneckonců tímhle vším se zabývají lidé teprve ve 
svých hlavách. A navíc třeba nekonečno je zřejmě mimo přijatelnou evidenci, 
zvláště když nemáme za sebou žádné školení, jaké pro nás kdysi připravil 
proslulý Georg Cantor. (Kromě toho, že vytvořil teorii množin, snažil se také 
rozřešit hypotézu kontinua, toho kontinua, které nutně existuje nezávisle na 
lidské mysli. Je s tím také spojen problém mohutnosti nekonečných množin. 
V této oblasti také významně pracoval Kurt Gödel.)

Již např. Gottlob Frege (1879) a po něm Bertrand Russell chtěli celou ma‑
tematiku vybudovat jako systém respektující logiku a jsoucí zároveň její od‑
povídající částí. Lze to nazvat „logicismem“. Připomeňme si stejným směrem 
zaměřené společné dílo Russella s Whiteheadem, Principia Mathematica (ve 
3 svazcích). V té době (od poslední třetiny 19. století) se nemálo počítalo 
s uplatněním teorie množin pro budování základů matematiky. Pochopitelně 
že se také budovala na základě teorie přirozených čísel další případná mate‑
matická analýza, spolu s axiomatizací. Přitom jako kdyby se zároveň abstrakt‑
ně a obecně prosazovalo pojetí, že čísla nebo množiny existují jaksi „o sobě“, 
zcela nezávisle na lidských subjektech. Tradičně se tomu říká „platónismus“. 
(Později s platónismem jako pracovním principem počítal ve své práci také 
Gödel.)
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Hilbert si byl osobně jist tím, že optimální cestou k formulaci základů ma‑
tematiky je formalizace. Není to jedno a totéž jako „logický“ program Frege‑
ho; navíc sám termín je poněkud matoucí. Mohlo by se totiž zdát, že forma‑
lizovaný systém je při axiomatizaci zcela zbaven významových souvislostí. 
Přitom Hilbert a jeho škola se drželi teoreticko‑poznávacích18) zásad; svým 
způsobem i proti „platónismu“.

V tom prvém – Fregeho – případě by byla matematika přetvořena (ne‑li 
redukována) na logiku. Celý systém měl být navenek množinový. (Předtím 
třeba Descartes podobným způsobem převedl geometrii na algebru; a ta zase 
stojí na aritmetických základech.) Při formalizaci – Hilbertova typu – byl dů‑
raz kladen na možnost dokázat konzistenci celého systému.

V rámci „platónismu“ se vychází z představy, že zkoumané – matematické 
– objekty jsou v ideálním nemateriálním světě, i když zároveň právě prostřed‑
nictvím takového zvláštního světa se následně uskutečňuje kontakt s tímto – 
materiálním – světem. Samozřejmě že v těchto intencích také kontinuum 
existuje nezávisle na mysli. Nekonečné množiny zde nelze ani dokázat, ani 
vyvrátit z žádného systému axiómů. Má‑li si člověk uvědomit matematickou 
realitu, neobejde se bez intuice. Jenže jak definovat matematickou intuici? 
Je nutná (a neanalytická) a definovat ji neumíme. – V rámci „formalismu“ 
jako kdybychom okamžitě vycouvali z úvah o významu objektů v uvažova‑
ném systému, včetně nějak definované „pravdy“. Jsou realizovány na základě 
výchozích definicí a lemmat teorémy s hypotézami, přičemž výsledky přitom 
neklamně – a mechanicky – plynou z daných východisek. Pracuje se zde se 
sledem odvozovaných důkazů a zároveň v takovém systému neodvodíme for‑
mální spor. – Nemalý význam pro další práci nad zde vytčenou problema‑
tikou mělo odhalení paradoxů spojovaných se jménem Bertranda Russella.

Proti „platónismu“ v matematice se kriticky stavěl také směr spo‑
jovaný se jménem L. E. J. Brouwer. Jeho pozice bývá někdy nazývána 

18 Jinými slovy také řečeno: „noetických“, „gnoseologických“ aneb „epistemologických“ zásad; ve všech 
těchto výrazech jde o synonyma (všechny tři právě zmíněné výrazy, každý jinak, jsou odvozeny z řec‑
kých výrazů naznačujících nějak „poznání“).
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„konstruktivismem“, jindy „intuitivismem“. (Svou noetikou měl zčásti blíz‑
ko k Brouwerovi také Hilbert.) Brouwer měl např. své pochybnosti nad axió‑
mem výběru (jehož relativní konzistenci Gödel dokázal). Brouwer chtěl, aby 
se výstavba matematiky děla na základě přirozených čísel, konstrukcí z nich. 
Přitom tak, jako kdyby neměla ta čísla svůj význam před vlastní konstrukcí, 
samozřejmě provedenou na základě konečného počtu kroků. V rámci této 
školy panuje představa o univerzální – ne‑li „vrozené“ – intuici systému přiro‑
zených čísel. Přitom se ovšem nemůžeme dovědět nic o situaci předcházející 
navození této „intuice“. (Už tu bylo řečeno, že nemáme přijatelnou efektivní 
proceduru k definici „intuice“.19))

Russell svůj „logicismus“ opustil, Hilbertův „formalismus“ Gödel vyvrátil 
a Brouwer (se začátky svých podnětů kolem roku 1908) zůstal nakonec se 
svou koncepcí opuštěn.

(12)
Díky matematice (nebo její „vinou“?) vznikly v poslední třetině 20. století 
nemálo zvláštní představy o pluralitě možných světů, kromě toho našeho, 
počínajícího velkým třeskem („Big Bang“) nebo velkým odpichem („Big Boun‑
ce“). Jako kdyby naším vlastním mikrosvětem byly zvláštní struny („strings“; 
při devíti prostorových dimenzích a času), nebo dokonce membrány („bra‑
nes“; to pak na základě deseti dimenzí a času), přitom rovněž předpoklá‑
danými mikro‑rozměry zcela mimo dosah nyní možného fyzikálního testu. 
Také – opět na matematickém podkladě – se objevují občas úvahy o možnosti 
cestovat v čase proti jeho přirozenému chodu (i když ve značně specifické 
situaci velmi svéráznými „děrami“). Již od antiky se ovšem traduje, že nelze 
dvakrát vstoupit do téže řeky. Pokud ovšem člověk není třeba zrovna Kurtem 
Gödelem. I tímto paradoxním směrem totiž nastavoval svá analytická tykadla.

19 Mnohé ze standardních důkazů klasické matematiky pro konstruktivisty nemají platnost, včetně záko‑
na trichotomie, tj. teze, že každé číslo je buďto nulou, nebo je kladné, anebo je záporné.
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(13)
Matematika ovšem není jen nějaká pouhá intelektuální „hra“. Byla od svého 
začátku – již zřejmě zhruba před 20 tisíci lety – nástrojem k popisu světa 
a k orientaci v něm. Možná vypadá mysticky a sugestivně číslo π („pí“); zcela 
odtažitá je např. tzv. Planckova konstanta.20) Pokud ještě roku 1897 nebylo 
prokazatelné, zda opravdu existují atomy, pak o sto let později např. také 
víme, že je hmotnost elektronu vyjádřena číslem 10 – 27 g (což je představě 
zcela se vymykající tisíckrát kvadriliontina gramu!). V současnosti členitý ma‑
tematický aparát zároveň vytváří podmínky nejen k formulaci zcela nových 
otázek, ale také umožňuje exaktní vysvětlení („explanaci“) světa, v němž 
žijeme. Vytváří kontrolovaný obraz o světě, uplatnitelný překvapivě nejed‑
nou i prakticky.

Už dost dlouho víme, že šestiúhelníkové komůrky v úlech včel jsou opti‑
málním tvarem k uskladňování medu. Již v antickém světě byl tak velký obdiv 
k pravidelným prostorovým útvarům, že dokonce ještě Kepler zprvu měl za 
to, že v jeho době stále udržované mínění o planetárních „sférách“ v rámci 
naší sluneční soustavy chtěl nějak projektovat do „platónských“ pravidelných 
útvarů, jakými jsou např. čtyřstěn nebo krychle. Občas se dočteme o tom, jak 
je příroda vynalézavá; třeba tím, že každá sněhová vločka má zcela originální 
„design“. Tvary listů nebo počty tyčinek nebo okvětních lístků v květech také 
konkrétně ilustrují matematiku v přírodě. Mělo se za to, že tzv. fullereny jsou 
jen vynálezem lidského umu; už víme, že je tomu jinak. Nemalé slávy se dočkal 
vzor fotbalového míče, v němž je kombinace pravidelných pětiúhelníků s šesti‑
úhelníky. Koho by předtím vůbec napadlo, že to jde tak báječně dohromady?

Také nás jistě nejednou mate, oč jde, máme‑li jako informaci po ruce 
nějaké číslo. Jako napsaný sled číslic dokonce i velké číslo vypadá jak‑
si „přirozeně“ blízko a pochopitelně, ne‑li „ochočeně“. Je‑li „106“ milion 
(čehokoliv, třeba kilometrů), pak i když se taková délka běžně na Zemi 

20 V jednotkách SI má Planckova konstanta hodnotu: h = 6,626068 . 10‑34 J.s. V elektronvoltsekundách jde 
o hodnotu: h = 4,135667 . 10‑15 eV.s . (Případné ne tak poučené oko matematikou nechť nepřehlédne 
ten řád, v jehož rámci se ta konstanta pohybuje.)
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nevyskytuje, stačí nám přirovnat zmíněnou délku zhruba 25krát k obvodu 
zeměkoule kolem rovníku a pro představu máme hned klid. Jakmile by‑
chom měli milion násobit milionkrát, tj. měli si představit výsledek tohoto 
součinu – vždyť je to jen „106 krát 106“, že ano? – jsme možná obdobně 
klidní. Jenže vždycky záleží na tom, k čemu pak začneme takový součin 
přirovnávat. Kdyby šlo o kilometry, musíme být mimo astronomii již zcela 
nesví. Vždyť vzdálenost mezi naší Zemí a Sluncem je „pouhých 150“ mi‑
lionů kilometrů. Na bilion km bychom ji museli protáhnout – v proble-
maticky představitelné velikosti – celkem málem sedmtisíckrát! Přitom 
finančníci velkých států účetně uvažují řádově v bilionech, ať už dolarů 
nebo jenů či juanů.

Zcela domácky nevinně vypadá třeba číslo „10120“. Asi bychom si teď 
měli znovu připomenout, jaké nemalé zázraky proti „představivosti“ vytváří 
postupně lineárně rostoucí exponent už při základu 2. Připomíná to třeba 
příběh „z dávných časů“, kdy se chtěl služebník „spokojit“ odměnou vždy 
pouze dvojnásobku předchozího počtu zrn obilí, když měla být zrny obsa‑
zena jenom pole šachovnice a na první pole bylo umístěno jen jedno zrnko. 
Vzhledem k zadání je řešení prosté: 1 + 263. Našla by se sýpka, kam by se ta 
zrna vešla už třeba jen z jedné poloviny oné šachovnice?21)

„Nanotechnologie“ je také jedním z těch slov, které už dokonce v 21. 
století docela nenápadně přešlo na stránky novin a časopisů. Přitom to je 
10 – 9 m; tedy jedna miliardtina metru. Snad je to „názornější“ (mimo při‑
jatelnou představivost ovšem!) jako miliontina milimetru. Teprve na tako‑
vé úrovni měření bychom se přiblížili světu molekul! Na této úrovni – jak 
dosvědčuje sám uvozovkovaný výraz na počátku tohoto odstavce – už 
se pohybuje soudobá jemná technologie… (ale tam ovšem nesahá lidská 
představivost!).

21 Každé následující šachové pole vykazuje dvojnásobný počet zrn vůči předchozímu. Takže např. množ‑
ství zrn na 33. poli (prvním poli z druhé poloviny šachovnice) bude mít dvojnásobek zrn z 32. pole 
(tj. 1 + 231, což není zhruba „jen dvojnásobek“ 215, ale 216krát více; což připomínám spíše s ostychem).
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(14)
Určitě se také patří zmínit se o tom, že poměrně nedávno vzbudil nemalou 
pozornost mezi znalci Gödelova díla objev náčrtu formálně‑logického důka‑
zu boží existence, formulovaného na podkladě modální logiky.22) Sám Gö‑
del získal z domova a ze školy náboženské základy luteránské. Bylo to ještě 
v čase, kdy i pro vědu byl lidský život stále nemálo skrytým tajemstvím, pro‑
tože ani darwinismus tehdy neměl v ruce mnoho trumfů. O vztahu neander‑
tálského člověka k druhu Homo sapiens nebylo ještě známo nic přesvědčivého 
a prakticky do konce první čtvrtiny 20. století (do roku 1924) nebylo jinak 
nalezeno ještě vůbec nic, co by prokazovalo nějaké vývojové mezistupně na té 
tehdy stále ještě hypotetické cestě od společného předka opice a člověka 
zrovna k modernímu člověku.23) Další problém tu byl dán psychologickým 
zděděním dualistického nahlížení jak na člověka, tak i na sám svět. Sama 
terminologie, i když chtěla třeba být „monistická“, odrážela jako ve spojitých 
nádobách dualismus „materialismu“ a „idealismu“. Lidská „mysl“ začala být 
exaktněji zkoumána – ať už neurology nebo kognitivisty – teprve ve dru‑
hé půli 20. století. Už jenom podvědomě pociťovaný rozdíl mezi „tělem“ 
a „duší“ (řekněme teď, že jde třeba o identitu sebe‑vědomí) zůstává nám 

22 Asi bych tu měl připomenout, že takový formálně provedený důkaz stěží uspokojí teologa. Mezi pro‑
slulé ontologické důkazy boží existence patří zvláště ty, jejichž autorem byl sv. Tomáš Akvinský v De 
potentia Dei a pak „pět cest“ („quinque viae“) z díla Summa Theologiae, I:2,3,c. — Český čtenář může 
najít uvedení do Gödelova důkazu, včetně formálně‑logického komentáře, v příspěvku Petra Hájka 
„Gödelův důkaz existence Boha“ na stranách 117–129, v publikaci, která je zde citována v poznámce 2.

23 Dnes je takových kosterních pozůstatků, nejen druhu Homo, ale také na jeho předstupních, v různých 
poddruzích druhu Australopithecus, nemálo. Ještě před poměrně krátkým časem jsme mohli být svědky 
toho, jak se kategoricky měnila stanoviska vědců k případnému příbuzenství neandertálců s druhem 
Homo. Prakticky hned od objevu prvých kosterních pozůstatků neandertálců v polovině 19. století až 
málem po konec 20. století trvalo přesvědčení, že moderní člověk je oddělen druhovým předělem 
od tohoto poměrně nedávno vyhynulého tvora. Pak se mělo za to, že jde o dva spřízněné poddruhy 
a začalo se psát na jedné straně Homo sapiens sapiens a na straně druhé Homo sapiens neanderthalen‑
sis. Poměrně rychle se zase od toho upouštělo a opět tu byla představa vzájemně nepřekročitelného 
a znovu respektovaného předělu. Až „dnes víme“ (roku 2010), po analýze DNA u neandertálce a jejím 
srovnáním s DNA moderního člověka, že muselo docházet ke vzájemnému křížení obou populací a že 
také my sami v sobě nosíme genetické stopy tohoto křížení.



32

zakonzervován nejen terminologicky, ale ovšem – možná „kartesiánsky“? – 
pro praktickou denní potřebu víceméně obecně stále. Na účet „duše“ se ov‑
šem také mohou přiživit naše případné existenciální (a transcendentně smě‑
řované) zájmy člověka „i zítra“.24)

Tomuto vidění souvislostí zůstal Gödel kupodivu i v pozdějším svém věku 
zčásti věren. Sice ještě roku 1951 byl ochoten uvažovat o lidském mozku 
jako o „stroji v duchu Turingově“, jenže o dvacet let později výslovně tako‑
vou koncepci odmítl. „Hmotu“ a „mysl“ pojímal jako dva vzájemně odlišné 
typy jsoucna. Leibnizovský ontologický důkaz boží existence, spojený s osob‑
ní jistotou o „racionálně konstruovaném“ řádu ve světě25), zůstávaly Gödelovi 
celoživotní jistotou. V „katolické“ peklo po smrti nevěřil. Přitom nenajdeme 
v jeho písemnostech zmínky o Boží Trojici. Zato si byl subjektivně jistý tím, že 
existuje posmrtný život, zřejmě kvalitnější než ten pozemský. Gödel počítal 
s možností, že se bude na věčnosti naše lidská chápavost („Verstand“) dále 
rozvíjet.26)

(15)
V posledních desetiletích roste zcela nepředstavitelně lidské poznání. Jen ti 
nejstarší mezi námi ještě mohou vnímat tu závratnou exponenciálu vědě-
ní jako křivku, kterou současné mládí vnímá už jen – v její zatím konečné 
fázi – jako nanejvýš přirozenou „přímku“. Málem se již narodili s multi‑
funkčním mobilem u zadku, zatímco ještě před šedesáti lety počítače vážily 
tuny a dokázaly jenom počítat; a život byl ještě zcela neznámou sférou, bez 

24 Miloš Dokulil, Mysl autentická, anebo „jen“ neutrálně odvozená (a epifenomenalistická), in: R. Šikl 
aj. (eds.), KOGNICE 2006, Psychologický ústav AV ČR, Praha 2006, str. 48–54 (obšírnější znění je na 
CD vydaném týmž editorem, s adekvátním číslováním širšího souboru poznámek). — Miloš Dokulil, 
Sugestivní metafora „JÁ“ jako diskutabilní klíč na cestě k jeho osmyslení, in: M. Petrů et al., Struny 
mysli, KOGNICE 2007, Montanex, Ostrava 2009, str. 175 – 185 (s odkazy na literaturu i v poznámkách 
a za příspěvkem).

25 Gödel se takto vyjádřil 23. 7. 1961, v dopisu matce; viz i str. 63, v textu citovaném v poznámce 25.
26 Obšírnější analýza je ve vlastním příspěvku s názvem “May Gödel‘s Ideas Be Addressed Philosophi‑

cally?”; in: Meze formalizace, analytičnosti a prostoročasu, Filosofia, Praha 2007, str. 57–70; především ve 
3. a 4. části textu.
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znalosti struktury DNA a jejího fungování… Ani si už moc neuvědomuje‑
me, že jsme v nejednom oboru překvapivě přešli od analogových aplikací 
k digitálním. Neměli bychom ztrácet ze zřetele, že zákony vesmíru jsou 
zřejmě psány matematicky. A že díky matematice teprve teď stojíme před 
paradoxní záhadou, že plných 96 % hmoty a energie svého vesmíru za-
tím neznáme. Samozřejmě lze pochybovat o temné hmotě a temné energii; 
ani jedno z obého nebylo zatím přímo testováno. Máme jen nepřímé údaje 
třeba ze stávajícího zrychleného rozpínání vesmíru, jehož příčiny adresně 
zatím také neznáme. Už Einstein si uvědomil, že v našem vesmíru musí 
působit nějaká síla proti gravitačnímu „smrsknutí“, a nazval ji „kosmickou 
konstantou“. Když se seznámil roku 1929 s tehdy naprosto nečekaným 
Hubbleovým objevem, že ten náš tehdejší vesmír – vnímaný „navenek“ jako 
statický – se rozpíná, svou kosmickou konstantu nazval největší botou své‑
ho života. O sedmdesát let později ta „konstanta“27) nečekaně znovu ožila; 
dokonce současně ze dvou nezávislých míst, na podkladě údajů o výbuších 
supernov z oblastí blízkých dynamickým „hranicím“ našeho vesmíru. Po‑
chopitelně můžeme nějak zpochybňovat relevanci těchto výsledků z roku 
1998. Třeba tím, zda ony optické informace – prozrazující zřetelný a vý‑
mluvný efekt tzv. Dopplerova principu – nejsou při té dlouhé cestě vesmí‑
rem znehodnocovány prostředím. Nepřehlédnutelně bychom měli vždycky 
v obdobných situacích zvažovat, že žádný jeden argument „jaro (nebo re‑
voluční převrat) nedělá“. Věda má už své relativně „pevné jádro“, které se 
nemůže celé ocitnout okamžitě na smetišti dějin, jakmile se zdá, že bychom 
měli hned dramaticky přehodnocovat veškeré naše poznání! Týká se to sa‑
mozřejmě také případných nových poznatků o teoreticky předpokládaném 

27 Jsou stávající konstanty skutečně konstantami? Nemohly existovat – dokonce v našem vesmíru v jeho 
počátečním stavu – podmínky, které by tuto „neochvějnou“ víru v jisté standardy zpochybňovaly? Také 
se už uvažovalo nejen třeba o nadlimitní rychlosti světla při vysvětlování podmínek existence rané fáze 
vesmíru nebo možné příští – byť v nepředstavitelně dlouhé době – nepatrně nižší hmotnosti protonu, 
než je ta „konstantní“ (i když tato hypotéza zůstává nepotvrzenou). Při představě o možných jiných 
vesmírech, než je ten náš, rovněž nemáme prostředky k důkazu, že tam musí nutně existovat tytéž 
konstanty a platit tytéž zákony.
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Higgsově bosonu, který zatím experimentálně nebyl ani potvrzen, ani vy‑
vrácen, ale jehož charakteristiky se kupodivu experimentálně upřesňují…28)

(16)
Po dnešku nám snad přinejhorším uvízne napořád z Gödelova života 
a jeho odkazu aspoň to, jak je úžasné umět se odvážně zeptat a pak 
elegantně otázku řešit. A také to, že nesmíme zapomenout na jeho dů-
razný apel na „finitismus“ našich lidských ambicí. Přitom samozřejmě 
nadále matematika ovládá mysl člověka jistotami svých praktických 
projekcí…

(17)
A ovšem, jakmile citujeme Gödelovo jméno, musíme si připomenout, že z me‑
talogických pozic především dokázal:

a)  úplnost logiky 1. řádu,
b)  neúplnost každého dostatečně bohatého formalizovaného deduktiv‑

ního systému pro logiku vyšších řádů; přičemž bezespornost se nedá 
dokázat v rámci toho systému samotného,

c)  relativní bezespornost axiómu výběru spolu s hypotézou kontinua.

28 Asi zde nelze opomenout zmínku o nadějích spojovaných s novým a zatím nejvýkonnějším urychlova‑
čem částic, LHC v Ženevě. Už déle než století žijeme se slavnou a nemálo populární Einsteinovou rov‑
nicí, podle níž se masa rovná energii. Fyzikové počítají s možností, že právě zatím hypotetický Higgsův 
boson by mohl být částicí, jejímž prostřednictvím mohlo dojít k počátkům té přeměny výchozí energie, 
která se v našem vesmíru stala érou látky. (Pro vzájemné srážky protonů bylo zatím pro LHC použito 
maximální energie 3 TeV, čili 3 teraelektronovolty.)



35

Měl zároveň za to, že není pouhým dohadem představa o existenci mysli 
jako odlišného jsoucna od hmoty, přičemž považoval tuto problematiku 
za „empiricky rozhodnutelnou“.29) Také počítal s možností vytvořit exaktní 
metafyziku.30) 

29 Hao Wang, A Logical Journey: From Gödel to Philosophy, The MIT Press, Cambridge, Mass., 2001; 6.2.3, 
str. 191.

30 Že by mi někdo „uvnitř“ vlastní hlavy našeptal, aby těch zastavení v tomto stručném pojednání o Kurtu 
Gödelovi bylo nějaké „pohledné“ číslo? Když už ne 3 nebo 7, anebo 10 či 12, pak třeba 13, anebo 17, 
ale rozhodně přece ne třeba 16 kapitolek? — Také tato – vědomě problematická – poznámka pod čarou 
kupodivu nehledaně měla připadnout na jiné prvočíslo, číslo 29 (kdybych při revizi textu nevkládal 
nečekaně jednu poznámku navíc)! — Je to jen divná hra „se symboly“? Nebo mají opravdu některá čísla 
v sobě něco „sugestivního“? Přitom: jak zvláštně – ne‑li přímo mechanicky – si „pohrál“ Kurt Gödel 
s kódováním formulí! Jak potom pocuchal tradičně udržovanou představu o jedné intuitivně vnímané 
obecné jistotě týkající se matematiky, tím se dnes zabývá jen pár specialistů....
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t z v .  G ö d e l o v o  č í s l o

M i l o š  D o k u l i l

I. ÚvOdem pár námětů O některých vlastnOstech čísel

Málokdy se konkrétně setkáme s tím, jak Kurt Gödel „překládal“ jednotlivé 
formule, aby zároveň zajistil jedinečnost jejich přepisu, spolu s jeho snad‑
nou operativností. (Jen pro pořádek tu uvedeme, že níže popsané prostředky 
měly posloužit pro případnou výstavbu predikátového kalkulu prvního řádu 
s identitou.)
Asi je užitečné připomenout některá tradiční přesvědčení spojovaná s ma‑
tematikou. Již v antickém Řecku se usídlila mezi tehdejšími intelektuály jis‑
tota nad prováděnými matematickými operacemi, včetně jistoty o možnosti 
všechno v jejich rámci průkazně dokázat, anebo nepochybně vyvrátit. 
Na jedné straně jako kdyby matematika již předcházela samotnému zkuše‑
nostnímu světu (jako významná součást „platónského světa idejí“, ne‑li zá‑
roveň jako předobraz výstavby celého předmětného světa), na straně dru‑
hé – díky deduktivnímu výkladu geometrie eukleidem – jako kdyby bylo 
zcela očividně možné zajistit zjevným respektem k formální výstavbě nespor‑
nost (a „platnost“) celé výstavby matematiky. Tyto představy se musely ještě 
nemálo zvýšit, když se na počátku 17. století descartesovi podařilo objevit 
možnost vzájemného převádění aritmetických výrazů na geometrické tvary 
a naopak (analytickou geometrií). Koncem 19. století david Hilbert patřil 
mezi nejvýznamnější hlasatele výše zmíněných „jistot“. Na začátku 20. století 
dospěli dva Britové k přesvědčení, že je nejvyšší čas učinit ideu deduktivní 
výstavby matematiky na logickém podkladě skutkem. Bertrand russell a Al-
fred North Whitehead vydali – ve třech svazcích – svá úctyhodná Principia 
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Mathematica. Kolik jen kapitol pak v jejich díle nutně předcházelo – řekněme 
že běžně „samozřejmému“ – faktu, že „1 + 1 = 2“; i když v odlišné notaci: 
„s0 + s0 = ss0“!

Pravděpodobně stojí za připomenutí také to, že středověká evropa pře-
vzala k zobrazování čísel antické římské číslice. Tento – takto na písmena 
abecedy vázaný – způsob byl jak málo operativní, tak – také intuitivně – na‑
nejvýš nepřehledný. Tzv. „arabské“ číslice umožňovaly jak pohotové počítání 
např. v desítkové soustavě (včetně zapojení nuly!), tak také snadné a rych-
lé zjišťování dalších vlastností některých čísel. Už ve 14. století Leonardo 
z Pisy („Fibonacci“) objevil jednu zvlášť zajímavou číselnou řadu:

1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610, 987, 1597, 2584...
Až na pár prvních dvou čísel, která deklarujeme jako patřící do systému 

(i když se k nim zamýšleným způsobem dostáváme teprve zpětně, od čísla 
3), můžeme o každém následujícím čísle „rekursivně“ tvrdit, že je součtem 
dvou čísel předchozích. Některá ta čísla jsou lichá, jiná sudá. Kupodivu v sou‑
boru 17 zde uvedených čísel se mj. nachází také jedna mocnina na druhou 
a jedna na třetí (144, 8). Můžeme se ovšem ptát, zda jde v zjištěném případě 
o náhodu a zda právě uvedené vlastnosti se – pokud možno jako předvída‑
telná pravidelnost – neobjevují v tom sledu někde dál a proč (jak racionálně 
dospět ke kterémukoli z čísel s uvedenou specifickou vlastností). Dohad ma‑
tematikům nikdy nestačí. Zjišťujte však, jak tomu je v nějak uspořádané řadě 
čísel, může‑li být nekonečná (po jakkoli vysokém čísle n může samozřejmě 
následovat n + 1).

Čísla mívají rozmanité, na první pohled nikoli hned zřejmé vlastnosti. 
Takovou vlastností může např. být „být prvočíslem“, „být x‑tou mocninou 
nějakého čísla“, „být sudým číslem“ apod. (anebo naopak danou vlastnost 
postrádat; takže v těchto případech můžeme disponovat – „dichotomicky“ – 
vždy dvěma množinami, které se sledovanou vlastností vzájemně vylučují). 
Kupodivu např. některá celá čísla mohou třeba být součtem dvou prvočísel. 
Která? Jakou budou mít – jakou mají nutně – vlastnost? A proč? (Mějme např.: 
10 = 3 + 7, 24 = 5 + 19, 28 = 5 + 23, 32 = 13 + 19, 46 = 5 + 41, 78 = 37 + 41, 
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186 = 89 + 97, ...) Existují čísla, která mohou být součtem čtverců dvou ji-
ných čísel. (Např.: 13 = 22 + 32, 25 = 32 + 42, 34 = 32 + 52, 41 = 42 + 52, 
58 = 32 + 72, ...) Jeví se na první pohled jako zřejmé, že součet dvou prvočísel 
dává vždy číslo sudé. Nemálo čísel nelze konstruovat jako součet dvou čtver‑
ců. (Také těmito problémy se obecně zabývají Principia Mathematica.) Mohlo 
by se asi nejdříve zdát, že tohle všechno je jen samoúčelnou hrou, hodnou 
úsilí nějakého „numerologa“… Přitom tu jde o součást teorie čísel. Tato akti‑
vita hledá hlubší souvislosti mezi čísly i v jejich vlastnostech zvlášť. – Může 
se možná zdát být nikterak pozoruhodné, že třeba hned v souboru prvního 
sta přirozených čísel je zhruba polovina v tomto intervalu zjištěných prvočí‑
sel, která zároveň splňují podmínku „být součtem čtverců dvou jiných čísel“, 
zatímco přibližně druhá polovina ji nesplňuje. Pro přehlednost té řady čísel 
uveďme zde prvočísla splňující zde zmíněnou podmínku tučně:

2–3–5–7–11–13–17–19–23–29–31–31–37–41–43–47–53–59–61–
–67–71–73–79–83–89–97
Když ovšem vyčleníme prvočísla obou sledovaných vlastností zvlášť, do‑

staneme následující řady (viz Hofstadter, 2007, str. 117):
s prvky danými jako součet čtverců:
2–5–13–17–29–37–41–53–61–73–89–97–101;
bez součtu čtverců: 3–7–11–19–23–31–31–43–47–59–67–71–79–83.
A učiňme ještě jednu operaci. V jakých intervalech objevujeme vždy ná‑

sledná prvočísla? Opět si ta čísla zapišme:
horní řada: 3–8–4–12–8–4–12–8–12–16–8–4;
dolní řada: 4–4–8–4–8–12–4–12–8–4–8–4.
Je hned na první pohled patrné (až na jednu výjimku, s číslem „3“, na 

počátku řady; v souvislosti mj. s tím, že je „2“ jako – jediné – sudé číslo pr‑
vočíslem), že všechna ostatní „intervalová“ čísla v obou vyčleněných řadách 
jsou výlučně buďto přímo číslem „4“, nebo jeho násobkem, nanejvýš „16“. To 
už ovšem vypadá na to, že tu máme jakýsi výchozí jev svědčící o tom, že také 
další sled prvočísel bude vykazovat pravidelnosti vypozorované hned v tom 
výchozím intervalu. Pokud pomineme v horním řádku „2“, další čísla v dané 
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řadě mají – jako násobky čtyř – podobu 4n + 1. Každé číslo dolního řádku je 
obdobně možné prezentovat v podobě 4n + 3. (Takže pak a priori víme, která 
z prvočísel jsou rozložitelná na součty dvou čtverců!) Samozřejmě že nestačí 
žádný výchozí dohad. Je nutné to výchozí zjištění dokázat. (Nejde tu o uma‑
nutost k samoúčelnému vytváření teorémů! Jen si představme, že vytvoříme 
součin ze všech až dosud známých prvočísel S, který posléze zvýšíme o „1“, 
tedy S + 1. Takové číslo nebude mít žádný společný dělitel. Mohlo by se nám 
za stávajících podmínek nemálo hodit ke kryptografii.) 

Také některé rovnice vzbuzují provokující otázky, které nemusí vypadat 
okamžitě jako samozřejmé. Takže tu máme např. rovnici an  + bn = cn (s pozi‑
tivními celými čísly a, b, c, a n). Už v antice se dobře vědělo, že pro exponent 
„2“ ta rovnice platí. A zároveň, pokud je s odpovídajícími hodnotami a, b, c 
sestrojen trojúhelník, bude pravoúhlý. (Nejznámější je dosazení hodnot a = 3, 
b = 4; v tomto případě c = 5.) V polovině 17. století Pierre de Fermat si jako 
svůj „poslední teorém“ položil otázku, zda lze najít takovou rovnici, která by 
platila pro exponent libovolného celého čísla vyššího než „2“. (Andrew Wiles 
poměrně nedávno, s nemalým uplatněním prostředků soudobé matematiky, 
strávil nad rozřešením této výzvy osm let: neexistuje pro danou úlohu žádný 
jiný exponent než „2“.)

Ještě si připomeňme, že máme‑li k dispozici minimalizovaný soubor vý‑
chozích pravd, o nichž se nepochybuje, a k tomu několik formačních a trans‑
formačních pravidel k deduktivnímu rozvedení, můžeme následně – při re‑
spektu k pravidlům – budovat celý nesporný systém, aniž se musíme přímo 
starat o možnou sémantiku jednotlivých takto vznikajících formulí. Postup 
může být tudíž realizován i mechanicky. (Lze jej adaptovat také pro Turingův 
stroj.)

Při této práci se uplatňují také logické spojky; rovněž s aplikací jistých pra‑
videl známých z matematických operací (např. v konjunkci platí „x . y = y . x“; 
totéž platí v disjunkci: „x v y = y v x“). Při respektu k pravidlům o správném 
tvoření formulí lze pokračovat ve výstavbě formálního systému nekonečně 
dlouho. Všechny následně vytvořené teorémy by jako odpovídající výchozím 
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pravdám axiómů měly samozřejmě být rovněž pravdivé. Systém bude konzi‑
stentní; a měl by také být v uvažované oblasti úplným. Tyto dva požadavky 
si vytýčili Russell s Whiteheadem v Principia Mathematica. Na to poukázal ve 
své proslulé stati z roku 1931 Kurt Gödel hned ve druhé větě. První tři věty 
tohoto traktátu (v mém vlastním překladu) znějí následovně: „Vývoj matema‑
tiky směrem k větší exaktnosti vedl jak známo k tomu, že její širé oblasti se 
staly formalizovanými; takovým způsobem, že lze provádět dokazování po‑
dle několika málo mechanických pravidel. Zatím vytvořenými nejúplnějšími 
formálními systémy jsou na jedné straně systém Principia Mathematica (PM) 
a na straně druhé axiomatický systém teorie množin Zermelův‑Fraenkelův 
(později rozšířený Johnem von Neumannem). Oba tyto systémy jsou tak roz‑
sáhlé, že všechny metody důkazu používané v dnešní matematice v nich byly 
formalizovány, tj. redukovány na pár axiómů a pravidel odvození.“

II. Jak vypadá kódOvání GödelOvým číslem

Pokud měl být dosažen nějaký jednoznačný přepis ať už nějakých axiómů 
nebo pravidel pro uvažovaný kalkul, pak bylo vhodné zvážit, jak do té doby 
postupovali jiní. Bylo nanejvýš žádoucí vyvarovat se přitom možných úskalí, 
aby předkládaný systém byl konzistentní a bez paradoxů. 

Kurt Gödel nakonec počítal s tím, že by jak každé postupné místo, tak také 
každý znak měly mít svůj automaticky dosazovaný číselný kód, případně od‑
povídající pevné umístění v každém konstruovaném výrazu, ať jako základ 
nebo exponent. Každá formule by pak byla navenek jedinečným součinem 
těchto mocnin (bez ohledu na možnou obludnost těch čísel). Gödel přitom 
předběžně zvažoval dvě věci: (1) jak jednoznačně označit každé postupné 
místo v jednotlivých následně zkoumaných výrazech a (2) jak zrovna tak 
jednoznačně mít k dispozici maximální počet prostředků k spolehlivému 
(a jednoznačnému) přepisu jednotlivých výrazů, jaké se běžně v matema‑
tických formulích (na úrovni predikátového kalkulu prvního řádu s identi‑
tou) vyskytují. 



42

Pokud jde o požadavek (1), zvolil číselnou řadu prvočísel, vynechávaje při‑
tom číslo „1“ (už s ohledem na to, že žádným případným použitým exponen‑
tem se hodnota základu mocninou reálně nezvyšuje). Takže číselná řada (bez 
ohledu na to, jakým výrazem by měla být obsazena) vypadá následovně: 2, 
3, 5, 7, 11, 13 atd., jen prvočísla. Aby vždycky šlo o jednolitý celek, navenek 
prezentovaný jako jedno číslo, celkový počet všech uplatněných výrazů je 
vzájemně pronásoben; takže (kdyby bylo potřeba obsadit pouze 10 míst): 

2 · 3 · 5 · 7 · 11 · 13 · 17 · 19 · 23 · 29
Pokud šlo o požadavek (2), bylo třeba nejdřív shromáždit základní symbo‑

ly, s nimiž bude matematik pracovat; zároveň s respektem k možnosti opera‑
tivně rozšiřovat počet konstant i proměnných. Pořádkumilovného nebo nějak 
esteticky (ne‑li „logicky“) uvažujícího člověka možná nejdřív na první pohled 
zarazí, že při seřazování těch symbolů nehrála roli žádná nutkavá priorita. 
Žádný symbol nemusí být nutně zařazen více vpředu, anebo naopak vzadu. 
V našem příkladu těch symbolů máme vybráno 14. Ke každému symbolu 
přiřadíme následně číselný klíč, s využitím přirozené řady celých čísel, tj. od 
„1“ po „14“ včetně. Kódovací klíč pak vypadá takto (výtah z „klíče“): 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

~ כ ( ) , x y z ′ = 0 ′ + .

K tabulce pro primitivní symboly bych asi měl poznamenat, že první znak 
v řadě znamená negaci, druhý implikaci; následují obojí závorky, číslu „5“ je 
přiřazena interpunkční čárka, na místech pro kódující čísla 6 až 8 jsou indivi‑
duální proměnné, u čísla 9 je dolní indexový znak, u čísla 12 horní indexový 
znak a vše zbývající je pravděpodobně zřejmé; 10 představuje znak rovnosti, 
11 zastupuje nulu, 13 je pro znak sečítání, 14 pro součin.

Hned si povězme o funkci indexů. Takto lze podmíněně rozmnožit po‑
čet individuálních proměnných. Takže kromě x, y, z, můžeme také mít třeba 
x', y', z' , a ovšem i dále x', y', z',; a obdobně pro další případné proměnné. 



43

Totéž se může dít s přirozenými čísly. Takže jejich řada (0, 1, 2, 3, 4...) je zob‑
razena v tomto kódování následovně: 0, 0', 0'', 0''', 0''''... 

Dílčí výraz, který na každém jednotlivém místě transformované formule 
má být podle zmíněné tabulky kódován, přijde do sledu pronásobených pr‑
vočísel jako exponent. Takto vznikne zcela jedinečné – byť nemálo nestvůr‑
né a „astronomické“ – číslo, které nelze zaměnit za žádnou jinou formuli, je‑li 
zakódovaný výraz formulí. 

Ještě jednou si to zopakujme: každé postupné místo je postupně zleva ob‑
sazeno následujícím vyšším prvočíslem, počínaje „2“. Všechna ta prvočísla 
jsou vzájemně pronásobena. Jako exponenty už vypsaných základů se ocit‑
nou jednotlivé symboly toho matematického výrazu (formule), který má být 
zakódován jako Gödelovo číslo. 

Zkusme si to ukázat na malém příkladu. Mějme formuli:
(x) (x = x)
Budeme to číst takto: „Pro všechna x, x se rovná x.“ Takto také definujeme 

rovnost dvou výrazů, představují‑li tutéž hodnotu. 
Spočteme si úhrnný počet míst ve formuli. Je jich v tomto příkladu cel‑

kem osm, takže budeme potřebovat prvočísla, počínaje „2“ až po „19“ včetně. 
Nyní si přepišme – v souladu s tabulkou (klíčem) – jaká čísla odpovídají 
jednotlivým symbolům předložené formule, zleva doprava. V našem případě 
dostaneme:

3, 6, 4, 3, 6, 10, 6, 4.
Pro jistotu si to raději ještě rozložme:
Výraz v první závorce zobrazíme jako: 3, 6, 4. V té druhé: 3, 6, 10, 6, 4. Tato 

čísla se ocitnou jako exponenty ve stejném sledu u jednotlivých postupně 
rostoucích prvočísel (vzájemně vynásobených). Takže:

23 · 36 · 54 · 73 · 116 · 1310 · 176 · 194

Získali jsme Gödelovo číslo dané formule. Přitom si vůbec nemusíme lá‑
mat hlavu nad tím, co za číslo vůbec ten obludný součin představuje. Stačí 
nám (a není to málo), že máme naprosto spolehlivě před sebou výraz, který 
je nezaměnitelně jedinečný. Kterákoliv formule má ovšem přesně jen jedno 
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Gödelovo číslo. Vzájemně různé formule pak budou mít také vzájemně od‑
lišná Gödelova čísla. Lze zároveň naprosto jednoznačně rozhodnout o kte‑
rémkoli výrazu, zda je Gödelovým číslem. Pro dobře utvořené formule vytvo‑
řit Gödelovo číslo je vždycky možné „standardním způsobem“, s konečným 
počtem kroků. Dokonce navíc lze tímto způsobem zapsat zcela jednoznačně 
třeba také několik formulí za sebou, přičemž případné změněné jejich pořadí 
bude mít odlišné – a opět jednoznačně zapsané – Gödelovo číslo.

Snad ještě stojí za připomenutí, že – podle toho, s jakými symboly potře‑
bujeme pracovat – můžeme vytvářet odlišné soubory symbolů a jejich pořadí; 
musíme pak jen důsledně realizovat tento takto vzniklý kód  při konstrukci 
Gödelova čísla. Takže si teď ještě zkusíme konstrukci Gödelova čísla na něko‑
lika jednoduchých příkladech. 

Ernest Nagel a James R. Newman (1959) uvedli jednoduchý příklad: 0 = 0 .
Máme zde jen dva odlišné znaky. Takže, pokud v daném kontextu Gödelo‑

vo číslo vypadá následovně: 26 · 35 · 56 (což dává hodnotu 243 · 106), reduko‑
vaná tabulka pro uplatněné dva znaky vypadala takto: 

5 6 
= 0

Kupodivu týž příklad uvedl ve své knize z roku 2007 také Richard Hof‑
stadter; ale ke konstrukci Gödelova čísla použil jiné hodnoty, jak lze vidět 
v následující  redukované tabulce:

2 6 
0 =

Takže tentokrát Gödelovo číslo bude vypadat následovně: 22 · 36 · 52 (což 
dává – ve srovnání s předchozím příkladem – hodnotu pouze 72 900).

Eric Weisstein (Wolfram Research) jako příklad k převodu na Gödelovo 
číslo uvedl formuli:
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(Эx) (x = s y); tedy v běžném jazyku: existuje x takové, které je následní‑
kem y (např. „5“ je následníkem čísla „4“).

Dílčí, výše uvedeným autorem uplatněná tabulka vypadá následovně:

4 5 7 8 9  13 16

Э = s ( ) x y

Zakódování do Gödelova čísla jinak odpovídá tomu, co již bylo popsáno 
výše:

28 · 34 · 5 13 · 79 · 118 · 1313 · 175 · 197 · 2316 · 299 

Tímto svérázným zakódováním se Gödelovi podařilo kteroukoli uvažova‑
nou formuli – ať už měla jakoukoli podobu (zakódovatelnou kódovací tabul‑
kou) – vyjádřit jako pouhé, byť často nemálo závratné číslo. Potom bylo 
možné zcela jednoduše vyjádřit jednotlivé výrazy jako funkce na přirozených 
číslech. Naopak zase lze stejně jednoduše dospět k jednotlivým formulím de‑
kódováním Gödelova čísla (opět podle dané tabulky). Pomocí Gödelových 
čísel lze nepřímo dospívat k závěrům o povaze zkoumaných formálních sys‑
témů, včetně toho, kterým byla a jsou Principia Mathematica. 

(Sám Gödel v oné své proslulé práci z roku 1931 ve druhé části zdůraz‑
nil potřebu jednoznačně přiřadit každému základnímu znaku kódovaného 
systému „nějaké přirozené číslo“. V jeho výchozích ilustrativních příkladech 
např. figuruje vůči znaku „0“ přiřazené číslo „5“, negaci je přiřazeno číslo 
„5“, levá závorka má číslo „11“ a pravá „13“. Vždy musí jít o jednoznačné při‑
řazování konečné posloupnosti přirozených čísel ke konečné posloupnosti 
základních znaků pro sledovaný systém.)

Tento příspěvek chtěl pouze upozornit na to, jak nepředstavitelně jedno‑
duše Gödel postupoval a jak zcela průzračným, výlučně číselným a nesmírně 
elegantním kódováním nevývratně prokázal řadu klíčových tvrzení o mate‑
matice, jak je zde naznačeno výše.
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Poznámka:
Rovněž uvažme, že pokud nějaký výraz má popsat sám sebe anebo pokud 

prostředky nějakého daného jazyka popisujeme sám jazyk, vznikají někte‑
rými tvrzeními snadno zřejmé paradoxy. (Abychom se tomu vyhnuli, měli 
bychom mít k dispozici „metajazyk“; tj. měli bychom rozlišovat mezi jazykem 
o předmětech a vůči němu odlišným jazykem o samotném jazyku. Výrazy 
jako „formule“, „axióm“, „proměnná“ apod. jsou z tohoto hlediska metama‑
tematickými pojmy.)

Na závěr jen dva paradoxní příklady v běžném jazyce:  

Věta v tomto rámečku je nepravdivá.

Ta věta „Ta věta má pět slov“ má pět slov.
Ta věta „Ta věta má pět slov“ má deset slov.
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S časem je spojen jeden z nejhlubších vědeckých a filosofických problémů, 
který si uvědomili už antičtí myslitelé, ale jehož řešení jsme se dosud ani 
nepřiblížili. Podstatu dilematu snad nejlépe vyjádřili básníci. Starořímský 
 filosof a literát Seneca napsal:

Všechno, co jest, čas hltavý stravuje, všechno tu sápe,
všechno tu odklizuje – trvati nesmí tu nic.
Umdlévá vodní proud, břeh vysouší moře, jež prchá,
výšiny ssedají stále, klesají hřebeny hor.

Ve 20. století americký básník Robinson Jeffers ve vzpomínce na svou ze‑
mřelou ženu píše:

Jestliže je čas toliko jiný rozměr, pak vše, co umírá,
zůstává na živu; není vyhlazeno, ale jen posunuto
z našeho obzoru. Una dosud žije!

Podle Seneky existuje vlastně jen přítomnost, která je neustále nahrazo‑
vána novou přítomností – co bylo, již není. Podobně by se dalo říci, že co 
bude, ještě není. Reálná je pouze úzká přechodová vrstva mezi budoucností 
a minulostí. Filosofickému názoru, který je založen na této představě, se říká 
prezentismus.

Podle Jefferse naopak minulé události zůstávají, asi jako na filmovém pás‑
ku zůstává, co již bylo před našima očima přehráno. Logické je předpokládat, 

K u r t  G ö d e l  
a  p r o b l é m  č a s u

J a n  N o v o t n ý
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že je tam i to, co ještě přehráno nebylo. Protože jsme sami součástí filmu, ne‑
můžeme z něho vystoupit a přesvědčit se o tom. Reálný je však celkový nad‑
časový soubor všech událostí. Tomuto názoru se ve filosofii říká eternalismus.

Který z těchto názorů je správný? Pro prezentismus jednoznačně svědčí 
lidská intuice, způsob, kterým čas prožíváme. Eternalismu se zdá být naopak 
příznivé vědecké poznání. Studujeme‑li v newtonovské fyzice děje v nějakém 
časovém intervalu, nepotřebujeme přitom představu běžícího času. Protože 
rovnice newtonovské fyziky jsou deterministické, můžeme z nich (samo‑
zřejmě jen „v principu“), určovat z přítomného stavu stav budoucí i minulý. 
V tomto smyslu je budoucnost i minulost „dána“ a nemáme potřebu před‑
pokládat, že jsou méně reálné než přítomnost, která je vlastně jen lidským 
způsobem prožívání reality.

Další posilu pro eternalismus přinesla speciální i obecná teorie relativity. 
Jejích základním pojmem je prostoročas, soubor všech událostí. V newtonov‑
ské fyzice, kde se předpokládala existence absolutní současnosti, bylo možno 
si nerozporně myslet cosi jako zvedání opony s mezerou, která neustále od‑
haluje přítomnost mezi dosud očekávanou budoucností a již prošlou minu‑
lostí. Podle speciální teorie relativity absolutní současnost neexistuje a každá 
vztažná soustava by tedy musela mít svou vlastní oponu, charakterizovanou 
geometricky tím, že je kolmá ke světočarám bodů vztažné soustavy, a fyzikál‑
ně tím, že hodiny této soustavy jsou při průchodu mezery přes ně vzájemně 
synchronizovány. Tato nejednoznačnost pochopitelně zpochybňuje samot‑
nou existenci takové opony.

Ještě dále jde obecná teorie relativity, která v zakřiveném prostoročase po‑
užívá libovolných vztažných soustav. V některých ani nelze ke světočarám 
vést kolmé nadplochy a nedají se v nich synchronizovat hodiny. Ani jednu 
a tutéž vztažnou soustavu nelze tedy jednoznačně doplnit oponou s mezerou.

Není proto divu, že sám Einstein zastával eternalistické hledisko. Ještě 
více se k němu přimkl velký brněnský rodák, logik a matematik Kurt Gö‑
del. Byla to zřejmě snaha je podepřít, která ho vedla k tomu, že na rozhra‑
ní čtyřicátých a padesátých let minulého století věnoval většinu svého úsilí 
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řešení Einsteinových rovnic v obecné teorii relativity. Svá zkoumání započal 
filosofickými úvahami. Viděl v obecné teorii relativity fyzikální ztělesnění 
„idealistické filosofie“, kterou si spojoval zejména s dílem Leibnize a Kanta. 
Povšiml si, že relativistická kosmologie, předpokládající rozpínání homogen‑
ního a izotropního (ve velkém měřítku všude a ve všech směrech stejného) 
vesmíru, znamená krok zpět k „plynoucímu času“, protože v ní může být 
definována privilegovaná současnost jako soubor událostí, v nichž vesmír 
dospěl do stejného stadia vývoje. Zajímalo ho proto, zda mohou existovat 
i jiné kosmologické modely, v nichž by se současnost rozumně definovat ne‑
dala. Požadavek homogenity vesmíru by přitom mohl zůstat zachován, bylo 
by však třeba předpokládat, že v každém místě vesmíru lze určit osu jeho ro‑
tace, což porušuje předpoklad izotropie. V takovém vesmíru by se světočáry 
kosmické hmoty kroutily a jejich soubor by tak připomínal lano upletené ze 
zkroucených provázků. Je z názoru zřejmé, že takovéto lano nelze prořezat 
kolmo na všechny provázky.

Gödel úspěšně nalezl celou třídu řešení Einsteinových rovnic pro rotující 
vesmír. Zvláště zajímavé však bylo jedno speciální řešení, které se vyznačo‑
valo úplnou, nejen prostorovou homogenitou – takový vesmír by se pozoro‑
vatelům spojeným s vesmírnou hmotou jevil jako stejný v každém čase. Toto 
řešení má podivuhodnou vlastnost – existují v něm časové smyčky. Geomet‑
ricky to znamená, že některé světočáry odpovídající možným pohybům částic 
se vracejí k výchozí události v prostoročase. Kosmonaut, který by podnikl 
dostatečně dlouhou kruhovou cestu velkou rychlostí, by se mohl setkat sám 
se sebou. Prostoročas Gödelova vesmíru není vůbec možno vykládat jako 
následnost po sobě jdoucích stavů. Kdyby bylo možno existenci takového 
vesmíru experimentálně potvrdit – nejlépe uskutečněním cesty do minulos‑
ti – byl by to rozhodující argument pro eternalismus.

Nezdá se ovšem, že by Gödelovo řešení odpovídalo realitě. Předpokládá 
především zápornou hodnotu kosmologické konstanty v Einsteinových rov‑
nicích. V době, kdy je Gödel našel, pokládala se tato konstanta všeobecně za 
nulovou. Dnešní kosmologická pozorování napovídají, že nulová není, má 
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však hodnotu kladnou. Je také mnohem zřejmější než v polovině minulé‑
ho století, že vesmír se rozpíná, a to s velkou přesností radiálně bez rotace. 
Nicméně už fakt, že prostoročas s časovými smyčkami lze konstruovat, je 
pro fyziky výzvou k zásadnímu zamyšlení nad povahou času. Jak se později 
ukázalo, Gödelovo řešení nebylo v tomto směru první – již v období mezi 
válkami nalezli řešení s časovými smyčkami Cornelius Lanczos a Willem van 
Stockum, i když si to sami neuvědomili. Jejich řešení odpovídá prostoročasu 
obklopujícímu nekonečný rychle rotující válec, což také není zrovna realis‑
tický případ. Jsou známa i další řešení, která si však žádají existenci „exotické 
hmoty“ s vlastnostmi, které se z hlediska současné fyziky zdají být nepravdě‑
podobné. V literatuře se přesto vyskytují návrhy, jak by bylo možno s pomocí 
takové hmoty vytvořit „tunel do minulosti“, kterým by se později dalo vrátit 
přinejmenším do doby následující po postavení tunelu.

Nejen ve fyzikální, ale zejména ve filosofické literatuře jsou diskutovány 
paradoxy, které by možností návratu do minulosti nastaly. Nejčastěji se mluví 
o „dědečkově paradoxu“ – kdyby někdo po takovém návratu zabil vlastního 
dědečka, jak by se mohl narodit a vraždu dědečka uskutečnit? Snad ještě za‑
jímavější je „vznik informace z ničeho“. Představme si, že Einstein podnikne 
cestu do minulosti, setká se sám se sebou a sdělí mladému muži, kterým je 
vlastně on sám, základní myšlenky teorie relativity. Mladý muž je opublikuje 
jako své vlastní dílo. Kdo potom vlastně vymyslel teorii relativity?

Gödelova práce vykonaná s úmyslem posílit eternalismus tak poukazuje 
i na vážné problémy, jež by byly spojeny s jeho přijetím. Jak to je doopravdy, 
nevíme a není vyloučeno, že k odpovědi na tuto otázku teorie relativity nesta‑
čí a že je nezbytné zahrnout do našich úvah i kvantovou teorii, která, i když 
dosud ne zcela pochopeným způsobem, zahrnuje zásadní asymetrii mezi mi‑
nulostí a budoucností. V každém případě však Gödelova práce znamenala 
velký stimul pro fyziku i pro filosofii.
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Zdálo se mi, že jsem byla na Pellicově ulici před domem, kde kdysi bydlel Gödel. 
Stála jsem tam se starší ženou; měla krátké, tmavé, vlnité vlasy a říkala: ten dům 
zůstal tak, jak je. Ptala jsem se, jestli ji pustili dovnitř. Odpověděla, že ano; a byla 
v ní lítost, ale zamaskovaná a smířená. Pak řekla: akorát nahoře, není tam ta fot‑
ka, obou. A ve tváři měla stín, co někdy mívají matky, když jejich děti nenávratně 
dospějí.

Nereálné a nelogické situace přisuzujeme snu; zažíváme nepravděpodob‑
né věci a minulost se prolíná s budoucností, jak naznačuje i gramatika vět. 
Sen se těžko vypráví, musíme volit jen část zmatených obrazů, aby byly po‑
psatelné slovy.

Umělecký směr, který vyzdvihuje iracionalitu snu, byl vymezen Andrém 
Bretonem v Manifestu surrealismu v roce 1924. Krátce nato, v roce 1931, pu‑
blikoval Kurt Gödel svoje zásadní dílo, Věty o neúplnosti. Precizní matema‑
tická práce a nekontrolovaný automatismus – mohou mít tyto oblasti něco 
společného?

Protože se oba koncepty objevují v tutéž dobu, vyplývají ze stejného kul‑
turně‑historického kontextu. Vznik nových uměleckých trendů a závratných 
vědeckých objevů ve dvacátých letech 20. století ovlivnilo několik faktorů. 
Jedním z nich byl nový postoj k člověku a podstatě lidské mysli, jehož po‑
čátky lze v novodobé historii položit do poloviny 19. století. Tehdy se utvá‑
řel nový způsob interpretace našeho světa. V roce 1859 publikoval Charles 
Darwin svůj spis O vzniku druhů přírodním výběrem, který otřásl dogmatem 
několika staletí. Názor na místo člověka v přírodě do té doby vycházel z tzv. 
přírodní teologie, kde se vědecké poznatky prolínaly a doplňovaly s prvky 
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víry – mnoho jevů bylo přisuzováno zásahu božských sil. Darwin, který teolo‑
gii vystudoval, byl přirozeně těmito myšlenkami silně ovlivněn. Dokázal však 
odolat navyklým schématům myšlení a rozpoznal, že stávající výklad může 
být naprosto mylný a křesťanská víra ve stálost druhů zcela neopodstatněná. 
Teze přírodní teologie se staly neudržitelnými pod tíhou věcného a logického 
rámce jeho evoluční teorie, pro kterou nacházel biologické, paleontologické 
a geologické důkazy po celém světě.

Darwinův pohled na přírodu a na to, jak se vyvíjí, byl naturalistický. To 
znamená, že všechny příčiny ovlivňující chování druhů a změny druhů, včet‑
ně člověka, v průběhu času nevyžadují zásah božské síly do běhu přírodních 
dějů. Právě v této době se idea vědy začala identifikovat s ideou přirozené 
příčiny. Evoluční teorie popisuje, jak se lidské bytosti mohly vyvinout z méně 
komplexních forem života výhradně přírodními procesy. Pokud ale lidské jed‑
nání neřídí nadpřirozené síly, co je skutečným hegemonem lidské mysli? Po‑
malu se vytvářel mentální prostor pro úvahy nad funkcí a strukturou lidského 
myšlení. Jeden ze směrů, které se pokoušely tuto otázku zodpovědět, přišel 
s konceptem tzv. nevědomí – skryté entity, která ve skutečnosti řídí motivaci 
a chování člověka. Obraz světa nabýval složitější podobu tím, že do něj byly 
začleněny i amorfní části lidského nitra, jako je individuální pocit nebo sen.

V době, kdy nové myšlenky uplynulých desetiletí infiltrovaly do povědo‑
mí společnosti, jak dokazují Bretonovy odkazy na práce Sigmunda Freuda, 
přední světoví matematici usilovali o definování pevných základů matematiky. 
Cílem tzv. Hilbertova programu bylo vytvořit výchozí množinu pravidel např. 
pro aritmetiku, z nichž by se daly odvodit všechny závěry této disciplíny. Dále 
bylo nutné dokázat, že používání logických operací při odvozování nepovede 
ke sporu (tzn. že by platila pravda i její negace). Formalizace se vyznačuje tím, 
že uznává výhradně symboly. Není třeba znát jejich význam – je důležité jen 
symboly rozeznat a pak už s nimi zacházet podle pravidel, téměř mechanicky. 
Formalizace měla za cíl definitivně vyřadit z matematiky intuitivní prvky. Jed‑
nomu z vědců, fenomenálnímu Johnu von Neumannovi, se jednou zdál sen, 
že se toto dílo podařilo úspěšně dokončit. Zanedlouho to byl právě on, kdo 
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jako jeden z mála pochopil význam Gödelova objevu přímo na jeho přednášce 
v Královci v roce 1930 i jeho fatální dopad na Hilbertův program. Gödel doká‑
zal, že každý logický systém obsahující aritmetiku je buď sporný, nebo obsa‑
huje nerozhodnutelnou větu. Hilbertův program tedy není možné uskutečnit.

Gödel se ve své průlomové práci zabýval něčím, co všichni důvěrně znají 
už ze základní školy. Do aritmetiky patří přirozená čísla (kladná celá a nula) 
a operace sčítání, odčítání, násobení a dělení: podvědomě se nabízí, že zde 
není o čem pochybovat. Co napovídá intuice o systému, který obsahuje prav‑
dy jako „1 + 1 = 2“? Má tendenci o něm nepochybovat. Ale není to tak jedno‑
duché, jak se na první pohled zdá. Tato prvotní intuice může snadno klamat. 
Gödel zkoumal, zda je tato oblast ve skutečnosti úplná a bezesporná – jestli 
všechna tvrzení jdou odvodit z počátečních vstupních podmínek. Použil lo‑
giku jako prostředek ke zhmotnění abstraktních objektů, které běžným jazy‑
kem nejdou popsat, protože je příliš mnohoznačný a metaforický. Gödelovo 
číslování, při kterém se používají pouze lichá čísla, ovšem zajišťuje jedineč‑
nost zápisu. Vynalezl způsob, jak uchopit paradox, a dokázal, že matematiku 
nelze ohraničit mechanickými pravidly.

To, co bylo považováno za symbol stability, je najednou také čímsi nejis‑
tým, vznáší se bez základů, má vlastnosti, které na první pohled nejsme s to 
uvidět… je podivné jako panenka – podivná slečinka, která zavírá své umělé 
oči. Paradox pravdivé, leč nedokazatelné věty vyvolává tísnivý druh dishar‑
monie na nekonečné smyčce, ve které se obyčejná až nezajímavá věc v ne‑
zachytitelném okamžiku stává drasticky odlišným objektem plným záhady, 
který nás fascinuje a zároveň uvádí v nepohodlí.

Tímto neobvyklým druhem pocitu se zabýval Ernst Jentsch ve svém člán‑
ku z roku 1906 s názvem Zur Psychologie des Unheimlichen. Popsal ho jako 
podivný pocit, který v člověku vyvolávají věci zdánlivě důvěrně známé, které 
se mohou naráz proměnit v nepřátelské, neznámé a cizí. Jako by ukazovaly 
svoji odvrácenou tvář.

Slovo „unheimlich“ by se nejvýstižněji dalo přeložit jako „odcizený“; podle 
Jentsche se při tomto pocitu člověk necítí zcela „doma“, znamená duševní 
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ztrátu orientace v situaci či jevu, který je jinak obyčejný a známý. Pocit se váže 
k náhlé odcizenosti.

Jentsch poukazuje na umělecká díla, která se díky tomu, že tento pocit vy‑
volávají, stávají přitažlivými, jako například Hoffmannův Písečný muž. Oblast, 
kde se s tímto pocitem můžeme setkat pravidelně, jsou sny. Ve snu vedle sebe 
mohou existovat dvě navzájem si odporující pravdy a uplatňovat se současně. 
Často nejsme schopni vložit kauzalitu a linearitu do těch chaotických útržků: ve 
snu můžeme být na dvou místech současně, osoby se prolínají, někdy i několik 
v jednu, jsme zároveň součástí obrazu i vně. Paradox je pro sen charakteristický.

Podle Jentsche tyto pocity vyvolává zážitek něčeho nejistého nebo neroz-
hodnutelného. Pojmem „unheimlich“ se až následně zabýval Sigmund Freud, 
přeformuloval ho a později se stal jedním z ústředních pojmů surrealismu.

Gödel dokázal na matematické úrovni uchopit entity, které tvoří pravda 
i její negace a oba tyto póly existují jako celek. Zhmotnil pomocí logiky ob‑
jekty, které by se daly přirovnat ke komplexním duševním obsahům, jež nám 
zprostředkovávají symbolické obrazy snů. Bdělá mysl obvykle takový objekt 
vyhodnotí jako nesmyslný paradox, ale ve snech mizí podmínka jednoznač‑
nosti situace. Průnikem zdánlivě nesourodných množin, jako je matematická 
logika a surrealismus, je tedy stejný objekt zájmu.

Jako všechno, co pochází z lidské mysli, odráží matematika vlastnosti mysli 
samotné. V době, kdy vznikaly prvotní úvahy o tom, jak mysl funguje, přinesl 
Gödel exaktní popis naší omezené schopnosti uchopit svět prostředky, které 
máme k dispozici – věta, kterou je možné v systému zformulovat, nejde doká‑
zat a sama to sobě vypovídá. Gödelova genialita spočívá v tom, že se nenechal 
oklamat obvyklou logikou. Ojedinělý druh intuice ho nasměroval do kom‑
plexnější úrovně reality, kde mizí hranice potřebné k rozhodování.

Možná i proto je Kurt Gödel tak málo populární – někoho zajisté mohou 
tyto podivné paradoxy a pocity cizosti, které vyvolávají, trochu děsit; pro 
někoho, kdo hledá spásu ve vnější autoritě vědy či náboženství, mohou být 
dokonce noční můrou. A pro někoho, kdo chce občas zahlédnout a pocítit 
„metarealitu“, skrytou za každodenní rutinou, nesmírně cennou inspirací. 
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Shrnutí: Vysvětlit názorně podstatu Gödelova převratného objevu 1. věty 
o neúplnosti je v krátkosti nemožné, studenti se s Gödelovými větami ob‑
vykle seznamují ke konci semestrálního kurzu matematické logiky. Jim i širší 
veřejnosti by mohla analogie mezi Gödelovou nerozhodnutelnou větou a Mö‑
biovou páskou usnadnit pochopení povahy Gödelova slavného objevu. Nejde 
nám v první řadě o vzájemný vztah mezi logikou a topologií, ale o vyjasnění 
filosofického významu Gödelovy nerozhodnutelné věty. Obhajujeme názor, 
že Gödelův postup při dokazování existence nerozhodnutelné a přitom prav‑
divé věty by mohl ilustrovat postup, jakým rozum, když narazí na paradox, 
po dialektickém zdvihu proniká do vyšších sfér skutečnosti.

V druhé půlce 20. století bylo slyšet Gödelovo jméno z úst lidí nejrůznější‑
ho zaměření, kteří se jím zaštiťovali v odborných i laických debatách o fungo‑
vání lidské mysli, o nekonečnu, o pravdě v matematice i mimo ni a o povaze 
lidského poznání vůbec.

V těchto debatách se často mluvilo o Gödelově důkazu první věty o neúpl‑
nosti, jehož jádrem je demonstrace nerozhodnutelné věty (formule) pomocí 
prostředků axiomatického systému logiky 1. řádu s aritmetikou (viz Gödelův 
slavný článek z r. 1931)1). Pro pochopení přesahu do filosofie, který důkaz 

1 Gödel (1931), s. 168 – 205. Gödelovy věty o neúplnosti jsou dvě. První tvrdí a dokazuje, že každý 
dostatečně obsažný axiomatický systém, například zavedený v Russellově a Whiteheadově knize Prin‑
cipia Mathematica, obsahuje věty, o jejichž pravdivosti se nedá v rámci uvedeného systému rozhodnout 
a druhá věta tvrdí, že jednou z těchto vět je věta o bezespornosti systému. V článku (1931) je podrobně 
proveden důkaz první věty, důkaz druhé věty je přesvědčivě naznačen. Zde se zabýváme jen důkazem 
1. věty, tj. způsobem, jakým Gödel nerozhodnutelnou větu ve svém axiomatickém systému konstruo‑
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1. věty o neúplnosti má, si v tomto pojednání povšimneme překvapující po‑
dobnosti Gödelovy nerozhodnutelné věty s Möbiovou páskou.

Pro uvedení do problému dáme slovo Grahamu Priestovi, který se domní‑
vá, že paradox lháře je jakousi jazykovou Möbiovou páskou.2)

Uvažujme lhářský paradox ve tvaru
(1) Věta (1) je nepravdivá.
Ptejme se: je věta (1) pravdivá nebo nepravdivá? Jestliže je pravdivá, pak 

podle toho, co tvrdí, je nepravdivá. Jestliže naopak je nepravdivá, a přitom 
tvrdí, že je nepravdivá, je pravdivá. A tak se točíme v paradoxním kruhu. 
Z logického hlediska, které si nevšímá postupu úvahy v čase, je lhářská věta 
současně pravdivá i nepravdivá.

Obr. 1. Kruhová páska a Möbiova páska

a)Kruhová páska:
líc [¬P] – nepravda
rub [P] – pravda

Černě obarven líc

Möbiova páska

¬P

P

P

¬P

?

?

P
c)

b) Analogie lhářské věty. d) Je povrchem líc nebo rub?

¬P

Na obr. 1b a d je Möbiova páska. Představme si, že máme pásku papí‑
ru slepenou do kruhu připomínající plášť válce jako na obr. 1a. Jeho rub 

val a jak dokázal jednak její nerozhodnutelnost a vzápětí, z hlediska vyšší úrovně, pravdivost.
2 Viz Priest (2007), str. 46
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necháme bílý, líc začerníme. Bílá symbolizuje pravdu, černá nepravdu. Nyní 
pásku rozstřihneme, jeden konec vůči druhému o 180° přetočíme a znovu 
přiložíme k sobě a spojíme. Vzniklá Möbiova páska má jen jeden povrch. Na 
obr. 1b se na něm střídají bílé a černé části odpovídající pravdě a nepravdě. 
Kloužeme‑li prstem po povrchu pásky, připomíná to paradoxní střídání prav‑
dy a nepravdy lhářské věty. Na obarvenou Möbiovu pásku můžeme hledět 
jako na topologickou ilustraci lhářské věty.

Pokud na kruhové pásce neobarvíme rub, viz obr. 1d, nabízí se otáz‑
ka: Je nyní jediný povrch Möbiovy pásky jejím lícem nebo rubem? To se 
nedá rozhodnout, jako se nedá rozhodnout o pravdivosti nebo neprav‑
divosti Gödelovy nerozhodnutelné věty prostředky jeho axiomatického 
systému. A analogie pokračuje. Když Möbiovu pásku vhodně rozvine‑
me do čtyřrozměrného prostoru, bude mít toto rozvinutí opět líc a rub 
vzhledem k anuloidu, který zde obepíná. To odpovídá v logice situaci, 
kdy se Gödelova nerozhodnutelná věta dá rozhodnout v logikách vyšší‑
ho řádu.3)

Abychom naši analogii obhájili a zjistili její přiléhavost, potřebujeme si 
nejprve uvědomit, že Gödel sám nijak nezastíral, že paradoxy lze použít 
při konstrukci nerozhodnutelných vět a že sám konstruoval svoji neroz‑
hodnutelnou větu jako paradox;4) 

upadnutí do paradoxu se ale elegantně 
vyhnul, když namísto pravdivosti zvolil dokazatelnost za společný atribut 
celku dokazatelných vět.

Obraťme nyní pozornost k Möbiově pásce. Topologové nepracují s pojmy 
líc a rub. Odpovídajícími pojmy jsou kladná a záporná orientace daného útva‑
ru vzhledem k oblasti, kterou ohraničuje. Abychom se vyhnuli nenázorným 
demonstracím ve čtvrté prostorové dimenzi, k nimž analogie s Möbiovou 

3 Gödel (1931), pozn. pod čarou 48a, v čes. překladu 98: „…Lze totiž ukázat, že nerozhodnutelné věty se 
stanou rozhodnutelnými, když přidáme vhodné vyšší typy (např. typ w do systému P). S podobným 
chováním se setkáme i v případě systému axiomů teorie množin.“ (Gödel ve svém článku pojem řádu 
neužívá, pojetí „typu“ přibližně koresponduje s dnešním pojetím „řádu“.)

4 Gödel (1931), pozn. pod čarou 14, v čes. překladu 58: „Kteroukoli epistemologickou antinomii lze 
použít pro podobný důkaz nerozhodnutelnosti.“
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páskou vede, situaci zjednodušíme. Sestoupíme o jednu prostorovou dimenzi 
níže a místo na Möbiově pásce ukážeme naši analogii na tzv. dvousmyčce.5)

paradOxní urObOrOs

Dvousmyčkou rozumíme jednorozměrný útvar v rovině (není to křivka) 
obsahující překřížení, které „volně klouže“ podobně jako přetočení u Mö‑
biovy pásky. Dvousmyčku si můžeme představit jako ležatou osmičku, 
která se stala v novověku symbolem pro nekonečno; je zajímavé, že kdysi 
dávno, snad již šestnáct století před Kristem, byl malován v tomto tvaru 
Uroboros, had požírající svůj ocas (symbol sebereflexe),6) viz obr. 2.

Obr. 2. Uroboros (16. stol. př. n. l.)

5 Dvousmyčka není křivka. K historickému přehledu pojmu křivka viz Lomtatidze (2007)
6 Viz Barrow (2007), s. 52 – 68
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Obr. 3. Rozpojením orientované kružnice a opětným spojením s opačnou orientací jednoho 

z konců vznikne překřížení (dvousmyčka)

a
kružnici

rozpojíme

b
konce

sunutím
překřížíme

c
překřížení 

opět spojíme

d
překřížení je volně

pohyblivé
(neorientovatelnost)

e
nejsymetričtější 

tvar 
dvousmyčky 

Posloupnost obrázků 3a až 3e ukazuje, jak z kružnice s neproblematickou 
orientací vzhledem k uvnitř ležící kruhové oblasti, vznikne dvousmyčka, kte‑
rou nelze orientovat. Orientace výchozí kružnice je vyznačena pomocí nor‑
málových vektorů. Abychom přešli od kružnice k dvousmyčce a nevystoupili 
přitom z původní roviny, musíme kružnici rozpojit, konce překřížit (analogie 
přetočení pásky, aby vznikla Möbiova) a znovu spojit. Tím vznikne dvousmyč‑
ka, na níž překřížení „volně klouže“ a „průsečík“ není žádným konkrétním 
bodem roviny. Dojde k zániku původní kruhové oblasti, vzhledem k níž byla 
kružnice orientovaná. Původní rozdělení roviny na kruh a jeho doplněk se 
tím zcela rozvrátí. Ale lidský rozum touží po řádu. Ten je opět nastolen, když 
vyvineme dvousmyčku z roviny do prostoru tak, že vznikne křivka, u které 
se orientace dá určit.
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Obr. 4. Rozvinutím symetrické dvousmyčky na povrchu válce obdržíme sinusoidu

– 45° – 45° + 45° + 45°0°

– 45° 0°

0°

– 45° + 45°0°

0°

+ 45°0°

Na obr. 4 je ukázáno jak může být například sinusoida na povrchu válce 
považována za rozvinutí dvousmyčky z roviny do prostoru. Na skleněný válec 
byly nakresleny dvě sinusové vlny a náhledy z několika směrů dosvědčují, že 
rovnoběžný průmět dvou sinusovek do roviny, která prochází osou válce, je 
při vhodném natočení dvousmyčka.
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Tabulka 1. Systemizace útvarů stimulujících rozvinutí ve vyšší dimenzi

2d ⇒ 3d 3d ⇒ 4d 4d ⇒ 5d

regulární útvar kruŽnIce
ohraničuje kruh

kruhOvá páska
plášť válce

anulOId
„ohraničuje“ 4D útvar

orientovatelný 
vzhledem 
k útvaru 
o dimenzi 
vyššímu, jehož je 
hranicí nebo částí 
hranice

1D útvar je hranicí 
2D útvaru

2D útvar je částí 
hranice 3D útvaru

3D útvar je částí 
„hranice“ 4D útvaru

singulární útvar urObOrOs
(dvousmyčka)

möbIOva páska kleInOva láhev

neorientovatelný 
vzniklým 
rozpojením, 
„překřížením“ 
a opětným 
spojením
„překřížení“ volně 
klouže

nic neohraničí nic neobalí nic nepojme

regulární útvar rozvinutí do 3d rozvinutí do 4d rozvinutí do 5d

orientovatelný 
vzniklý 
rozvinutím 
singulárního 
útvaru do 
prostoru vyšší 
dimenze

? ?
dvousmyčka 
rozvinutá na 
kruhové pásce

Möbiova páska 
rozvinutá na 
anuloidu

Kleinova láhev 
rozvinutá na ?
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V tabulce 1 jsou systematicky uspořádány útvary, které stimulují rozum, 
aby nahlédl rozvinutí ve vyšší dimenzi: dvousmyčka (Uroboros), Möbiova 
páska a Kleinova láhev. V místech s otazníky by snad některý z laskavých 
čtenářů mohl tabulku doplnit. Pokud je úvaha vedoucí k sestavení tabulky 
správná, měla by tabulka 1 pokračovat směrem vpravo, kde by neomezeně 
přibývaly další, dosud nepojmenované útvary.

expOzIce GödelOva důkazu

1. aritmetizace: Gödelův krok k uskutečnění leibnizova snu7)

Obecně rozumíme aritmetizací nějaké nauky překlad jejího jazyka do jazyka 
aritmetiky. René Descartes, objevitel analytické geometrie, aritmetizoval geo‑
metrii; geometrické konstruování převedl na počítání s čísly. Kurt Gödel, ob‑
jevitel matematické logiky,8) artimetizoval logiku; logické dokazování rovněž 
převedl na počítání s čísly.

I aritmetiku někdy považujeme za svérázný jazyk – jazyk čísel. Pokud jsou 
čísla vyjádřena desítkovou číselnou soustavu, jsou jeho abecedou číslovky 1, 2, 
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0 a znaménka +, –, * a / pro sečítání, odčítání, násobení a dělení, 
případně další znaky pro další operace. Pokud jsou čísla vyjádřena dvojkovou 
číselnou soustavu, vystačíme s číslovkami 0 a 1; pokud by byla vyjádřena šesta‑
dvacítkovou soustavu, potřebovali bychom 26 různých číslovek, zhruba tolik, 
kolik je písmen abecedy. V jazyce aritmetiky hrají roli písmen číslovky, roli slov 
čísla, roli gramatiky číselná soustava a roli přechodu od jedněch čísel k jiným 
aritmetické operace.

7 Pasáž o aritmetizaci lze přeskočit, stačí vzít na vědomí, že Gödel zavedl znakový jazyk operující s čísly, 
který dovolí logické dokazování zmechanizovat. Pro ty, kdo umí programovat: Gödel zavedl něco jako 
asembler, který popisuje, co se děje na nejnižší úrovni s čísly, když mechanicky (algoritmicky) řešíme 
nějaký problém. Gödelův „asembler“ pracuje s Gödelovými čísly, což jsou kódová čísla znaků, řetězců 
znaků a řetězců složených z řetězců znaků Gödelovy axiomatizované aritmetiky. Dokazování, že kódové 
číslo Gx řetězce znaků označující větu x je důkazem kódového čísla Gy řetězce znaků označující větu y 
se pak prostě děje mechanickým počítáním – o něčem takovém snil již Leibniz.)

8 Matematická logika se zabývá systematickým studiem formálních axiomatických celků, jejichž axiomy 
jsou voleny z oblasti logiky a matematiky (zejména artimetiky).
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Mělo by nějaký smysl používat jazyk aritmetiky namísto běžného jazyka? 
Kdybychom písmenům (například české abecedy) přiřadili číslovky, pak by 
posloupnosti číslovek, tj. čísla zapsaná v příslušné číselné soustavě znamena‑
la slova a počítat by pak mohlo znamenat něco podobného jako usuzovat. 
V náznaku se něco takového vyskytuje u hebrejštiny.

Například druhé písmeno hebrejské abecedy beth znamená dům a součas‑
ně označuje číslo 2, třetí písmeno gimel znamená velblouda a číslo 3, jod zna‑
mená ruku a současně číslo 10, atd. Posloupnost číslovek „23“ („beth gimell“) 
má význam spojení velblouda a domu. V židovské kabale mají taková spojení 
magický smysl: číslo kapitoly jmenuje současně téma, o kterém se v ní pojed‑
nává. Hebrejštinou se nechal inspirovat katalánský učenec R. Lull na přelomu 
13. a 14. století a svůj vynález, spočívající v kombinování pojmů, nazval Velké 
umění (Ars magna); G.W. Leibniz na počátku 18. století snil o univerzálním 
jazyce, který by veškeré užitečné úvahy mechanicky kontroloval číselnými 
výpočty.9)

S jistou nadsázkou můžeme říci, že Leibnizovu myšlenku uskutečnil Gö‑
del, který současně ukázal i meze její použitelnosti. Nejprve zavedl jazyk, kte‑
rým definoval formální axiomatický systém, do něhož vložil logiku Russelovy 
a Whiteheadovy knihy Principia Mathematica doplněnou (Peanovými) axio‑
my pro aritmetiku. A tento jazyk aritmetizoval: jeho slova a věty (větné formu‑
le)10) zakódoval čísly a dokazování převedl na počítání. V Gödelově systému 
je pomocí axiomů a závěrových pravidel určena spočetně nekonečná třída 
všech dokazatelných vět (větných formulí) včetně axiomů. Tato třída obsahu‑
je všechna ta pravdivá tvrzení o číslech, která mohou být v systému dokázána. 
Jazyk tohoto systému Gödel aritmetizoval. Čísly zakódoval jednotlivé znaky 
(abecedu), řetězce znaků (větné formule), řetězce řetězců znaků (důkazové 
formule) a ověřování, zda nějaká formule x je důkazem formule y převedl na 
mechanické počítání s čísly.

9 Viz např. Leibniz (1956)
10 Termín věta, formule, nebo větná formule používáme zde i na jiných místech tohoto článku záměnně. 

Máme ale na paměti, že formule jsou posloupnosti znaků, kdežto věty mají nějaký sémantický význam.
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2. princip Gödelova kódování a ukázka kódu
Jako základní zvolil Gödel následující znaky: ¬ pro negaci, ∨ pro disjunkci, 
Π pro obecný kvantifikátor, 0 pro nulu, f pro funkci následníka (např. f0 = 
1, kde f0 se nazývá numerál, znamená, že následník nuly je jednička), „(“ pro 
otevírací závorku a „)“ pro zavírací závorku;11 dále zavedl nekonečnou mno‑
žinu proměnných pro každou z nekonečné množiny jejich typů. Zvoleným 
znakům přiřadil čísla následovně

0 f ¬ ∨ Π ( )

1 3 5 7 9 11 13

a proměnným x1, y1, z1, … typu jedna (nad individui, tj. přirozenými čísly včetně 
0), proměnným x2, y2, z2, … typu dva (nad třídami individuí), proměnným x3, y3, 
z3, … typu tři (nad třídami tříd individuí) atd., přiřadil čísla pi

n
, kde pi jsou prvo‑

čísla větší než 13 a n označuje typ proměnné. Tak mohl zakódovat čísly jakýkoli 
řetězec znaků, zejména takový, jenž představuje formuli, která něco vyjadřuje.

Nechť jsou například n1, n2, … ns čísla, kterými byly zakódované znaky ně‑
jaké formule F v tom pořadí, v jakém se v F vyskytují. A nechť jsou p1, p2, … ps 
prvočísla v pořadí podle velikosti počínaje prvočíslem 2. Pak kódové (Göde‑
lovo) číslo G formule F je G = pn1

1 · pn2
2 · pn3

3 · … · pns
s . Například jednou z doka‑

zatelných formulí, kterou Gödel použil, byla

F = ¬ (xΠ((¬ (x(fy))) ∨ (x(0)))),

kde x je proměnná typu dva a y je proměnná typu jedna. Čísla znaků v této 
formuli jsou postupně 5, 11, 289, 9, 11, 11, 5, 11, 289, 11, 3, 17, 13, 13, 13, 7, 
11, 289, 11, 1, 13, 13, 13, 13. Kódovým číslem této formule je:
G = 25 · 311 · 5289 · 79 · 1111 · 1311 · 175 · 1911 · 23289 · 2611 · 313 · 3717 · 4113 · 
4313 · · 4713 · 537 · 5911 · 61289 · 71 · 7313 · 7913 · 8313 · 8913. 12)

11 Další potřebné pojmy například konjunkci, implikaci, ekvivalenci, existenční kvantifikátor apod. není 
třeba zavádět, dají se definovat pomocí zavedených. Např. konjunkci pomocí disjunkce a negace užitím 
de Morganova pravidla p∧q≡(¬p∨¬q).

12 Uvedený příklad je téměř doslova převzat z Rosserova článku, viz Rosser (1965), s. 226.
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Gödelovými čísly je možné zakódovat jak jednotlivé znaky, tak řetězce znaků 
(slova, věty), tak řetězce složené z řetězců znaků (důkazy, což jsou konečné po‑
sloupnosti vět, z nichž každá je buď axiom nebo důsledek dvou předchozích vět). 
Na úrovni kódu se znaky, slova, věty a důkazy neliší; jsou to prostě (Gödelova) 
čísla. A naopak z každého kódového (Gödelova) čísla lze rozkladem na prvočísla 
a jejich mocniny jedno jednoznačně13) určit původní řetězec znaků a tím i přísluš‑
ný sémantický význam. Zřejmě lze každou formuli zapsat jako přirozené číslo, ale 
ne každému přirozenému číslu náleží nějaká formule Gödelova systému.14)

3. Gödelův důkazní aparát
Gödel v článku (1931) použil čtyři různé vyjadřovací roviny:
1.  rovina přirozeného jazyka, kterým je článek napsán a ve kterém Gödel 

zavádí a komentuje všechno ostatní;
2.  rovina formálního jazyka axiomatického systému predikátové logiky prv‑

ního řádu s axiomy logiky a aritmetiky, který Gödel převzal z Russellovy 
a Whiteheadovy Principia Mathematica s přídavkem Peanových axiomů pro 
aritmetiku;

3.  rovina znakového jazyka pracujícího se znaky a řetězci znaků, který operu‑
je nad Gödelovými čísly. Do znakového jazyka Gödel jedno jednoznačně 
přeložil syntaxi formálního jazyka včetně jeho důkazního aparátu, který 
zmechanizoval zavedením rekurzívních funkcí;15)

4.  rovina aritmetiky, tj. rovina počítání s Gödelovými čísly.
Rovina ad 3) je „zpřesněnou“ syntaxí roviny ad 2) vyznačující se důslednou 

13 T.j. ke každé formuli existuje jediné Gödelovo číslo a ke každému Gödelovu číslu existuje jediná formu‑
le. Jakmile znám formuli, mohu okamžitě mechanicky nalézt její Gödelovo číslo a naopak, když znám 
Gödelovo číslo, mohu okamžitě mechanicky nalézt formuli, která jím byla zakódovaná.

14 Tím, že kódoval obojí, jak čísla (individua), tak i funkce nad těmito individui, Gödelovými čísly, „vtlačil“ 
individua a funkce do jedné úrovně, což může být zavádějící při určování řádu logiky, s níž Gödel pracuje. 
Přestože se v době, kdy Gödel psal svůj článek pojetí toho, co dnes rozumíme řádem logiky, lze se spolu 
s Gregory Moorem domnívat, že Gödel použil ve svém důkazu logiku 2. řádu, viz Moore (2006), s. 17 – 64.

15 Např. roli čísel zde hrají náhrady čísel pomocí znaků, tzv. numerály. Např. numerálem čísla 3 je řetězec 
znaků fff0.
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prací se znaky a používáním rekurze. V původním článku Gödel nemluví 
o mechanickém počítání s čísly, ale o rekurzívních predikátech, což jsou 
rekurzívní (vyčíslitelné) funkce. Gödel byl jedním z průkopníků, kteří re‑
kurzívní funkce do matematiky zavedli.16) Ukázal, že vedle aritmetických 
operací jsou rekurzívní např. také substituce čísla za proměnnou a veškeré 
logické operace potřebné při dokazování. Práci se znakovým jazykem po‑
psal přesně v po sobě logicky následujících 46‑ti krocích, z nichž předpo‑
sledním je rekurzívní predikát „být důkazem“, tj. dvoučlenná relace D(x, y), 
který(á) parafrázovaně znamená „věta označená znakem pro proměnnou x 
je důkazem věty označené znakem pro proměnnou y“, zjednodušeně „věta x 
je důkazem věty y“. Ve znakovém jazyce je poslední sekvencí v řetězci znaků 
relace D(x, y) sama dokazovaná věta y, viz obr. 5a. Pravdivostní hodnoty 
relace D(x, y) pro konkrétní argumenty x a y jsou 1 (pravda) v případě, že x 
je důkazem y, a 0 (nepravda) v případě, že x není důkazem y.

Obr. 5. Relace D(x, y) znázorněná jako řetězec znaků

ya) Řetězec znaků pro důkaz x končí 
řetězcem znaků pro dokazovanou větu y 

b) Je-li y axiom, pak x = y

x

x = y

Legenda: x – důkaz, y – dokazovaná věta

Posledním 46‑tým krokem zavedl Gödel predikát Dok(y)= ∃xD(x, y), který 
parafrázovaně řečeno znamená, že „důkaz věty y existuje“ nebo též „nějaká 

16 O prvenství se dělí s Jacquesem Herbrandtem. Funkcím, které Gödel pojmenoval rekurzívní, se dnes 
říká primitivně rekurzívní a jsou podmnožinou rekurzívních.
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věta x je důkazem věty y“. Vlastnost Dok(y) na rozdíl od relace D(x, y) obecně 
rekurzívní není. Zatímco umíme rozhodnout, že věta x je důkazem věty y, 
když oba odpovídající řetězce znaků máme před sebou (x je řetězec znaků, 
který končí znaky vyjadřujícími dokazovanou větu y), najít neznámý důkaz 
věty y rekurzí znamená prohledávat jeden důkaz po druhém a zkoušet, jest‑
li se zrovna neukáže být hledaným důkazem. Když máme nějaké konkrétní 
věty x a y s Gödelovými čísly Gx a Gy, pak Gödelův znakový jazyk dovolí 
ověřit čistě výpočtem (mechanicky) pravdivost Dok(y), když jsme předtím 
dosadili Gödelova čísla Gx a Gy za proměnné x a y ve formuli ∃xD(x, y) (viz 
Gödel 1931, věta 5).

4. konstrukce Gödelova diagonálního argumentu
V Gödelově axiomatickém systému jsou platné17 pouze ty věty, které mají dů‑
kaz. Přitom platné důkazy v Gödelově systému jsou zase vyjádřené platnými 
větami. Např. věta parafrázovaně znamenající „důkazem věty y s Gödelovým 
číslem Gy je věta x s Gödelovým číslem Gx“, má sama nějaké Gödelovo číslo, 
které se rovná díky Gödelovu důvtipnému zavedení právě Gx. Přitom každá 
platná věta, může být pokládána za potenciální důkaz. Protože vět je co do 
počtu spočetně nekonečně mnoho, můžeme je uspořádat podle velikosti je‑
jich Gödelových čísel.

Relace D(x, y) s argumenty, jejichž oborem jsou věty, má aritmetický 
obraz, kterým je odpovídající relace s argumenty, jejichž oborem jsou Gö‑
delova čísla těchto vět. Protože formální jazyk logiky operující nad větami 
a znakový jazyk operující nad jejich Gödelovými čísly jsou výrazově rov‑
nocenné (sémantika se zračí v syntaxi), je možné oslovovat tentýž objekt 
jednou jako větu a jednou jako posloupnost znaků, neboli Gödelovo číslo. 
Z technického hlediska je to právě tato sebevztažná dvojznačnost, která do‑
volí napodobit paradoxní zacyklení při demonstraci nerozhodnutelné věty.

17 Platné věty axiomatického systému jsou ty, které do systému náleží. Protože Gödelův systém se skládá 
z dokazatelných vět, je věta platná tehdy a jen tehdy, když je dokazatelná.
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V tabulce 2 jsou vypsány prvky matice odpovídající relaci D(x, y), tj. 
„x je důkazem y“ pro x a y probíhající všechny dokazatelné věty Gödelo‑
va axiomatickém systému. Po řádcích jsou vypsány jednoargumentové 
predikáty DGi(g) v pořadí podle velikosti jejich Gödelových čísel Gi. Věta 
pro predikát DGi(g) vznikne z věty pro relaci D(x, y) tak, že za znak pro 
proměnnou y, označující dokazovanou větu, dosadíme její Gödelovo čís‑
lo Gy. Připomeňme, že oborem proměnné g jsou Gödelova čísla všech 
dokazatelných vět. Protože v řeči znaků je věta znamenající důkaz vyjá‑
dřena týmž řetězcem znaků jako relace „x je důkazem y“, je Gödelovo 
číslo Gi formule DGi(Gj) vlastně Gödelovo číslo věty x.

Tabulka 2

g/Gi
Dg(G1) Dg(G2) Dg(G3) · ·

DGi(g)
DG1(g) DG1(G1) DG1(G2) DG1(G3) · ·
DG2(g) DG2(G1) DG2(G2) DG2(G3) · ·
DG3(g) DG3(G1) DG3(G2) DG3(G3) · ·

· · · · · ·

Takže v tabulce 2 jsou vypsány všechny relace „x je důkazem y“, které mo‑
hou být pravdivé, resp. nepravdivé podle toho, zda x je, resp. není důkazem 
y. Protože do tabulky po řádcích zapisujeme jen dokazatelné věty, bude na 
každém řádku alespoň jedna položka pravdivá. Zapíšeme‑li pravdivost, resp. 
nepravdivost čísly 1, resp. 0, přejdeme k tabulce 3. V ní jsou vypsané (pro 
smyšlený případ) pravdivostní hodnoty relace D(x, y), potažmo predikátů 
DGi(g). Jak bylo řečeno výše, je možné pravdivost relace D(x, y) pro konkrétní 
x a y pomocí jejich Gödelových čísel Gx a Gy ověřit počítáním.

Nyní si v tabulce 3 povšimneme prvků v diagonále; ty jsou přepsány do 
nejbližšího volného řádku, který pak vyjadřuje další z predikátů DGi(g). Je 
zakódován Gödelovým číslem Gd a nazveme jej DGd(g). Vyjadřuje sebevztaž‑
ný predikát „být důkazem sama sebe“. Důkaz začne posloupností znaků pro 
tento axiom a tím také končí, protože je právě tou větou, která má být dokázá‑
na, viz obr. 5b. Pravdivé věty v diagonále jsou axiomy (dokazují samy sebe), 
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znamenající vlastnost „být axiomem“. Nabývá‑li totiž predikát PGd(g) pro urči‑
tá g hodnotu pravda, pak se jedná o axiom. Axiomy mají význačné postavení, 
neboť vymezují (tvarují, ohraničují) celek dokazatelných vět.

Tabulka 3

g/Gi
Gd

DGi(g)
DG1(g) 0 0 1 0 0 1 · · ·
DG2(g) 1 1 1 0 0 0 · · ·
DG3(g) 0 1 0 1 1 0 · · ·
DG4(g) 0 0 0 0 0 0 · · ·
DG5(g) 1 0 0 0 0 1 · · ·
DG6(g) 0 1 0 0 0 0 · · ·

· · · · · · · · ·
DGd(g) 0 1 0 0 0 0 · 1?

· · · · · · · · ·

Po přepsání diagonály do spodního řádku DGd(g), což je predikát vyjad‑
řující parafrázovaně vlastnost „být axiomem“ neboli větu „dokazující samu 
sebe“ stále ještě chybí na tomto řádku diagonální prvek DGd(Gd). V tabul-
ce 3 je již doplněn a zvýrazněn otazníkem. Vyjadřuje parafrázovaně větu 
„každý axiom je věta dokazující samu sebe“ neboli „každá věta dokazující 
sama sebe je věta dokazující samu sebe“. Protože je vztažena sama k sobě, 
je tautologická, neboli je větou samu sebe potvrzující, a tak jsme v tabul-
ce 3 na tomto místě diagonály zapsali hodnotu 1, DGd(Gd) = 1 Protože 
v diagonále, jak už víme, se nacházejí axiomy, jde o nový „zastřešující“ 
axiom, který zapíšeme pomocí relace D(x, y) jako ∀xD(x, Gd) Matematiko‑
vé jej nazývají „pevný bod“ systému.18)

Od diagonály nyní pokročíme k antidiagonále. Horní polovina tabulky 4 
je stejná jako tabulka 3, zatímco dolní polovina je jejím zrcadlovým obra‑
zem, přičemž jsme ještě zaměnili jedničky za nuly a nuly za jedničky.

18  Viz např. Smullyan (1994)
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Tabulka 4

g/Gi
Gd Gn

DGi(g)
0 0 1 0 0 1 · · ·
1 1 1 0 0 0 · · ·
0 1 0 1 1 0 · · ·
0 0 0 0 0 0 · · ·
1 0 0 0 0 1 · · ·
0 1 0 0 0 0 · · ·
· · · · · · · · ·

DGd(g) 0 1 0 0 0 0 · 1 ·
DGn(g) = VGn(g) ?
VGa(g) 1 0 1 1 1 1 · 0 ·

· · · · · · · · ·
1 0 1 1 1 1 · · ·
0 1 1 1 1 0 · · ·
1 1 1 1 1 1 · · ·
1 0 1 0 0 1 · · ·
0 0 0 1 1 1 · · ·
1 1 0 1 1 0 · · ·

VGi(g)
· Ga Gn

g/Gi

Zatímco v horní polovině jsou predikáty DGi(g) znamenající „g je důka‑
zem věty s Gödelovým číslem Gi“, v dolní části jsme zrcadlově zapisovali 
predikáty VGj(g) = ¬DGi(g), což znamená „g je vyvrácením věty s Gödelo‑
vým číslem Gi“ nebo také „není pravda, že g je důkazem věty s Gödelovým 
číslem Gi“. Tvrdíme nyní, že matice v dolní polovině je matice vyvratitel‑
ných vět V(x, y) a platí V(x, y) = ¬D(x, y). Dokazatelných i vyvratitelných vět 
je stejný počet, protože každá negace vyvratitelné věty je dokazatelná věta 
a každá negace dokazatelné věty je vyvratitelná věta. Pokud matice V(x, y) 
pro vyvratitelné věty je utvořena stejným způsobem, jako matice D(x, y) pro 
dokazatelné věty, pak je zřejmé, že budeme‑li řádky matice V(x, y) zapiso‑
vat v pořadí podle velikostí Gödelových čísel odspodu, nebudou si řádky 
v maticích D(x, y) a V(x, y) zrcadlově odpovídat. Ale stačí řádky a sloupce 
matice V(x, y) vhodně přečíslovat, abychom získali zrcadlový obraz jako 
v tabulce 4.
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Antidiagonální predikát VGa(g), který má Gödelovo číslo Ga, má anti‑
diagonální prvek, který označíme VGa(Ga), což můžeme zapsat také jako 
∃x¬D(x, Ga), neboli ∃xV(x, Ga), což je věta protiřečící  pevnému bodu. Jako 
logický opak tautologie je tato věta vždy nepravdivá, takže na její místo je 
třeba vepsat do příslušného místa tabulky 4 číslo 0, VGa(Ga) = 0.

Nyní si konečně povšimneme prvku ležícího na průsečíku diagonály a an‑
tidiagonály, který je v tabulce 4 označen otazníkem. Jedná se o Gödelovu 
nerozhodnutelnou větu DGn(Gn), jejíž Gödelovo číslo značíme Ga, příslušné 
vyjádření pomocí relace D(x, y) je ∀x¬D(x, Gn).19) Sémantický význam věty 
DGn(Gn): věta „věta s Gödelovým číslem Gn je nedokazatelná“ má sama Gö‑
delovo číslo Gn . Paqrafrázově říka: „Jsem nedokazatelná“.

5. důkaz nerozhodnutelnosti věty DGn(Gn)
Už jen z geometrického uspořádání tabulky 4 je vidět, proč nemá věta 
 DGn(Gn) jednu pravdivostní hodnotu. Leží na průsečíku diagonály a antidia‑
gonály, takže platí DGn(Gn) = VGn(Gn) a proto by při hodnotě 1, resp. 0 v dia‑
gonále musela současně nabývat hodnotu 0, resp. 1 v antidiagonále. Není ale 
možné, aby nějaká věta nabývala současně hodnoty 1 a 0, protože by byla 
pravdivá i nepravdivá. Pro systém by to znamenalo, že je v něm spor; takový 
systém by ale dokazoval například podle tautologie (p ∧¬ p) → q jakoukoli 
větu. Přesný Gödelův důkaz (v článku z 1931 důkaz věty 6) skutečně probíhá 
za předpokladu bezespornosti systému20) a odehraje se ve dvou krocích.21)

19 V Gödelově notaci v článku z r. 1931 má nerozhodnutelná věta v symbolickém jazyce aritmetiky tvar 
17 Gen r, kde „17 Gen“ má význam ∀x a Gödelův relační znak r pro rekurzívní relaci zapisujeme 
v naší notaci jako D(x, Gn). Naše notace je zjednodušená notace, kterou použil S. C. Kleene, viz Kleene 
(1988), s. 48 – 73), v níž je nerozhodnutelná věta označena výrazem ∀x¬ A(p, x). V naší zjednodušené 
notaci směšujeme vyjadřovací roviny; místo znakového jazyka, který užívá Gödel, používáme formální 
jazyk, který jakoby pracoval přímo s čísly.

20 Gödel použil v druhém kroku silnější předpoklad ω‑bezespornosti. Rosser (viz Roser, (1939), 
s. 231 – 235) ukázal, že stačí jen málo pozměnit relaci „x je důkazem y“ a to na „x je důkazem y a součas‑
ně neexistuje takové z, aby pro z ≤ x platilo, že z je důkazem Neg(y)”, kde Neg je symbol pro ¬ v jazyce 
aritmetiky, aby všechny ostatní důkazní kroky v Gödelově článku (1931) zůstaly nezměněny a místo 
ω‑bezespornosti se předpokládala na příslušném místě bezespornost.

21 V důkazu, který uvádíme, je naznačena pouze hlavní myšlenka Gödelova matematicky korektního postupu.
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V prvním kroku se ukáže, že za předpokladu dokazatelnosti DGn(Gn) by 
existoval důkaz s Gödelovým číslem formule x, takže by byla dokazatelná 
relace D(Gx, Gn). Tedy existoval by její důkaz pro nějaké x a platilo by 
∃ xD(x, Gn), pak ovšem také ¬∀x¬ D(x, Gn) a to by znamenalo, že by bylo 
dokazatelné ¬ DGn(Gn) a tedy opak původního předpokladu. To by způso‑
bilo spor v systému; za předpokladu, že systém je bezesporný, věta nemá 
důkaz.

V druhém kroku se opačným postupem ukáže, že za předpokladu doka‑
zatelnosti ¬ DGn(Gn) (vyvratitelnosti DGn(Gn)) by relace D(Gx, Gn) neměla 
důkaz; proto by byla dokazatelná relace ¬D(Gx, Gn). Tedy by neexistoval 
její důkaz pro nějaké x a proto by bylo dokazatelné ¬ ∃ x D(x, Gn) a tedy 
i  ∀ x ¬ D(x, Gn), ale to by znamenalo, že by bylo dokazatelné DGn(Gn). To by 
opět způsobilo, že by systém byl sporný. Za předpokladu, že je bezesporný, 
negace věty nemá důkaz (věta se nedá vyvrátit).22)

Nedá‑li se dokázat aparátem Gödelova axiomatického systému ani věta ani 
její negace (nedá‑li se věta ani dokázat, ani vyvrátit), nedá se rozhodnout o její 
pravdivosti. Proto se větě říká nerozhodnutelná nebo také nezávislá,23)

 
proto‑

že rozhodnutí o její pravdivosti je na důkazním aparátu formálního systému 
nezávislé. Věta DGn(Gn) ani její negace proto do systému rozhodnutelných 
vět nepatří. Přesto je pravdivá, protože je nedokazatelná, což je právě to, co 
sama o sobě říká. Systém tedy nedokazuje všechny pravdy, které se v něm dají 
vyjádřit, a proto je neúplný. Odtud název věta o neúplnosti.

Za povšimnutí stojí, že ukázání pravdivosti Gödelovy nerozhodnutelné 
věty není důkazem stejného druhu, jako důkaz její existence. Její pravdivost 
se nedá dokázat vnitřními prostředky systému, ale teprve, když se nad ně po‑
vzneseme, abychom prostým konstatováním shody (korespondence) toho, 

22 Podobnost s cyklováním lhářské věty není náhodná, paradoxní zacyklení však nekončí bezvýchodně, 
Gödel neupadl do paradoxu, ale udělal z něj součást exaktního matematického důkazu. Lze se domní‑
vat, že vedle důkazů sporem zařadil do repertoáru matematických důkazů důkazy paradoxem.

23 Triviálně nezávislých vět s ohledem na formální aparát a zvolené axiomy Gödelova systému a proto 
také triviálně nerozhodnutelných vět je nespočetně nekonečně mnoho. Gödelova věta je nerozhodnu‑
telná netriviálně.
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co tvrdí, s tím, že je nedokazatelná, usoudili na její pravdivost. Pravdivost 
poznáme teprve při pohledu zvnějšku, z metapohledu.

analOGIe lOGIky v tOpOlOGII

Analogií Gödelovy diagonální konstrukce nerozhodnutelné věty v logice je 
topologická operace „rozpojení, přetočení a opětné spojení“.

Gödelův diagonální postup se vyznačuje tím, že o každé dokazatelné větě 
zaznamená do horní poloviny tabulky 4 jeden řádek, na kterém se nachází 
vedle nul alespoň jedna jednička. Co by se stalo, kdybychom chtěli zazna‑
menat do tabulky 4 i řádky pro nedokazatelné a současně nevyvratitelné 
věty axiomatického systému? V tom případě by se v tabulce objevily řádky 
se samými nulami. Pro takové věty nejsou axiomy dostatečně „silné“, aby na 
ně důkazní aparát „dosáhl“ a budeme jim říkat triviálně nerozhodnutelné.24)

Pokusme si nyní udělat vizuální představu o Gödelově systému. Na 
obr. 6a je znázorněna kruhová oblast, obsahující dokazatelné věty. Roli 
hranice hraje pevný bod. Orientace hranice vzhledem k dané oblasti je zná‑
zorněna pomocí normálových vektorů k hranici, kterou je kružnice.25) Na 
obr. 6b je znázorněna oblast obsahující vyvratitelné věty. Její hranice přilé‑
há26) hranici dokazatelných vět a její analogií v Gödelově systému je negace 

24 Viz též pozn. pod čarou 23. Zde jen podotkneme, že v negativním zrcadlovém obraze každé takové větě 
přísluší řádek obsahující samé hodnoty 1 – jsou nejen nedokazatelné, ale také nevyvratitelné a to triviálním 
způsobem. Zatímco Gödelova nerozhodnutelná věta je něco jako nedokazatelný a nevyvratitelný „axiom“.

25 Jde nám o to, aby orientace vystihovala co rozumíme pojmy líc a rub. Líc kružnice analogicky jako 
u kruhové pásky vidíme při pohledu zvenčí, zatímco rub při pohledu zevnitř. Líc kružnice odpovídá 
směru normálového vektoru vzhledem ke kruhu, jehož je hranicí, zatímco rub odpovídá směru nor‑
málového vektoru vzhledem k oblasti vně kruhu.

26 Jde o jiné body než ty, které tvoří hranici dokazatelných vět na kružnici. Mohli bychom uvažovat 
například tak, že za předpokladu, že kružnice je bodovým kontinuem, může obsahovat jak množinu 
spočetně nekonečného počtu bodů hranice dokazatelných vět, tak stejně mohutnou množinu bodů 
náležejících hranici vyvratitelných vět. Jakoby tím kružnice tvořící hranici mezi dokazatelnými a vy‑
vratitelnými větami získala líc a rub. Líc tvoří spočetně nekonečně mnoho bodů příslušných pevnému 
bodu, rub tvoří stejně mohutný počet bodů příslušných negaci pevného bodu. V tomto článku ale 
vystačíme s představou, že máme dvě velmi blízké kružnice: jednu, která tvoří hranici dokazatelných 
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pevného bodu. Orientace hranice vzhledem k oblasti vyvratitelných vět je 
znázorněna pomocí normálových vektorů k této kružnici, jejichž směr je 
opačný než těch, které určují orientaci vzhledem k oblasti dokazatelných vět.

Obr. 6. Orientace kružnice, která je hranicí dokazatelných i nedokazatelných vět

vyvratitelné věty

dokazatelné
věty

a) orientace vzhledem k oblasti uvnitř kružnice b) orientace vzhledem k oblasti vně kružnice

Obr. 7 je pokusem o vizualizaci tabulky 4. Orientovat kružnici lze dvo‑
jím způsobem (nikoli současně). Pokud o ní uvažujeme jako o hranici do‑
kazatelných vět, pak je analogií pevného bodu ∀xD(x, Gd) a její orientace 
je naznačena normálovými vektory směřujícími jako na obr. 6a. Pokud o ní 
uvažujeme jako o hranici vyvratitelných vět, pak je analogií negace pevného 
bodu ∃ x ¬D(x, Ga) a její orientace je naznačena normálovými vektory smě‑
řujícími jako na obr. 6b. Za povšimnutí stojí, že logickým opakem pevného 
bodu není nerozhodnutelná věta.27) Nerozhodnutelná věta ∀x¬D(x, Gn) je 

vět a druhou, která tvoří hranici vyvratitelných vět.
27 Podle toho by lhářská věta „Tato věta je nepravdivá“ neměla být logickým opakem poctivcovy věty 

„Tato věta je pravdivá“, jak se běžně má zato. Opakem poctivcovy věty je neparadoxní (vyvratitelná 
a proto nepravdivá) negace poctivcovy věty, totiž padouchova věta „Není pravda, že tato věta je pravdi‑
vá“, což bychom měli pojímat jako významově odlišné od lhářské věty „Tato věta je nepravdivá“. Opa‑
kem lhářské věty je ona sama a proto je podivnou překážkou rozumu. – Termíny poctivec a padouch 
pocházejí od R. Smullyana: ve světě logiky poctivec říká vždycky o čem myslí, že je pravda, padouch 
říká vždycky opak toho, o čem myslí, že je pravda, zatímco lhář přece občas řekne pravdu, míchá totiž 
pravdu a nepravdu, jak se mu to hodí. Viz např. Smullyan (1978)
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kontrárním opakem a nikoli negaci pevného bodu, přičemž kontrárnost je 
vzhledem k negaci něco jako půlotočka. 

Nerozhodnutelnou větu utvořil Gödel tak, aby ležela současně v diagonále 
i antidiagonále, jakoby v tomto bodě diagonálu rozpojil a z jedné strany ji anti‑
diagonálně (přetočeně) připojil (vytvořil kontrární opak k pevnému bodu). To‑
pologicky toho lze dosáhnout bez vystoupení z dané dimenze tak, jak bylo uká‑
záno na obr. 3, totiž že hranici oblasti rozpojíme, překřížíme a znovu připojíme.

Obr. 7. Opět Tabulka 4 spolu s pokusem o její vizualizaci

g/Gi Gd GnDGi(g)
0 0 1 0 0 1 · · ·
1 1 1 0 0 0 · · ·
0 1 0 1 1 0 · · ·
0 0 0 0 0 0 · · ·
1 0 0 0 0 1 · · ·
0 1 0 0 0 0 · · ·
· · · · · · ... · ·

DGd(g) 0 1 0 0 0 0 · 1 ·
?

VGa(g) 1 0 1 1 1 1 · 0 ·
· · · · · · ... · ·
1 0 1 1 1 1 · · ·
0 1 1 1 1 0 · · ·
1 1 1 1 1 1 · · ·
1 0 1 0 0 1 · · ·
0 0 0 1 1 1 · · ·
1 1 0 1 1 0 · · ·

VGi(g) · Ga Gng/Gi

Příslušná operace vede, jak jsme již podotkli, ke ztrátě orientace hranice 
a tím smíšení původně oddělených oblastí. To odpovídá situaci, kdy by pří‑
tomnost nerozhodnutelné věty v systému způsobila propojení oblastí do‑
kazatelných a vyvratitelných vět a vzniklý spor v systému by způsobil jeho 

dokazatelné
věty

vyvratitelné věty

tri
viá

lně nerozhodnutelné věty
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nepoužitelnost k dokazování. Z tohoto důvodu Gödel nerozhodnutelnou 
větu ze systému vyloučil.

Nerozhodnutelná věta nenáleží ani k dokazatelným ani vyvratitelným vě‑
tám, které se dají formulovat v Gödelově systému logiky s aritmetikou. Přesto 
je, jak víme, pravdivá, ale exaktní důkaz o její pravdivosti může být prove‑
den teprve v obsažnějších systémech vyššího řádu, kde se může stát jednou 
z  dokazatelných vět.

závěr

Zdá se, že analogií orientovatelnosti v topologii je rozhodnutelnost v logice 
a analogií geometrické dimenze je řád logiky. Význam analogie mezi Göde‑
lovou nerozhodnutelnou větou a Möbiovou páskou pro pochopení filosofic‑
kého významu Gödelovy věty spatřujeme v ukázání, že zkrocený paradox 
v podobě nerozhodnutelné věty dává rozumu křídla, aby se povznesl na vyšší 
úroveň smyslu a pochopil problém v obecnější rovině. V tomto krátkém po‑
jednání jsme nemohli zajít hlouběji a vyčerpat všechny zajímavé aspekty, kte‑
ré naše analogie nabízí. Splnilo svůj účel, pokud alespoň některý z laskavých 
čtenářů nabude přesvědčení, že mezi Gödelovou nerozhodnutelnou větou 
a Möbiovou páskou je určitá podobnost a že stojí zato ji dále zkoumat.
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dOdatek

srovnání Gödelova diagonálního argumentu28) s původním 
cantorovým
tabulky 3 a 4 vybízí ke srovnání Gödelova diagonálního argumentu s Canto‑
rovým. Cantor29) studoval souhrn (množinu) M prvků tvaru

E = (x1, x2, … xi, …),

kde E v místech souřadnic xi nabývá hodnotu m, nebo w, konkrétně např. 0, 
nebo 1. E si můžeme představit jako relaci (funkci) o jedné proměnné nad 
oborem přirozených čísel, která v místě souřadnic x1, x2, … xi, … nabývá hod‑
not 0, nebo 1. Utvořením souhrnu M získáme tabulku 5 podobnou tabul-
ce 3 (konkrétní hodnoty prvků matice jsou opět smyšlené), k níž je přidán 
diagonální řádek.

Tabulka 5

N
1 2 3 4 5 6 …

Ei

E1(i) 0 0 1 0 0 1 ·

E2(i) 1 1 1 0 0 0 ·

E3(i) 0 1 0 1 1 0 ·

· 0 0 0 0 0 0 ·

· 1 0 0 0 0 1 ·

· 0 1 0 0 0 0 ·

· · · · · · · ·

Ei, i 0 1 0 0 0 0 ·

antiEi, i 1 0 1 1 1 1 ·

Jednotlivé řádky v tabulce 5 můžeme považovat za nekonečně dlouhé 

28 V původním článku (1931) Gödel souvislost s Cantorovým diagonálním argumentem nezmiňuje.
29 Viz Cantor (1890), s. 75 – 78.



78

posloupnosti číslovek tvořící číslo zapsané v binární soustavě (binární čísla 
jsou spočetně nekonečněmístné dvouprvkové variace s opakováním). Pokud 
je argumentů ve funkcích E spočetně nekonečně mnoho, a tedy tolik, ko‑
lik přirozených čísel, a pokud funkcí zapíšeme tolik, kolik mají argumentů, 
a tedy opět tolik, kolik je přirozených čísel, bude matice čtvercová a Cantoro‑
vým diagonálním postupem vyjde najevo, že vedle souhrnů spočetně neko‑
nečně mnoha čísel existují i souhrny s nekonečným počtem čísel větším než 
spočetným. Důvodem je, a to je jádro Cantorova diagonálního argumentu, 
že antidiagonální řádek antiEi,i v souhrnu spočetně nekonečně mnoha čísel 
vždy ještě obsažen není, protože se od každého předchozího řádku liší hod‑
notou diagonálního prvku.

Gödelovu i Cantorovu postupu je společná konstrukce celku ze spo‑
četně nekonečně mnoha prvků. Pokud interpretujeme jako binární číslo 
posloupnosti pravdivostních hodnot Gödelových funkcí DGi(g) na i‑tém 
řádku v tabulce 3, které udávají vztah mezi větou a jejími možnými dů‑
kazy, pak je zřejmě Gödelův systém dokazatelných vět neúplný v tomtéž 
smyslu jako množina N spočetně nekonečně mnoha přirozených čísel. 
Hlavní rozdíl je ale v následujícím: Cantor číslo na antidiagonálním řádku 
přidává k dosavadní spočetně nekonečné množině čísel jako další číslo 
teprve poté, až je všechny vypsal, protože z každého pak použije při jeho 
konstrukci jednu cifru. Pak usoudí, že všech čísel může být víc než spočet‑
ně nekonečně mnoho těch, které vypsal. Ne proto, že existuje číslo, které 
právě přidal, ale protože může takové přidávání opakovat do nekonečna. 
Gödel použil diagonální argument s jiným cílem a jinak. Gödelův antidi‑
agonální řádek nemůže být přidán k dosud vypsané spočetně nekonečné 
množině dokazatelných vět, nemůže být další dokazatelnou větou zařaze‑
nou mezi ostatní.

Srovnáme‑li tabulky 4 a 5, vidíme, že se Gödelovi podařilo přidat k pů‑
vodní Cantorově verzi diagonálního argumentu mnoho nového, totiž lépe 
„vymezit hranici“ spočetně nekonečného souhrnu objektů. Podařilo se mu 
nalézt nerozhodnutelnou větu, která je „zvláštní“ singularitou, která může 
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způsobit zánik spočetně nekonečně mohutného celku dokazatelných vět 
a jeho „rozpuštění“ v prostoru jakýchkoli vět Cantorova souhrnu. Gödelo‑
vi se podařilo originálním způsobem aplikovat Cantorův postup v logice. 
Nechtěl ukázat, že axiomatickému systému chybí antidiagonální predikát, 
on prostě šel po diagonále tak daleko, jak jen mu to jeho konstrukční pro‑
středky dovolily, a tak našel svou nerozhodnutelnou větu, která působí 
neúplnost.

Tím, že Gödel do svého axiomatického systému zahrnul jen dokaza‑
telné věty, Cantorovu diagonálu rozpojil (ukončil) v místě za pevným bo‑
dem. Když pak vyvratitelné věty za ně zapíšeme zrcadlově (se současnou 
záměnou pravdivostních hodnot, jak je to v tabulce 4), pak se stane ne‑
rozhodnutelná věta místem jejich možného připojení. Možnost připojení 
se nabízí proto, že nerozhodnutelná věta jako kontrární k pevnému bodu 
přebírá od pevného bodu všeobecnost a od negace pevného bodu zápor. 
Toto připojení je však pro systém dokazatelných vět fatální. Vždyť řád‑
ku, v jehož diagonále je nerozhodnutelná věta, nelze jednoznačně přiřadit 
pravdivostní hodnoty.

Pečlivé srovnání původního Cantorova argumentu se způsobem, ja‑
kým jej použil Gödel, může vést k lepšímu vhledu do hypotézy kontinua 
a  povahy nekonečných množství vůbec.
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Kurt Gödel
americký logik rakouského 
původu. Narodil se v Brně a žil 
zde do svých 18 let.
Je autorem jednoho z nejvý-
znamnějších objevů v historii 
lidské kultury: ukázal, že ma-
tematiku nelze ohraničit me-
chanickými pravidly.
Jádrem jeho díla je exaktní vý-
pověď o hranicích možností 
lidského poznání a o vlastnos-
tech schémat, která používáme 
k interpretaci světa kolem nás. 
Cílem autorů této publikace, 
která vznikla právě v Brně, je 
přiblížit zásadní myšlenky fe-
nomenálního vědce veřejnosti.
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