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R I C H A R D O V A A N T I N O M I E 

„Hledejme nejmenší číslo celé, jež nelze definovat! 
souborem slov, obsahujícím méně než jedno sto českých 
slov. Existuje takové číslo?" 

A) TaJtové číslo existuje, protože zásoba vyjadřova-
cích prostředků české řeci není nevyčerpatelná, slovník 
české řeči je přece jen kniha nebo řada svazků. Proto 
je také konečný počet souborů slov, jež obsahují přede-
psaný počet slov, na př. 56 slov. Mysleme si nyní shrnu-
ty všechny takovéto soubory o předepsaném počtu slov 
(od 1 do 99 slov), těch bude také konečný počet. Mezi 
všemi těmi soubory budou i výrazy, t. j. takové sou-
bory slovních znaků, jež označují nějaký předmět ; bude 
jistě mnoho takqvých výrazů, jež s definicí čísla ne-
mají nic společného. Některé však, na př. výraz „nej-
menší prvočíslo tvaru 8k -f- 1" (t. j. 17) definují celá 
čísla. Protože všech souborů je konečně mnoho, je tím 
spíše i výrazů, definujících celá čísla, konečně mnoho 
a tedy musí býti i taková čísla, jež našimi soubory, resp. 
výrazy mezi nimi obsaženými definovati nelze. A mezi 
těmi je jedno a jen jedno číslo celé nejmenší. 

B) Takové číslo neexistuje. Kdyby existovalo, bylo 
by definováno výrazem o menším počtu slov, než jedno 
sto slov: přímo výrazem z věty postavené v čelo tohoto 
odstavce. Tato věta však říká pravý opak.*) 

Přemýšlíme-li chvíli o věci, zmocní se nás nepříjemný 
pocit, že tu není něco v pořádku, zatím je těžko říci kde. 

*) Přiklad je nepatrně pozměněnou formou antinomie, jak ji 
uvádí Poincaré: Dernières pensées, str. 103. Řešení Poincaréovo 
neuvádím, na svém místě uvedu řešeni jiné. 
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Příklad, jejž jsme uvedli, vypadá na první pohled velmi 
prostě a nezáludně. Nejedná se ani o nekonečném sou-
boru, u kterého vždy můžeme býti na nějaké překva-
pení připraveni. Úvaha, provedená v bodě A) se zdá 
býti zcela v pořádku. Úvaha B) je však ve své struč-
nosti neméně přesvědčivá. 

Pro nás bude Richardova antinomie východiskem 
k prvímu rozhlédnutí po celé oblasti myšlení, jež nás 
bude zaměstnávati. Všimneme si teď několika mo-
mentů. 

Slovní 'vyjádření. Richardova antinomie je vyjádřena 
slovy — tím se její myšlénková struktura sděluje. Kaž-
dá myšlénka nepotřebuje slovní vyjádření, také každá 
struktura nepotřebuje slovní vyjádření. Při tom to mo-
hou býti myšlenkové struktury velmi složité. Tak třeba 
celé hudební myšlení skladatelovo, značně abstraktní 
ve své povaze, nebo výtvarné myšlení malířovo. Nejde 
nám teď o to, je-li možno takové myšlení slovy popsati 
nebo ne, ale o zásadní zjištění, je-li té slovní formulace 
nutně třeba. Matematické myšlení tohoto slovného vy-
jadřování užívá napořád, nestačí-li historická řeč poža-
davkům přesnosti a ekonomie, doplní se značkovou řečí 
umělou nebo vůbec jen značkovou řečí. Není původ an-
tinomie v ošemetném slovním vyjádření? 

Předměty. Každý matematický myšlenkový pochod, 
tedy i naše antinomie, se zabývá nějakými předměty 
myšlení. V antinomii jsou těmito předměty myšlení čí-
sla (jež prozatím bez bližšího vyšetření béřeme jako 
předměty známé z běžné početní praxe), definice čísel, 
pak nějaké soubory takových definicí. Ale ovšem mlu-
víme také o větách, jež pro definici čísla mají smysl, 
jež smyslu nemají. Mluví se tam také o výrazu „koneč-
ný". Předměty myšlení však mohou býti i jisté vlast-
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nosti, na př. že všechna čísla definovaná souborem pří-
pustných vět patří k sobě, aby se mohla odlišiti od čísel 
jiných, kde hledáme ono nejmenší číslo. Fakt, že ta 
čísla shrnouti lze, je také předmětem myšlení. Každý 
vztah, na př. okolnost, že to má býti nejmenší číslo, je 
také myšlenkovým předmětem. 

Není některý z těch předmětů, o nichž mluví Richar-
dova antinomie, špatně určen, není vůbec sporný — 
je-li, co je to sporný předmět? 

Logika. Úvaha A) i úvaha B) patří, jak jistě každý 
nahlíží, do oblasti logiky. V matematice hraje logika 
podstatnou roli, ba, byl, jak již víme, učiněn pokus, vy-
budovati celou matematiku, jako větev logiky.*) Není 
obtíž antinomie v tom, že logika něiak selhala, že ne-
stačí na zvládnutí duchů, jež vyvolala? Velmi často se 
slýchá, že stará logika musí být nahrazena novou. I to 
si musíme v plném rozsahu objasniti. Uvidíme, že tak 
špatně stará antická logika nedopadla — byla jen ji-
stým způsobem rozšířena a zobecněna. 

Řešení Richardovy antinomie teď hledati nebudeme. 
Svoii službu vykoná tím, že nám dá první podnět k roz-
hodnutí, liti věcem trochu více na kloub, uložiti ie do 
širšího prostředí, kde je lepší přehled a kde funkce a 
souvislosti jsou lépe patrné. 

*) Frege koncem minulého století, Russell a Whitehead v prv-
ním desítiletí naSeho. století. 
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