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Rebecca Goldsteinová

Neúplnost
Důkaz a paradox Kurta Gödela

Argo, Dokořán, 2005

preklad: Martin Weiss

• 13
Jakmile je nějaká věta jednou dokázaná, nelze ji empiricky revidovat. Právě tato apriornost dodává mate-
matice jisté nezranitelnosti.

• 18
D. F. Wallace

• Po Gödelovi už představa, že matematika není žádný jazyk Boží, ale řeč, kterou jsme schopni rozluštit,
a pak pochopit vesmír a vůbec všechno, není možná.

• 19
[Penrose má za to, že] Gödelovy věty neukazují meze lidské mysli, nýbrž meze komputačních modelů lidské
mysli (v podstatě modelů, které redukují veškeré myšlení na jednání podle pravidel). Neuvrhují nás do
postmoderní nejistoty, pouze popírají určitou reduktivní teorii myšlení.

• 22
Gödel ještě jako student na Vídeňské univerzitě pojal ambici věnovat se jen takové matematice, která má
širší filozofické dopady. To je vskutku impozantní cíl, v jistém smyslu ambiciózní i z historického hlediska,
a je jednou z úžasných stránek Gödelova životního příběhu, že se mu ho podařilo dosáhnout. Úchvatná
ambice, kterou si podržel celý život, sice možná omezila objem toho, co udělal, ale také rozhodla o tom, že
cokoli, co udělal, se vyznačovalo hloubkou.

• 23
Ernst Gabor Strauss

• Einstein často říkával, že si myslel, že by se neměl stát matematikem, protože v matematice existuje
takové množství zajímavých a atraktivních otázek, že se v nich člověk snadno ztratí a nikdy neobjeví
nic opravdu důležitého. Ve fyzice viděl, které problémy jsou ty podstatné, a mohl se jimi s patřičným
zápalem a vytrvalostí zabývat. Ale jednou mi řekl: „Teď, když jsem se seznámil s Gödelem, vím, že totéž
existuje i v matematice.“.

• 32
V interpretaci různých intelektuálních guru se sice Gödel zapojil do řad velké revolty proti objektivitě
a racionalitě, jež charakterizovala většinu myšlení 20. století, on sám ale své revoluční objevy takto vůbec
neinterpretoval. Přesně to samé lze tvrdit o Einsteinovi. Ve skutečnosti oba muži pevně věřili v objekti-
vitu a své nejproslulejší výkony interpretovali jako jednoznačnou podporu tohoto stále méně populárního
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stanoviska. Zatímco četní jejich kolegové provedli subjektivistický obrat – a odvolávali se přitom na velké
výkony teorie relativity a vět o neúplnosti jako na ukazatele na této cestě – Einstein a Gödel tak nikdy
neučinili.

• 37
Gödelův matematický platonismus nebyl sám o sobě neobvyklý. Mnoho matematiků bylo matematickými
realisty a i ti, kteří se tak sami neoznačují, jsou-li přitlačeni ke zdi a přímo dotázáni na svou pozici, bezděky
sklouznou k realismu a hovoří o své práci jako o „objevech“.

• 38
G. H. Hardy: Obrana matematikova

• Čistá matematika mi (…) připadá jako skála, na níž veškerý idealismus spočívá; 317 je prvočíslo ne proto,
že si to myslíme, nebo proto, že je naše mysl uzpůsobená spíše tak než jinak, ale protože tomu tak je, protože
matematická skutečnost je takto vystavěna.

• 40
Paradoxy jsou v technickém smyslu katastrofy rozumu, kdy je mysl samotnou logikou přinucena k učinění
rozporných závěrů. Mnohé z paradoxů se vyznačují autoreferenčností; problém vznikne tím, že nějaký
jazykový prvek – popis, věta – se potenciálně vztahuje sám k sobě.

• 41
Paradoxy jakoby byly odjakživa stvořeny k tomu, aby nás přesvědčily, že nejsme dost chytří na to, abychom
na téma, jež nás k nim dovedlo, stačili.

• 41
Gödel dokázal z materiálu paradoxu, který obvykle umrtvuje rozum, naopak vytvořit důkaz, jenž vede
k hlubokým vhledům do povahy pravdy, vědění a jistoty. Podle Gödelova vlastního platónského chápání
důkaz ukazuje, že naše mysli se poznáním matematiky osvobozují od omezení člověkem vytvořených sys-
témů a chápou nezávislé pravdy abstraktní reality.

• 51
Matematikův pocit, že jen nesestavuje systémy, ale objevuje objektivní pravdy, je přiznáním se k plato-
nismu. Přesvědčení, že našim systémům slouží za vzor čísla, množiny a podobné objekty a že tyto naše
systémy jsou pravdivé jen v té míře, v jaké popisují povahu čísel či množin, je rovněž vyznáním platonismu.

• 52
Výraz „symposion“ znamenal v Platónových Athénách pitku. V dialogu, který Platón pojmenoval tímto
slovem, nás vyzývá, abychom opustili opojení nižšího řádu včetně opojení spojované s láskou k mladým,
krásným stvořením a opájeli se krásou pravdy – pravdy nutné a neměnné, získané prostřednictvím rozumu,
pro niž je vzorem matematika.

• 54
Gödelův platonismus ho musel bez ohledu na důkazy přesvědčit, že matematická realita musí přesaho-
vat veškeré formální pokusy ji vymezit; ale jak se zmocnil strategie, jíž lze neúplnost dokázat? Jak ho ze-
jména napadlo proměnit strukturální rysy autoreferenčních paradoxů v důkaz? Jak ho napadla ta objevná
myšlenka, jíž dnes říkáme „Gödelovo číslování“ – technika, s jejíž pomocí matematické výroky získají vlast-
nosti dvojsmyslů a stanou se z nich i metamatematické výroky? Celková strategie důkazu je neuvěřitelně
jednoduchá, detaily, jež bylo třeba vyřešit, neuvěřitelně složité, a obojí je tak neuvěřitelné, že bychom rádi
věděli, jak na to všechno Gödel přišel. Ale vše, co máme, je výsledek – důkaz, který navždy změnil naše
chápání matematiky, a tím možná přispěl k tomu, že chápeme jinak i sebe samé.

• 59
Karl Kraus

• Tajemstvím demagoga je zdát se tak hloupý jako jeho publikum, aby ti lidé uvěřili, že jsou tak chytří jako
on.
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• 77
Paradoxy se objevují v nejhlubších oblastech lidského myšlení. Jejich přítomnost často signalizuje (…), že
jsme, možná bezděky, narazili na hluboké, problematické místo, na trhlinu v základech.

• 94
Gödel

• Je pravda, že můj zájem o základy matematiky byl vzbuzen Vídeňským kruhem, ale filozofické důsledky
mých výsledků i heuristické principy, jež k nim vedly, nejsou v žádném případě pozitivistické nebo
empirické.

• 97
Gödel nedal najevo ani slovem svůj zásadní nesouhlas s názory Vídeňského kruhu, dokud neměl rigorózní
matematický důkaz, který by mluvil za něj, dokud neměl tak výmluvnou matematickou větu, aby vyjádřila
jeho metafyzické přesvědčení.

• 100
Wi genstein nikdy nepřipustil, že Gödel dosáhl čistě matematickými prostředky výsledku s metamatema-
tickými důsledky. Že by mohl existovat matematický výsledek s metamatematickými důsledky, to bylo
v nesouladu s Wi gensteinovým pojetím jazyka, poznání, filozofie, zkrátka všeho. Historicky troufalé am-
bice mlčenlivého logika byly z Wi gensteinova hlediska v principu neuskutečnitelné. Není divu, že tento
filozof, jenž rozhodně nebyl mlčenlivý, bagatelizoval Gödelovy věty jako „logische Kunststücke“.

• 116
(…) Nikdy neexistoval člověk, který by v sobě spojoval tolik přesvědčení s tak malou potřebou prezentovat
své přesvědčení normálními prostředky, jež nám jsou k tomu dány, tj. lidskou řečí.

• 144
Logik Simon Kochen krásně vystihl vlastnost Gödelova důkazu, když mi řekl, že se nápadně podobá Kaf-
kovým dílům (která mimochodem Gödel obdivoval). Jak v Ka ovi, tak v Gödelovi je cosi z Alenky v říši
divů, pocit, že jste vstoupili do zvláštního vesmíru, kde se věci i významy proměňují jeden v druhý. Přitom
se ale vše odehrává krok po kroku podle důsledných logických pravidel (Ka ova přísná logičnost bývá
podceňována). V Gödelově důkazu zabírá velmi mnoho práce „účetnictví“, jak to nazval Kochen. Tato po-
dvojnost také podle Kochena zrcadlí cosi podstatného na Gödelově myšlení – odvážné skoky představivosti
provázené až právnicky nudným dokazováním. V Gödelově číslování se ukazují oba tyto aspekty.

• 161
(…) Z Gödelovy práce vyplývá, že existují „nestandardní modely“ aritmetiky. Gödelova věta o úplnosti,
jeho disertační práce, jež nakonec nebyla tak obyčejná, jak se na první pohled zdála, nám mimo jiné říká, že
každý konzistentní formální systém má svůj model. Lze specifikovat takové univerzum diskursu a interpre-
tovat predikáty, konstanty a vztahy tak, že všechny věty formálního systému jsou pravdivé popisy. Z toho
a z Gödelovy první věty o neúplnosti vyplývá, že existuje alespoň jeden nestandardní model aritmetiky:
model, který splňuje všechny axiomy formálního systému aritmetiky, ale v němž budou některé pravdy
standardní aritmetiky (…) nepravdivé. Tento nestandardní model tedy nebude spočívat v našich starých
dobrých přirozených číslech.
Přirozená čísla se vymykají formálnímu modelu aritmetiky v tom smyslu, že takový formální systém ne-
popisuje přirozená čísla jako svůj jediný model, jako své „bytí“, to znamená jako to, „o čem je“. Totéž platí
pro každý velký formální systém obsahující aritmetiku. Vždy zbývá něco, co formálnímu systému uniká.
V tomto metasvětle Gödel viděl svou větu o neúplnosti.

• 164
(…) Když odsuneme stranou metamatematické neslučitelnosti oddělující Wi gensteina a Gödela, narazíme
na překvapující společnou půdu přinejmenším mezi raným Wi gensteinem a naším logikem, byť jsou tyto
společné rysy maskovány pozitivistickou interpretací Wi gensteina. Raný Wi genstein v jistém smyslu
předložil svou vlastní tezi o neúplnosti v poslední větěTractatu [„O čem nelze mluvit, o tom se musí mlčet.“].
Tak jako Gödel předvedl, že náš formální systém nemůže vyčerpat vše, co obnáší matematická realita, tak
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i raný Wi genstein tvrdil, že naše lingvistické systémy nemohou vyčerpat vše, co obnáší nematematická re-
alita. Podle Tractatu lze vše, co lze říci, říci jasně, ale to nejdůležitější říci nemůžeme. Nevyslovitelné pravdy
nemůžeme vyslovit, ale existují.

• 165
Pro Gödela budou v každém formálním systému existovat vyjádřitelné pravdy, které nebudou dokazatelné,
a bude mezi nimi jedna z nejdůležitějších pravd o systému – to, že je konzistentní.

• 166
Gödel se dokonce nebránil myšlenkám, že jeho věta o neúplnosti má důsledky v mystické nebo alespoň
v náboženské sféře. V dopise matce z 20. října 1963 poznamenal k článku o důsledcích své práce (…): „Dalo
se očekávat, že můj důkaz bude dříve nebo později použit v náboženství, neboť je to bezpochyby v jistém
smyslu oprávněné.“. Gödel se přinejmenším domníval, že jeho první věta o neúplnosti podporuje platónský
názor, že existuje nadsmyslová sféra věčných pravd. Platonismus se samozřejmě nerovná náboženství nebo
mysticismu, ale existují zde styčné plochy.

• 171
Formalisté se snažili certifikovat matematickou jistotu odstraněním intuic. Gödel ukázal, že matematika
bez nich nemůže dál. Tím, že se omezíme na formální syntaktické ohledy, nedosáhneme ani konzistent-
nosti (alespoň u systémů dostatečně složitých). Ale co jsou vlastně tyto matematické intuice, které nelze ani
odstranit, ani formalizovat? Jak k tomu dojde, že se dávají k dispozici někomu takovému, jako jsme my?
Znovu jsme vrženi před tajemnou povahu matematického poznání a před tajemnou povahu nás jako těch,
kdo znají matematiku. Jak dojde k tomu, že toto poznání máme? Jak je to vůbec možné? Sám Platón tvrdil,
že samotný fakt, že naše mysl může přijít do styku s věčným světem abstrakcí, svědčí o tom, že je v nás cosi
z věčnosti – že ta naše část, která může poznat matematiku, je část, která přežije naši tělesnou smrt. Podobně
argumentoval Spinoza.

• 173
(…) Matematik Roger Penrose (…) tvrdil, že z Gödelových vět o neúplnosti vyplývá falešnost představy
lidské mysli jako mechanismu a že je obor umělé inteligence ve slepé uličce, hodlá-li plně vysvětlit lidské
myšlení…

• 174
(…) Gödel se domníval, že to, co bylo rigorózně dokázáno – zřejmě na základě věty o neúplnosti – je: „Buď
lidská mysl předstihuje všechny stroje (přesněji řečeno dokáže rozhodnout víc otázek z teorie čísel než
jakýkoli stroj), anebo existují otázky z teorie čísel pro lidskou mysl nerozhodnutelné.“.
Co měl přesně Gödel na mysli tou druhou možností? Myslím, že zde uvažuje o možnosti, že opravdu jsme
stroje – tedy že veškeré naše myšlení je mechanické, předurčené pevnými pravidly – ale že podléháme
klamu, že máme přístup k neformalizovatelné matematické pravdě. Je možné, že jsme stroje trpící přeludy
matematického velikášství. Současně jakoby naznačoval, že z jeho vět vyplývá to, že pokud naše chápání
matematických pravd nepodléhá klamu, pokud opravdu máme ty intuice, které si myslíme, že máme, pak
nejsme stroje. Pokud opravdu máme ty intuice, které máme, pak není možné, abychom formalizovali (nebo
zmechanizovali) všechny naše matematické intuice, což znamená, že opravdu nejsme stroje. Samozřejmě, že
neexistuje důkaz toho, že víme vše, co si myslíme, že víme, protože ne vše, co si myslíme, že víme, lze forma-
lizovat; to je koneckonců neúplnost. Proto nemůžeme rigorózně dokázat, že jsme stroje. Věta o neúplnosti
tím, že ukazuje meze formalizace, naznačuje, že naše mysli přesahují stroje, a zároveň nám znemožňuje
dokázat, že naše mysli přesahují stroje. Opět téměř paradox.

• 176
Paranoia není opuštěním racionálnosti. Je to spíš racionalita utržená ze řetězu, vynalézavá honba za vysvět-
leními, která se nenechá ničím odradit. Jeden můj známý psycholog to vyjádřil takto: „Paranoidní člověk je
iracionálně racionální. […] Paranoidní uvažování se nevyznačuje nelogičností, ale pomýlenou, zdivočelou
logičností.“.

• 185
(…) Gödelova neochota vyjadřovat své nemódní intuice jakoukoli formou nedosahující úrovně důkazu
nebyla jen otázkou jeho nechuti k intelektuálním sporům, ale souvisela i s etickými závazky, které pociťoval
k samotným idejím, což je u vášnivého platonika zcela případné.
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• 198
zdůvodnění čestného doktorátu Princetonskou univerzitou

• Jeho revoluční analýza zažitých metod dokazování v nejznámějším a nejelementárnějším oboru mate-
matiky, aritmetice celých čísel, otřásla základy našeho chápání jak lidské mysli, tak možností jednoho
z jejích nejoblíbenějších nástrojů – axiomatické metody. Jeho revoluce podobně jako všechny významné
revoluce ukázala meze starých metod, ale stala se také vydatným zdrojem metod nových, čímž dala
vzniknout novým, vzkvétajícím oborům. Logika, matematika i filozofie stále nesmírně čerpají z jeho
génia.
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