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kem s představou absolutního euklei
dovského a newtonského prostoru; ne
jsou ničím objektivním. 

Přistoupíme-li nyní k prostoru čtyř
rozměrnému (svět Minkowskiho, kde 
čtvrtým rozměrem je čas, nemám pro
zatím na mysli), musíme úsudkem 
z analogie dojít k názoru, že v pro
storu R 4 mohou všechny útvary o méně 
než čtyřech dimensích existovat jen 
jako matematicko-geometrické před
stavy, které na skutečné chování čtyř
rozměrných útvarů jsou bez jakého
koliv faktického vlivu, ať fysikálního, 
chemického, či jiného, a které samy 
jsou právě tak málo ovlivněny jimi. 

To, že čtyřrozměrný útvar nelze ve 
světe trojrozměrném prokázat jinak 
než matematicky, nestačilo by k po
pření objektivní reality tohoto útvaru. 
Avšak okolnost, že útvary méně než 
trojrozměrné nelze ve světě trojrozměr
ném prokázat jinak než rovněž jen ma-
tematicko-geometricky, mluví velmi 
přesvědčivě pro jejich fiktivnost. 

Závěr, k němuž docházím, zní tedy: 
realita prostoru o jakémkoli počtu di
mensí téhož druhu vylučuje realitu 
prostorů o všech ostatních dimensích 
téhož druhu. Buď je tedy reálným 
útvar čtyřrozměrný a pak prostor R, 
se vším, co obsahuje, je pouhý pomysl, 
nebo útvary trojrozměrné jsou reál
né, pak ovšem všechny ostatní nejsou 
než matematicko-geometrický pomysl. 

Druhý případ je zajisté pravděpodob-
něiší, protože (nehledě k jeho „hmata-
telnosti") nestaví nás před problém, 
proč — při předpokladu reality pro
storu R 4 — jsou útvary trojrozměrné 
podstatně jinak ilusivní než útvary o 
méně než třech dimensích. Při před
pokladu reality útvarů trojrozměrných 
je ilusivnost všech útvarů jiných, více 
jako méně rozměrných, téže povahy. 

Po tomto závěru mohlo by se zdát, 
že hájím „metafysiku primitivního ma
terialismu", jejíž neudržitelnost dává i 
moderní přírodovědě nový směr a po
nouká j i hledat klíč k hádance v ne
dosažitelných a nepředstavitelných di
mensích. Nehájím ji , právě naopak: 
domnívám se, že překonání neudrži
telné materialistické metafysiky není 
otázkou počtu dimensí, není v násobení 
povrchu. Odpovídá arci povaze příro
dovědy, aby všechnu potíž s pochope

ním věcí líčila jako potíž s pochopením 
v n ě j š k a . Nevděčí však ty čtvrté, 
páté a další dimense za svou pomy
slnou existenci tomu, že nikoli povrch, 
ale n i t r o bytostí a věcí vědě uniká ? 

Napadají mi tu slova Elie Faurea 
z jeho „Dějin umění": „Abychom po
znali zoufalství, do něhož vrhá po
myšlení, že jediná geometrie je s to do-
sáhnouti neomezeného absolutna, aby
chom ovládli zoufalství, když vidíme, 
že to absolutno je na dosah žáka spe
ciální matematiky, musíme se jmeno-
vati Michelangelo nebo Shakespeare 
nebo Pascal nebo Beethoven nebo 
Goethe nebo Baudelaire." 

Ing. J. Šafařík. 

O d p o v ě ď . 

Důvod, který proti existenci čtyř
rozměrného prostoru R 4 uvádí p. ing. 
š., dá se stručně shrnouti tím, že 
v prostoru R 3 neexistují „hmotné" 
útvary dvojrozměrné a tudíž, analogic
ky, v prostoru R 4 by nemohl existovati 
náš prostor R 3 . Nuže, se stanoviska 
kritického realismu, který našemu svě
tovému názoru nejlépe vyhovuje, jsou 
děje v přírodě a v lidském vědomí ob
jektivní skutečností a existují nezá
visle na poznávajícím subjektu. Vše
chno, co s objektivní jistotou nebo 
pravděpodobností vnímáme a poznává
me, jest výslednicí jisté složky objek
tivní, která jest na nás nezávislá a dal
ší složky, která jest dána naší fysic
kou a psychickou organisací a přede
vším našimi smysly. Působením této 
druhé složky vnímáme a poznáváme 
„hmotné" útvary v našem prostoru 
jako trojrozměrné. Nesmíme a priori 
souditi, že v našem prostoru neexistují 
útvary, které bychom s matematického 
hlediska nazvali jedno- nebo dvojroz
měrnými, nýbrž správný úsudek jest 
ten, že existovati mohou, avšak nemá
me prostředků, třeba jenom dočasně, 
které by umožnily jejich vjem a po
znání. S tohoto hlediska pozbývá však 
důvod p. ing. š. platnost. Neboť jsou-li 
„hmotnými" dvojrozměrnými útvary mí
něny útvary vnímatelné smysly, pak ne
jsou dvojrozměrné, nýbrž trojrozměrné; 
a jsou-li míněny útvary, které bychom 
s matematického hlediska nazvali dvoj-
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rozměrnými, pak nemůžeme tvrditi, že 
neexistují. Ostatně připomeňme, že ana
logie mezi prostorem R 3 a R 4 používá
me jenom v tom smyslu, že v prostoru 
R 4 předpokládáme platnost geometrie 
čtyřrozměrného prostoru, která jest 
analogická s geometrií prostoru troj
rozměrného. Tyto geometrie ovšem nic 
nevypovídají o skutečné existenci ně
jakých útvarů, nýbrž jenom popisují 
vztahy mezi geometrickými útvary, 
když o nich předpokládáme, že existují. 
Pokud jde o přirovnání pronikání čtyř
rozměrného organismu naším trojroz
měrným prostorem k pronikání plyn
ného čpavku lakmusovým papírem, to 
jest ovšem jenom hrubé; „vadné", jak 

říká p. ing. š., nebo „přibližně podob
né", jak říkáme my. 

Pro námitku p. dr. K., že na našem 
modelu přestává existovat pojem svo
bodné vůle, nevidíme odůvodnění. Po
dle naší představy jsou duševní děje 
funkcemi čtyřrozměrného organismu a 
mohou na ně míti vliv podmínky v na
šem prostoru R 3 a děje v prostoru R 4. 
To jest v souhlase s běžnou zkušenosti, 
že svobodná vůle člověka není skuteč
ně svobodná, nýbrž že jest vždycky 
pod vlivem vnějších podmínek a může 
býti i odstraněna psychickým působe
ním jiných lidí. 

O. Borůvka a Ferd. Herčík. 

Poznámky a zprávy. 
Pozdní tetanus. První příznaky teta

mi se objevují zpravidla za 4—14 dní 
po nákaze, a platí zhruba pravidlo, že 
čím později po zranění vypuknou, t ím 
je průběh nemoci mírnější a nadějnější. 
Vzácně se však stane, že se křeče do
staví až pozdě, kdy už rána je dávno 
zahojena. Celkem je v lékařské litera
tuře zaznamenáno jen 23 takových pří
padů, v nichž se inkubační doba pro
táhla na jeden měsíc až na 14 let. 
(Poslední takový případ s inkubací 114 
dní popsal dr. G. Weber v Munchener 
mediz. Wochenschrift 1944.) Nejvíce 
případů pozdního tetanu se pozorovalo 
v 3. až 5. měsíci po nákaze. Příznaky 
se objeví často po novém zranění téhož 
místa, anebo po operaci v starém místě 
nebo v jeho okolí. Tyto poslední případy 
jsou zvlášt průkazné, protože je vy
loučena nákaza tetanem při operaci 
neporaněné části těla. Nejčastěji pro
puká pozdní tetanus za 4—18 dní po 
novém poranění nebo operaci, zachová
vaje tedy celkem inkubační pravidlo 
normálního onemocnění. Zato neplatí 
pro pozdní tetanus pravidlo, že s dél
kou inkubace roste příznivý ráz nemoci, 
neboť smrtnost je zde velká a dosahuje 
34% případů, většinou léčených v ne
mocnici. Pozdní tetanus není onemoc
něním prakticky důležitým pro svou 
velikou vzácnost, ale důležité je na 
něm poučení, že bakterie mohou dří
mat v těle dlouhé měsíce až roky, aby 

nakonec projevily pathogenní účinek. 
Jejich přítomnost ve tkání je neškod
ná, dokud je rovnováha mezi jejich 
množstvím a virulencí na jedné straně 
a obrannými funkcemi těla na druhé 
straně. Tato rovnováha se porušuje po
raněním této tkáně, ale možno počítat 
i s tím, že se může vychýlit také při 
celkovém oslabení organismu bez míst
ního zranění staré jizvy. Schopností 
dlouhé inkubace se blíží tetanus původci 
malomocenství (průměrně 3 roky) a 
vztekliny (až 5 měsíců i v íc) . 

Dr. E. K. 
Proč čtou staří mohamedáni bez 

brýlí? U nás potřebuje skoro každý 
normální člověk po 45.—50. roce brýle 
na čtení a na jemnou práci, aby vyrov
nal skleněnou spojkou úbytek akomo-
dační síly oční čočky. Ale ve východ-
dních zemích je nápadné, že staří lidé 
konají jemné práce a čtou korán bez 
brýlí. Oční lékař Julius von Ries to vy
kládá jako následek zvláštního tělo
cviku akomodačního svalu čočky. Mo
hamedáni už jako děti se totiž učí před
čítat z knih tak, že při čtení kývají 
tělem dopředu a dozadu v pravidelném 
rytmu, měníce tak střídavě vzdálenost 
předmětu od oka o 10—20 cm. Protože 
čočka musí na to reagovat souhlasnými 
akomodačními pohyby, aby vidění bylo 
ostré, je tento druh čtení cvičením 
akomodačního ústrojí; ciliární sval, kte
rý obstarává vyklenování čočky při 
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