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Rebecca Goldsteinová: Neúplnost 
Jiří Raclavský 

 

Každá chyba je důsledkem vnějších faktorů (jako například emocí či vzdělání),  

rozum sám nechybuje. Kurt Gödel 

 

Recenzovanou knihou je „Neúplnost. Důkaz a paradox Kurta Gödela“, společně vydalo Argo 

a Dokořán, Praha, 2006, 272 stran, přeložil Martin Weiss (originál vyšel r. 2005). Zčásti bude 

reflektována recenze S. Fefermana (London Review of Books, 2006/3); u nás byla kniha již 

recenzována např. J. Peregrinem (Vesmír, 2006/11; obě recenze jsou dostupné 

i prostřednictvím Internetu). Rebecca Goldsteinová je nejen profesionální filosofkou, ale 

též spisovatelkou krásné literatury (blíže viz např. http://www.rebeccagoldstein.com/). 

Diskutovaná kniha je vzácným příspěvkem k popularizaci významných vědeckých objevů ve 

filosofii, neboť, jak víme, náš obor beznadějně zaostává za množstvím prací popularizujících 

např. výdobytky soudobé teoretické fyziky. Kniha je zjevně koncipována pro publikum, které 

má i jen základní povědomí o filosofii, jistě proto autorka musela leccos zjednodušit. Navíc jí 

šlo o představení jednoho z nejabstraktnějších výdobytků, které mohou být (snad) řazeny 

k filosofii, totiž Gödelovo dílo, zejm. pak známé dvě věty o neúplnosti.1 Při hodnocení 

postavení knihy mezi ostatními je důležité si uvědomit, že řada prací vysvětlujících či jinak 

popularizujících právě ony slavné věty jsou již filosofickým i jiným čtenářům k dispozici 

(i v českých překladech, což překladatel svědomitě doplnil do seznamu podaného autorkou). 

Cíl Goldsteinové byl tedy poněkud jiný: představit nám hlavně Gödela samotného (k jeho 

životu opět existuje řada speciálnějších knih), či přesněji to, co bych nazval klíčové motivy 

Gödelova myšlení (a v něm pak onu dvojici vět jako integrální součástí). A dle mého soudu se 

tohoto cíle zhostila na výbornou. Právě kvůli tomuto knihu doporučuji nejen kolegům, kteří 

mají alespoň něco do činění s logikou, ale i ostatním filosofům, ba dokonce ji doporučuji i 

těm lidem, kteří se nebojí seznamovat s výsledky ve speciálních vědách, pokud jim to bude 

přijatelně přiblíženo (což je přirozený důvod existence literárního oboru, jehož díla jsou 

vydávána např. v edici „Velké objevy“ výše uváděných vydavatelství).2 

 Kromě toho, že je to příjemná, mile napsaná knížka, skutečně nejsilnějším dojmem 

pro mne bylo právě představení Gödela jako myslitele s určitými celoživotními tématy. Pro 

                                                 
1 Někteří odlišují a prvou nazývají větou o neúplnosti, tu druhou pak větou o nerozhodnutelnosti konzistence; 
i kvůli stručnosti však o nich budu psát jako o dvou větách o neúplnosti. 
2 Ani níže nebudu uvádět žádné gödelovské reálie, čtenář je jistě zná (a pokud ne, tak si je snadno vyhledá). Snad 
jen, že rok vydání recenzované knihy byl rokem 100. výročí Gödelova narození.  
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poněkud vedlejší příklad, lidé, kteří uvažují nad svou osobní cestou, mohou toužit po 

klíčových výrocích jisté osobnosti; ovšem seznam některých nezřídka dosti svérázných 

Gödelových výroků (např. „Nevěřím v přírodní vědy“) nedává obraz nijak zvlášť rozumný. 

Podobně je to s některými historkami okolo Gödela (ona okolnost možnosti americké ústavy, 

která prý snad dovoluje zvrhnutí vlády Spojených států v diktaturu, je popisována na s. 199-

200). Právě takovéto věci autorka zdařile uspořádala do kontextů a vykresluje tak uzavřenou a 

podivínskou Gödelovu osobnost. Jako vůdčí motiv Gödelova myšlení prezentuje platonismus 

a přisuzuje mu jeho trvání po celý Gödelův odborný život. Doznávám, že i pro mne coby 

„logického platonika“ bylo vytrvalé připomínání platonismu poněkud časté; Feferman též 

dokládá, že v raném období to s Gödelovým platonismem vůbec není tak schématicky 

jednoznačné.  

Dalším velice silným dojmem je autorčino přesvědčivé vykreslení osobního vztahu 

Gödela s Einsteinem, čtenář je na oněch procházkách doslova vidí. Domnívám se, že 

rozhodující většinu věcí, jakými jsou „intelektuální atmosféra“ doby, myšlenkové vření ve 

Vídeňském kruhu, charakter míst, kde se Gödel pohyboval, také jeho osamělý život 

v Princetonu, se Goldsteinové zdařilo pěkně vykreslit. Pravda, jsou tu (kromě zákonitých 

zjednodušení) rozmanité nepřesnosti, např. komolení jmen (překladatel část opravil, žel někdy 

přidal zkomoleninu vlastní). Zajímavé je dále její seznamování s tím, jaký význam Gödel 

postupem doby svým dvěma větám o neúplnosti přikládal. Autorka velice dbá i na to, aby se o 

triviální dezinterpretaci „neúplnosti“  – např. že sama věda dokázala, že věda celou Pravdu 

nikdy poznat nemůže – nikdo ani nepokoušel. 

 Když jsem z důvodu recenzování četl knihu podruhé, můj základní dojem se pozměnil 

jen v okrajích, akcentech, to hlavní zůstalo. Musel jsem však tentokrát pročíst i pasáže 

věnované vysvětlení důkazu oněch dvou slavných vět, které jsem při prvním čtení přeskočil.3 

Myslím, že tady má kniha citelné slabiny. Jistě, že kniha nebyla napsána pro Fefermany a 

další takové, nebylo by proto divu, kdyby tito měli k zjednodušení výhrady (logikové a 

matematikové jsou na „popularizující“ výklad Gödelových vět poměrně alergičtí). Ve 

skutečnosti je Fefermanova recenze knihy totálně zdrcující. Dokud jsem nečetl onen výklad 

Gödelových vět, netušil jsem, co ho mohlo přimět k tak černo-černému posudku.4 Domnívám 

                                                 
3 Letmý pohled do příslušných stránek mi tehdy ukázal, že nemohu z autorčina výkladu získat něco užitečného 
ani pro výuku mých studentů navštěvujících kurz elementární logiky, ani pro sebe osobně, že pro relativně 
přiměřený výklad oněch vět tu jsou po ruce ony jiné výklady (např.  E. Nagel, J.R. Newman, Gödelův důkaz, 
2003, přel. R. Niederle). 
4 Obsahuje i zvolání jako „Špatně, špatně, špatně!“ a závěrečnou větu „[Čtenáři] by však nemohli být uspokojeni 
rozteklým a zaneřáděným gulášem Goldsteinové, její [kniha, anebo vlastně: guláš] není návodem pro správné 
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se, že za to mohou právě ta místa, u nichž jsem i já – ke knize naladěný celkově tolerantně – 

ze zklamání zalitoval, že si autorka nenechala výklad od někoho zkorigovat.  

Možná ne každý čtenář této recenze je zcela „doma“ v chápání smyslu Gödelových 

klíčových vět, proto se rozepíši o místech, kde podle mého soudu autorka udělala chyby ve 

vysvětlení. Nedostatky začnou poměrně nenápadně a to kusým a ne příliš jasným úvodem do 

logických spojek a kvantifikátorů (ty však ve vlastním objasnění vět prakticky neupotřebila). 

Goldsteinová nás sice seznamuje s gödelizací, ovšem zvídavý čtenář zde jistě zalituje toho, že 

nám onen půvabný kódovací postup nakonec neukáže. Vysvětluje totiž (pozměňuji konkrétní 

příklad): a) očíslujeme si nejprve elementární znaky – např. nechť Gödelovým číslem ‚D‘ je 

1, g. č.(‚E‘)=2, g. č.(‚G‘)=3, g. č.(‚L‘)=4, g. č.(‚Ö‘)=5) – nu a posledním krokem bude: c) 

Gödelovým číslem řetězce-slova ‚GÖDEL‘ je číslo 6 973 215 480. Proč však neukázat krok 

b), kdy ona Gödelova čísla oněch elementárních znaků se v tom pořadí, v jakém se nacházejí 

v ‚GÖDEL‘, stanou mocniteli řady vzájemně roznásobované řady prvočísel (bez jedničky), 

která má tolik členů, kolik má onen řetězec písmen, totiž: 23 × 35 × 51 × 72 × 114 ? To je 

samozřejmě jen drobnost, ovšem v knihách popularizujících vědecké objevy bývají takováto 

místa čtenářsky vděčná.  

Problém je ale s vysvětlením (zvl. s. 142) proslavené věty G, která zní „G je 

nedokazatelná v tomto systému“.5 Goldsteinová nás naviguje přes paradox lháře, což je 

poněkud matoucí. Zejména to zmátlo ji samotnou, neboť G vysvětluje zcela stejně jako 

lhářskou větu „Tato věta je nepravdivá“, načež jí ve výkladu unikl podstatný důvod naprosté 

neparadoxnosti věty G.6 Následně nevystihla to velice důležité, co Gödelův objev přinesl, 

totiž že formalisty předpokládaná totožnost „pravdivost=dokazatelnost“ neplatí, protože 

syntaktický predikát „být dokazatelný“ je zásadně odlišný od reálného sémantického 

predikátu „být pravdivý“ (a toto nelze na lhářské větě demonstrovat). Autorka dokonce 

neváhala při objasňování použít obrat, že by mohlo G být „pravdivé i nepravdivé“, který by 

však nebyl zrádně matoucí, kdyby upozornila, že „pravdivé“ zde mínila ve smyslu pravdivosti 

                                                                                                                                                         
pochopení.“. (Matematický logik Salomon Feferman patří k předním znalcům Gödelova díla, je též vedoucím 
editorem jeho sebraných spisů.) 
5 Jen elementární připomnění nezbytných vědomostí. Hilbertův program, potažmo tzv. formalismus ve filosofii 
matematiky, říkal v podstatě toto: převeďme celou matematiku na formální systém, tedy systém, jehož jádro 
budou tvořit jisté truismy, axiómy, a zcela bezpečnou cestou, formálními důkazy, budeme z těchto axiómů 
odvozovat teorémy, jimiž budou všechny pravdivé věty matematiky; neboli vše, co bude v tomto systému 
formálně dokazatelné, bude totožné s tím, co je pravdivé, tedy s tím, co chceme naším systémem zachytit. 
(Formální systém, teorém, důkaz jsou zcela syntaktické záležitosti; teorém nějakého systému je formulí v tomto 
systému dokazatelnou.) 
6 Přikládám zde odkaz na autoritu např. matematického logika P. Hájka (na jehož text odkazuji níže), který se 
(jak si pomyslíme) se čtenářem nijak „nemazlí“, avšak nešetří slovem a čtenáři opakovaně připomíná, že G 
opravdu není žádným paradoxem. 
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totožné s dokazatelností a že „nepravdivé“ mínila ve smyslu reálné sémantické pravdivosti. 

Věta G prostě nemá s primitivní kontradikcí typu „prší a zároveň neprší“ či kontradikčností, 

která se přisuzuje lhářské větě, nic společného. Výkladu, co by obnášela platnost vět: 

 (G) G je nedokazatelná v tomto systému. 

 (negace G) G je dokazatelná v tomto systému. 

by proto mohl velmi vhodně předcházet – namísto autorčina vlastního tápání – jasně 

ilustrující příklad jako třeba: 

 (P) P nepatří do množiny vět o padesáti slovech. 

 (negace P) P patří do množiny vět o padesáti slovech. 

Protože P nemá onu syntaktickou vlastnost „mít padesát slov“ a tudíž do množiny vět, které 

mají tuto vlastnost, zjevně nepatří, je tvrzení P vskutku pravdivé (což se dovtípí každý 

čtenář).7 Neboli P je pravdivé i přesto, že je vně oné „syntakticky“ vymezené množiny, právě 

tak jako G je vně formálního systému, který má k dosahování pravd jen omezený syntaktický 

nástroj (formální důkaz). Autorka by zde mohla též uplatnit ilustrující obrázek se třemi 

soustřednými kruhy, přičemž nejmenší by byl označen jako množina axiómů, střední jako 

množina teorémů, tj. to, co příslušný formální systém dokáže pokrýt, (od axiómů k teorémům 

by mohla vést šipka označená „důkaz“), a největší kruh by byl označen jako množina všech 

matematických pravd; dále v té části největšího kruhu, kterou nepokrývá střední kruh, by byla 

puntíkem zanesena věta G.8 A čtenáře bychom jistě měli tam, kde jsme ho chtěli mít. 

Shrneme: bezpečnost syntaktických prostředků určitých systémů je nutná, nikoli však 

dostačující podmínka pro poznání všech pravd dané oblasti.9 

 Autorka také neudělala vůbec nic pro to, aby zneškodnila velice nebezpečnou 

dezinterpretaci, že Gödel „dokázal nedokazatelnou větu“, „dokázal nedokazatelnost“, 

chápanou jako protiřečící si hloupost („pouťový trik“), přičemž celý objev a jeho sláva se pak 

jeví jako nafouklý humbuk.10 To, že Gödel tu nedokazatelnou větu G dokázal, říká autorka 

tolikrát, že čtenáři snad nezbývá než uvěřit buď v poťouchlost celé té věci, anebo 

inkonzistentně věřit v onu podivnou hloupost a zároveň i v její rozumnost, neboť ji nejen ona, 

                                                 
7 Nepopírám, že v mezinárodním filosofickému kontextu vládne jakási vilná paradoxofílie. Ale věta (P), ač 
negativní a kvantifikující autoreferenčně, je zcela neparadoxní – jak chápe každý, kdo má zdravý rozum. 
8 Autorka použila v knize obrázek jediný (ovšem jinde), který demonstruje zcela okrajovou skutečnost. Navíc 
natolik samozřejmou, že já osobně jsem nad ilustrací začal hloubat, jestli autorka přece jen nemyslí nějakou 
složitost. 
9 Pozor: nejde tu o kdejaké „vědecké systémy“, jde o velice přesně specifikované systémy matematické. Čtenáře, 
kterého to zajímá více, odkazuji na text P. Hájka „Matematik a logik“ (v Kurt Gödel, J. Malina, J. Novotný 
(eds.), 1996) či anglicky psaný text M. Duží „Kurt Gödel“ (Organon F, 2005/4). 
10 Touto vulgární dezinterpretací se proslavil L. Wittgenstein, navíc ve svém spise o filosofii matematiky 
(později si mj. sám uvědomil, že by zejména matematiku měl „nechat být, tak jak je“). 
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ale i vědecké kapacity zjevně přisuzují onen veliký význam. A přitom stačilo – při onom 

celkově zjednodušeném výkladu – říci (a radši několikrát zopakovat), že Gödel prokázal 

existenci té věty G, že učinil „existenční důkaz“ (n.b. v metasystému), že tedy neužil důkaz, 

který je reálným interním prostředkem onoho systému k dosahování teorémů.11 

 Výkladu druhé věty neúplnosti věnuje autorka poměrně malou pozornost. Jako klíčové 

nám představuje tvrzení C, „Formální systém aritmetiky je konzistentní“ (s. 159). Říká, že G 

je vlastně implikována oním C, takže s nedokazatelností G úzce souvisí i nedokazatelnost C 

(podstatně přehlednější vysvětlení této skutečnosti (než na straně 159) podává na s. 138, když 

popisuje možné úvahy J. v. Neumanna). Překvapivě je ale skutečnost, že formální systém 

obsahující aritmetiku nemůže dokázat svou vlastní konzistenci, komentována poznámkou 14, 

která doslova a do písmene říká, že Gentzen dokázal (a to transfinitními prostředky) 

konzistenci aritmetiky. Co si má teď čtenář myslet? Gödel dokázal něco, co bylo záhy 

vyvráceno? Autorka neodpovídá. Diskutuje sice problém (pro netechnického čtenáře „jakýsi 

problém“) modelů aritmetiky, dále nám přibližuje problematiku údajnou kontradiktoričností 

popisu svého bytu coby majícího čtyři koupelny (přitom má prý jen jednu koupelnu) a na 

další stránce pak text směřuje k tématu Hilbertova programu bez žádoucí spojovací linky. 

V místech, kde je zavedena poznámka 14, však měla jasně říci, že podstata smyslu druhé věty 

o neúplnosti tkví v tom, že konzistence systému aritmetiky se nedá prokázat vlastními 

prostředky systému, a to finitními prostředky. Jen poté dává řádný smysl i sama poznámka 14, 

neboť Gentzen použil prostředky transfinitní a proto se jeho výsledek nijak nepříčí 

s Gödelovým velmi významným poznatkem, nevyvrací ho. Takže: ona druhá velká rána pro 

Hilbertův program spočívá v tom, že jím vyžadované finitní prostředky, rozhodně nemohou 

stačit k důkazu konzistence. 

Autorka tedy pochybila – snad z množství emocí při psaní knihy a z důvodu 

pozapomnění části svého vzdělání.12 Rozum sám však nechybuje, jak říká Gödel v mottu 

knihy i této recenze. Pokud se však přes ony nedostatky přeneseme, zůstává velmi pěkná 

kniha. 

                                                 
11 Taky autorka mohla v knize zmínit alespoň slůvko o tom, co odlišení sémantické roviny od syntaktické 
znamenalo ve filosofii, resp. filosofické logice (že to třeba probudilo rozvoj bádání v sémantické oblasti – 
vzpomeňme např. Tarského sémantický pojem pravdy, Carnapův obrat k sémantice atp.). 
12 Sama autorka píše: „[do oboru matematické logiky] jsem kdysi bývala skutečně ponořená a byla v něm daleko 
zběhlejší. ... Ale nejsem si jistá, zda bych tehdy, když jsem byla více oslněna jasností, dokázala stejně tak chápat 
jeho [tj. Gödelův] příběh.“ (s. 180-181). S obojím lze souhlasit. 


