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JSOU REÁLNÁ ČÍSLA OPRAVDU REÁLNÁ?

Peter Zamarovský
ZAMAROVS@FEL.CVUT.CZ

Matematik může říci cokoliv se mu zlíbí, 
ale fyzik musí být alespoň částečně příčetný.
Josian Willard Gibbs


Nejde tu o žádný rébus. To jenom mysl mění jednoduchou skutečnost v hádanky…
Ramesh Balsekar (Ba2) 
   
Klíčová slova: Čísla reálná, čísla přirozená, osobnosti, individuality, alternativní teorie množin, advaita, kvantová fyzika, vědomí, nevědomí, dualita.

Abstrakt
Úvaha prezentuje nový pohled na ontologický status přirozených a reálných čísel. Ukazuje, že matematický pohled na čísla – na jejich „reálnost“ a „přirozenost“ – neodpovídá realitě fyzického světa. V tom je zajedno s alternativní teorií množin. Na rozdíl od této teorie však nezpochybňuje legitimitu stavebního procesu reálných čísel, tj. matematickou indukci, ale už sám „stavební materiál”, tedy malá přirozená čísla. Snaží se ukázat, že jejich realita není tak neotřesitelná, že není fundována ničím v přírodě existujícím, že čísla „nepocházejí od Boha”, jejich realita je založena pouze na našich aproximacích a konceptech. Reálná i přirozená čísla jsou tedy produkt naší omezené „kategorizující mysli”, jsou to koncepty a jako takové existující jen ve vědomí. 

Paradox reálných čísel
Čísla a praktická fyzika
V praxi mají veškerá měření jen omezenou přesnost, každá měřicí pomůcka od jednoduchého měřítka po složité přístroje poskytuje jen přibližné hodnoty měřených veličin. Číselné hodnoty fyzikálních veličin proto zapisujeme jen na určitý počet platných číslic. Tím naznačujeme, že poslední platná cifra je už zaokrouhlena a další desetinný rozvoj je nám neznámý. Někdy používáme i explicitního zápisu nejistoty (chyby, nepřesnosti) měření. Pokud není uvedeno jinak, má se obvykle zato, že takto zapsaná nejistota má povahu střední aritmetické odchylky, tedy že měřená veličina by měla být s pravděpodobností cca 2/3 v intervalu udávané hodnoty plus-minus nejistota.  Proto pojem racionálního nebo reálného čísla (tedy čísla nekonečně přesného, s nekonečným desetinným rozvojem Reálná čísla se nazývají všechna čísla číselné osy, obecně s nekonečným dekadickým rozvojem. Celá a přirozená čísla jsou jejich podmnožinou.), nemá při zápisu hodnoty empiricky zjištěné veličiny smysl. Smysl má jen interval, uvnitř kterého by měla veličina s jistou pravděpodobností ležet, nebo přesněji řečeno smysl má rozdělení hustoty pravděpodobnosti (většinou tvaru Gaussovy křivky).

Fyzikální veličiny z pohledu „Božího oka”
Uvažme nyní otázku, jestli ona nepřesnost pochází jen z nedokonalosti našich přístrojů a měřicích metod, či zda už není obsažena v samotné definici fyzikálních veličin. 
Při běžné praxi jsou hlavním zdrojem nepřesností skutečně použité měřicí pomůcky a metody. Zpravidla můžeme užít měřicího přístroje přesnějšího (a většinou dražšího), metodiku dokonalejší (a zpravidla zdlouhavější a náročnější) a dosáhnout tak přesnějších výsledků. Avšak existují i zdroje nepřesnosti spočívající v samé přirozenosti měřených veličin, v jejich nepřesné „kvantitativní definici”. Fyzikální systém zpravidla nemůže mít vlastnost popisovanou příslušnou fyzikální veličinou přesně. Tedy to, co se měří, je už samo nepřesné. 
Jako příklad vezmeme tlak plynu. Tlak je definován jako síla působící na jednotkovou plochu. Avšak reálná látka není dokonalé kontinuum, ale sestává z atomů a molekul. To se projeví nestálostí oné síly, její velikost se neustále mění ( fluktuuje) a to tím víc, čím je plocha menší a koncentrace plynu nižší. V oblasti velmi nízkých tlaků pak už pojem tlaku ztrácí smysl. K získání přesné hodnoty tlaku bychom tedy museli měřit na nekonečně veliké ploše nebo po nekonečně dlouhou dobu. 
Například najdeme-li v tabulkách údaj, že při pokojové teplotě činí tlak par stříbra 10-54 Pa 1Pa (pascal) je jednotka tlaku, rovná se síle 1N/m2., pak to jen značí, že jednou za několik milionů let by se (vlivem neobyčejně silné fluktuace) uvolnil z povrchu stříbra  jeden atom a dopadl na měřicí plochu manometru. 
Podobná situace nastává, když se měří  velmi malé elektrické proudy, např. 10-15A. Fluktuace proudu, které jsou způsobeny tím, že náboj není spojitý, se projevují jako šum, a při takto malých hodnotách už většinou přesáhnou velikost měřeného proudu (signálu). 
A do třetice – ani samy fyzikální jednotky, kterými se měří, nebývají zpravidla definovány přesně. Přesnější analýza přesnosti definic fyzikálních jednotek by byla zajímavá, ale vzhledem k okrajovému významu pro naši problematiku ji tu uvádět nebudeme. 
Existují i další zásadní omezení přesnosti měření, které vyplývají z kvantové fyziky. Ty se týkají jak přesnosti jednotlivých měření, tak i přesnosti definic jednotek příslušných fyzikálních veličin.

Měření a počítání
Z předešlého plyne, že tzv. reálná čísla nemohou přesně popsat kvantitativní stránku fyzického světa. Číselné hodnoty fyzikálních veličin nemívají hodnotu reálného čísla. Reálná čísla tedy nejsou reálná v doslovném smyslu, nepopisují vlastnosti věcí (termín „reálný“ přece pochází od „res“ – věc).
Na první pohled se zdá, že je tu významná výjimka týkající se podmnožiny reálných čísel, a to čísel přirozených. To, že mám dvě ruce a na nich po pěti prstech, vím například přesně. Na rozdíl od reálných čísel, která zjišťujeme měřením, se jeví existence přirozených čísel, ke kterým dospíváme počítáním, ontologicky lépe založena. O existenci přirozených čísel snad nikdo nepochybuje, vyjadřují přece počty věcí kolem nás. (Týká se to alespoň těch „rozumně malých” čísel.)
S přirozenými čísly se seznamujeme od útlého dětství, když se učíme počítat. Proto máme jejich existenci za tak samozřejmou, že si neuvědomujeme, že by mohlo jít o umělý lidský výtvor (vzpomeňme, jak se nás maminka ptala: „Kolik je to prstů?”). Už od dětství se učíme chápat, že jsou věci, které lze počítat a že ony počty se vyjadřují (přirozenými) čísly. Avšak v dětství přijímáme informace nekriticky a zabudováváme si je do vědomí i nevědomí tak, že mívají charakter předsudku. Co se naučíme v dětství, tvoří „zdravý rozum”, tedy konzervativní instituci chránící nás (dosti nespolehlivě) před pošetilostmi a nesmyslnostmi, na druhé straně ale i před příliš avantgardními a nezvyklými přístupy. 

„Celá čísla stvořil Bůh (a ostatní je už výtvor lidský)”,

těmito slovy vyjádřil svého času tento pocit německý matematik Leopold Kronecker. V této metafoře slouží Bůh zjevně jako symbol Přírody a protiklad člověka. Nicméně jak příroda tak i člověk jsou „dílem božím“. Bylo by tedy možné i opačné čtení: „Celá čísla stvořil Bůh, ostatní příroda“. Z tohoto základu vyšla i intuicionistická filosofie matematiky, kterou ve dvacátých letech minulého století založil Luitzen Brower.
Onen „pevný ontologický základ” celých čísel přešel už za dob pýthagorejců i na čísla racionální, tedy na zlomky (LOGOS). Pýthagorejcům je připisován i objev inteligibilního „světa matematiky“, ve kterém se matematikové už nemuseli zatěžovat zkoumáním fyzické reality. Představa odděleného ideálního světa pak byla popularizována Platónem a platóniky. Dodnes se udržuje v mnohých teoretických vědách, zejména v matematice. Dokonce i význam samého termínu „realismus“ byl posunut, byl vztažen nikoli k věcem světa fyzického, který byl ontologicky nižší, méněcenný (jak to chápal platónismus a jím ovlivněná učení včetně křesťanské věrouky), ale právě k „věcem“ ideálním, k platónským idejím. Mluví se proto o „realismu univerzálií“ jako protiklad k nominalismu. Termín „realismus“ si však zmatečně udržel i svůj význam původní (jako „fyzický realismus“).   Takže i realita „reálných čísel“ se už nevztahuje ke světu fyzickému, ale ideálnímu. 

Ontologický základ existence reálných čísel
Existenci reálných čísel tedy není možné bezesporně založit na fyzice. Samozřejmě až na onu podmnožinu (malých) přirozených čísel a čísel racionálních, je těchto čísel podle standardní matematiky relativně „málo”, je jich jen spočetné nekonečno, zatímco všech reálných čísel je nespočetně, tj. mnohem víc. Jejich založení vychází čistě z úvahy odehrávající se v ideálním světě matematických idejí. Zde se tedy (podobně jako v teorii nekonečných množin) dostáváme do situace, že matematika popisuje a definuje něco, co nám v přírodě není dostupné a pravděpodobně vůbec neexistuje v rozumném smyslu slova, co „není dostupné ani pohledu Božímu”. Matematika tu přestává být „písmem přírody”, či „písmem, kterým Bůh píše přírodu”, jak se vyjádřil Galileo, ale odehrává se v samostatném inteligibilním světě, v platónské nadstavbě nad světem fyzickým. 

Kde došlo k onomu kroku, kterým jsme opustili svět, jak se nám jeví? 
Z hlediska matematiky mohou být považována za „ontologický základ” reálných čísel čísla přirozená. V dekadickém (či jiném pozičním) zápise jsou přímo jejich „konstrukčním materiálem”. Pomineme čísla záporná a nulu, i když jejich „reálnost” bývala dříve také zajímavým předmětem dohadů. Kombinací několika málo cifer mohu zapsat jakékoli reálné číslo. Ovšem pouze „teoreticky”, pokud mám k dispozici dost času – tj. věčnost. Tak to alespoň platí v rámci standardní matematiky. Ontologie tu tedy stojí na krocích, které lze provádět do nekonečna na základě matematických axiomů. Tím se lze teoreticky dostat k nekonečně velkým číslům, k nekonečně malým i nekonečně přesným číslům, tedy ke každému „reálnému” číslu. 
Matematici, kteří nepodlehli iluzornímu platónskému světu „standardní” matematiky, svodům „matematického ráje”, jak to nazval David Hilbert, si uvědomili, že by bylo na místě s tímto „paradoxem reality čísel” něco dělat.  

Řešení v rámci alternativní teorie množin
Podobně jako už dříve Browerova intuicionistická škola i Vopěnkova alternativní teorie množin zpochybnila legitimitu možnosti nekonečného postupu – indukce. Vyšla z empirického poznatku, že vidíme jen do konečna a s konečnou přesností, že počítání či zapisování čísla je nutno vždy někdy ukončit. Zavedla pojem horizontu, za který se už nelze dostat. Poloha onoho horizontu tu zůstává jakýmsi volným parametrem. V onom neurčitém, „plovoucím“ horizontu je možno spatřovat i jakýsi subjektivní či dokonce mystický prvek, alespoň v tom smyslu, že je neredukovatelný na jiné „běžné” (standardní) matematické prvky. Oprávněnost jeho existence se nedá dokázat, musíme ji „cítit”, „nazírat vnitřním zrakem”, jak říkali pýthagorejci. Avšak stejně je tomu i u jiných axiomů.
Z epistemologického hlediska není alternativní teorie množin „vědeckou teorií” v užším slova smyslu, nelze ji dokázat, nesplňuje ani popperovské kritérium vyvratitelnosti. Má status metateorie, na jejím základě se dají teorie stavět. To se ovšem týká všech matematických teorií, které zavádí axiomatiku (axiomy jsou nedokazatelné).

Řešení v rámci advaity
Pokusím se načrtnout jinou alternativu řešení paradoxu reálných čísel. Směřuje v určitém smyslu za intuicionismus i za alternativní teorii množin a nechává se inspirovat učením advaity. Spočívá ve zpochybnění ontologického statutu samých „malých celých čísel”, tedy tohoto dosud nezpochybňovaného stavebního materiálu reálných čísel. 
Zastánci soudobé advaity (Ba1, Ba2) vycházejí z toho, že původní intuitivní nazírání světa bylo „holistické”, že vše je chápáno jako nedělitelný celek, „Jedno”. Není bez zajímavosti, že se i na Západě (už v samých počátcích filosofie) objevila podobná koncepce. Bylo to v eleatské filosofii. Pokus o její zdůvodnění byl však veden na racionálním základě. Tito filosofové se pokoušeli dokázat, že partikularizace (rozdělení na části) je jen zdánlivá a ve skutečnosti tu existuje jen jednolité “Jedno”. Dokonce i sami sebe jsme si původně neuvědomovali jako oddělené od tohoto „Jednoho”. Až později se vytváří ego a spolu s ním „spekulativní mysl” Podle tohoto směru uvažování je spekulativní mysl a ego dokonce totéž!, která zatlačuje původní mysl intuitivní. Uvědomujeme si samy sebe jako oddělený „předmět“ („já jsem něco – to a to jméno, to tělo”). Začínáme rozlišovat jednotlivé předměty od okolí (od malička musíme odlišovat, co patří nám a co ne, nesmíme brát cizí hračky atd.). Vznikají vymezující „delineace“ a jejich aplikací okolní předměty. Na to, že proces delineace není zcela samozřejmý a jednoznačný, upozorňují různí východní mudrci. (Wa) 
Ona „spekulativní mysl” bývá silně zakořeněna výchovou, tvoří jádro „zdravého rozumu“. K „původní intuitivní mysli” se můžeme vrátit proto jen velmi obtížně. Děje se tak zejména v situacích, kdy je naše racionální – spekulativní složka  utlumena, například při meditaci, pod vlivem silné emoce (např. při sportu), působením drogy a pod. Také k tomu údajně dochází při zážitku popisovaném jako osvícení (probuzení). Při potlačení „spekulativní mysli“ dochází i k ztrátě vlastní identity, ega, k odosobnění, k nevnímání sama sebe jako osoby (depersonalizace).
Až později začínáme vnímat sebe jako něco od ostatního světa oddělené, jako předmět, jako osobnost, tj. o sobě jsoucí entitu. Až později docházíme k poznání, že „Já a vnější svět jsme dva.” A dvě je jedna plus jedna – to tvoří princip sčítání a veškerého počítání, které lze na sčítání redukovat. Ze dvou pak můžeme vytvářet počty větší a přirozená čísla, která tyto počty označují a ještě další čísla, která jsou tak veliká, že žádné počty ani neoznačují.
Aby se jednotlivé předměty daly bezesporně (jednoznačně) počítat, musí být jasně vymezeny navzájem i od okolí (nemohu počítat např. volty, často ani mraky). Musí to být „osobnosti” (latinsky „persony“) - jevící se „o sobě“ a ne jen nějaké nezřetelné aspekty celku. Musí být též „individua” (řecky „atomos“), jevící se jako celky, v rámci našeho pohledu nedělené. 
Avšak přísně vzato, v přírodě nic takového jednoznačně neexistuje. Vše, co máme k dispozici jsou pouze jevy, které vznikají interakcí z vnějšku přicházejících signálů Pokud ovšem nejsme solipsisty.  se signály vnitřními, jako jsou naše představy, které očekáváme vidět (či jinak vnímat). Jsou to jen naše koncepty, které si z vnějších i vnitřních podnětů vytvořila naše racionální, kategorizující „spekulativní mysl” K této spekulativní mysli patří patrně i naše podvědomí a nevědomí, konečně proto si roli oné spekulativní mysli jasně neuvědomujeme.. 
Mnohá konceptuální schémata jsou nám pravděpodobně vrozená (např. čas, prostor, kauzalita – jak věřil Kant) Z jiného hlediska je jí možné považovat za součást kolektivního nevědomí., mnohá tak pevně vštípená, že o jejich správnosti nepochybujeme a máme za to, že mají nezpochybnitelný ontologický základ. Celá fyzika byla budována na představě existence jasně ohraničených „věcí”. V novověku se stala samozřejmou i existence nedělitelných individuí – atomů a prázdna. Mezi přírodovědci panovalo přesvědčení, že se není třeba odvolávat na nijakou „mysl“, na nijaké „vědomí”, na nijaké koncepce a spekulace filosofů a mystiků, že existenci nedělitelných a oddělených entit potvrzuje sama příroda a vystihuje ji fyzika.
Až v nedávné době byl tento „samozřejmý“ obraz světa napaden - a to hned ze dvou stran. Ze strany západní soudobou fyzikou a ze strany východní učením advaity.  

Advaita
Sanskrtský výraz „ad-vaita” značí ne-dva, tedy nedualita, nedvojnost. Učení advaity vychází z myšlenky jednoty Atmanu a Brahmanu (zhruba „já” a „okolní svět”) formulované už ve starých sutrách a upanišadách a později v úvahách buddhistických mudrců. Vlastní učení advaity založil v 7. století Gaudapada, dalšími představiteli byli Govinda a Sankara (zemřel kolem 750). Moderní advaita je spojena zejména se jmény Sri Ramana Maharsiho, Nisargadatty Maharadže, Remeshe Balsekara a dalších. Tito guruové orientují svá učení především k vytváření pohledu na svět vedoucímu k nastolení vnitřního klidu. O aplikaci myšlenek advaity na kvantovou fyziku se pokouší Stanley Sobottka (So).
Podle advaity všechny věci jsou pouze výtvory naší spekulativní kategorizující (a tím „znečistěné”) mysli a nemají reálné existence. Veškeré jevy, včetně předmětů, si vytváříme na základě vjemů v naší mysli my sami, existují jen v našem vědomí. Zajímavou argumentaci na toto téma najdeme i v západní filosofii, viz například práce Ladislava Hejdánka (Hej). Jsou jen našimi koncepty. Dokonce i samotný pocit „jáství”, vědomí sebe sama, naše ego je jen koncept a  dualita „já – svět“ je falešná. 

Materiální objekt se stává ... ne odděleným objektem na pozadí či v prostředí zbytku přírody, ale neoddělitelnou částí, ba dokonce výrazem jednoty veškerého, co vidíme.
S. Aurobindo (Au) str. 993 Citováno podle (Ca).

Věci odvozují své bytí a svůj charakter od své vzájemné závislosti, samy o sobě nejsou ničím. 
Nágárdžuna (Na) str.138 Citováno podle (Ca).

Buddhista nevěří v nezávislý, odděleně exitující vnější svět, do jehož dynamických sil by se mohl vložit. Vnější i vnitřní svět jsou pro něj jen dvěma stránkami té samé tkaniny, ve které jsou nitě všech sil a všech událostí, všech podob vědomí a jejich objektů vetkané do nerozdělitelné sítě nekonečných, vzájemně podmíněných vztahů.
Lama Anagarika Govinda (Go) str. 93 Citováno podle (Ca).

… poznání „já jsem” vyvolalo pocit duality – začalo dělení na subjekt a objekt, na hříchy a zásluhy a objevila se celá škála vzájemných protikladů. …. Vědomí tímto na sebe přebírá totožnost této konkrétní formy, a zapomíná na svou pravou přirozenost.
Šrí Nisargadatta Maharadž, (Ba1) str. 49

Myšlení znamená konceptualizování … Zbavit se konceptuálního myšlení je osvícením neboli probuzením …
Šrí Nisargadatta Maharadž, (Ba1) str. 55

…objekt poznávajícího přebírá totožnost subjektu jako oddělené entity „já” – a přiděluje poznávanému objektu identitu odlišnosti, považujíce jej za toho „druhého”. Takto je prostřednictvím iluze, síly máji, nebo jak to nazveme, zrozena představa „individuality”.
 Šrí Nisargadatta Maharadž, (Ba1) str.62

Epistemologické argumenty advaity zní nevyvratitelně. Avšak spousty nevyvratitelných filosofických koncepcí jsou bez praktického dopadu (například solipsismus). Kriticky smýšlející přírodovědně orientovaný člověk by je nemohl brát vážně, kdyby nebyly podpořeny z „druhé fronty“, tj. poznatky soudobé fyziky.

Argumenty soudobé fyziky
Fyzikální argumenty „proti počítání“ také popírají bezespornou existenci „osobností” (zcela o sobě jsoucích, nezávislých, oddělených částí celku) a „individuí” (tedy atomů v původním „filosofickém“ smyslu). Navíc se zdá, že se při popisu fyzické reality nemůžeme zcela abstrahovat od našeho vědomí:
·	Už klasická kodaňská interpretace kvantové mechaniky říká, že částice (a z nich tvořená vnímatelná tělesa) „vznikají” tzv. kolapsem vlnové funkce při pozorování. Avšak pozorování není nic objektivního, je to vytvoření obrazu ve vědomí. Tělesa jsou tedy podle tohoto výkladu „vytvářena” interakcí vědomí s vlnovou funkcí. Vědomí (včetně oné počítající „spekulativní mysli“) tak do fyziky skrytě vstupuje jako nepostradatelný prvek, který je ovšem klasickými fyzikálními prostředky nezachytitelný. Nutno však zmínit, že byly vytvořeny i jiné interpretace kvantové mechaniky. Tato problematika je dosud neuzavřená. 
·	Nové koncepce založené na kvantové fyzice jdou ještě dál: poukazují na všeobecnou propojenost všech věcí, tedy na neexistenci skutečných dokonale izolovaných jednotlivin, o sobě jsoucích „osobností”. Topologie světa – delineace objektů, je jen naše aproximace, koncept naší „kategorizující spekulativní mysli”. 

Člověk je veden k novému pochopení souvislého celku, které popírá klasickou představu rozložitelnosti světa na oddělené a nezávisle existující části... Převrátili jsme obvyklou klasickou představu, že základní realitou světa jsou nezávislé „elementární části” a že rozličné systémy jsou jen náhodnými tvary a uspořádáními těchto částí. Spíš bychom měli říci, že základní skutečností je nerozdělitelná kvantová vzájemná propojenost celého vesmíru a že relativně nezávisle vystupující části jsou jen zvláštními a náhodnými formami v rámci tohoto celku. 
D. Bohm, B. Hiley (Bo) Citováno podle (Ca).

Elementární částice není nezávisle existující neanalyzovatelná entita. Je to v podstatě soubor vztahů, které zasahují ostatní vnější věci.
H. P. Stapp, (St) str. 1303-20 Citováno podle (Ca).

Svět se jeví jako složité pletivo událostí, ve které se obměňují, překrývají nebo kombinují spojení rozličného druhu, a tím se určuje struktura celku. 
W. Heisenberg, (He) str. 96 Citováno podle (Ca).


Závěr
Prezentovaný pohled ukazuje na omezenou aplikovatelnost matematiky ve fyzice a při kvantitativním popisu reálného světa vůbec. Vysvětluje ji tak, že zpochybňuje ontologický status reálných čísel. Snaží se ukázat, že realita čísel je založena jen na aproximacích, je to výtvor naší omezené „kategorizující mysli”.  
Reálná i přirozená čísla jsou naše koncepty a jako takové existují jen ve vědomí (nebo v matematickém světě vytvořeném myslí „nad světem přírody”). Jsou produktem simplifikující redukce.
Naopak (neredukující) holismus v principu lépe kvalitativně popisuje fyzickou realitu. Neposkytuje však nástroje na její exaktnější kvantitativní uchopení. To ztěžuje nebo znemožňuje jeho aplikaci ve vědě i v běžném uvažování. 
V praxi nezbývá než v rámci aproximací „spekulativní mysli“ uvažovat čísla „přirozená“ i „reálná“. Avšak musíme si být vědomi toho, co děláme: že zjednodušujeme, že pracujeme s čísly nereálnými a nepřirozenými. V případě potřeby musíme být schopni se těchto koncepcí vzdát a být vstřícní ke koncepcím dokonalejším. 
To je memento advaity a holismu, to je i memento této úvahy.
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