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Nedlouho po skončení druhé světové války se v New Jersey udála nečekaná věc. V předvečer pohovoru se soudcem, který měl rozhodnout o udělení amerického občanství Kurtu Gödelovi, tou dobou již významnému členu elitního Institutu pro pokročilá studia v Princetonu, zazvonil na stole Oskara Morgensterna telefon. Gödel ho informoval, že ve stavbě Ústavy Spojených států právě objevil logickou skulinu, jež by mohla umožnit založení diktatury.
Slavný matematický ekonom a spolutvůrce teorie her Morgenstern značně znervózněl a spolu s Einsteinem, který byl podobně jako on v procesu získávání občanství Gödelovým ručitelem, se snažili druhý den ráno před pohovorem odvést Gödelovu pozornost jinam. Doufali, že po formální sekvenci otázek a naučených odpovědí odejde Gödel od soudu s přiklepnutým občanstvím v kapse.
Soudce, který proti zvyklostem povolil z úcty ke zvučným jménům svědků jejich přítomnost v sále, si však neodpustil ironickou poznámku na stávající žadatelovo německé občanství. Gödel se ohradil, že je Rakušan. „V každém případě šlo o zlou tyranii - ale to naštěstí není v Americe možné,“ citovali svědkové soudcovu repliku, jež zapůsobila na geniálního matematika jako rozbuška v sudu prachu. „Naopak, já vím, jak k tomu může dojít. A mohu to dokázat!“ vykřikl. Einstein, Morgenstern, ale i soudce museli vynaložit velké úsilí, aby Gödela uklidnili a zabránili mu pronést podrobný a zdlouhavý proslov o jeho objevu logické skuliny v americké ústavě. Vše se nakonec urovnalo a z Gödela se stal Američan.
Objevitel, nebo tvůrce
Není-li člověk schopen, aby se ani v nejdokonalejší ústavě, kterou kdy vytvořil, vyvaroval logických inkonzistencí, lze od něho očekávat vytvoření dokonalého matematického systému? Ten stejný Kurt Gödel, který je mnohými považován za největšího logika všech dob, vydal již v roce 1931 pětadvacetistránkový článek, který doslova rozmetal základy matematické vědy a formálně dokázal, že naše schopnosti tvorby matematického světa a vlastně poznání jako takového jsou principiálně omezené. Vždy se totiž najdou otázky, které nebudeme schopni zodpovědět. Tento výsledek úzce souvisí s hlubokým problémem, přesahujícím z matematiky do oblasti antropologie, kosmologie, filozofie, a chcete-li, i teologie. Tímto ústředním problémem je hledání odpovědi na otázku, zda je matematik objevitel, nebo tvůrce.
Nad touto otázkou se zamýšlela a zamýšlí celá plejáda těch nejlepších vědců. Ale obzvlášť zajímavé jsou názory fyziků, protože jejich pohled na matematiku má určitý druh aplikačního nadhledu, který matematikům někdy může chybět.
John D. Barrow i Brian Greene patří ve svém oboru k absolutní špičce a jejich knihy pro laickou i odbornou veřejnost naprosto pochopitelně vévodí seznamu bestsellerů. Pí na nebesích neboli O počítání, myšlení a bytí má na popularizační knihu až nezvykle encyklopedický charakter. Přestože až na pár kapitol (příběh o Gödelovi tvoří jednu z nich) se nečte příliš snadno, řadí se k tomu nejlepšímu, co bylo o matematice, jejím vývoji i filozofii pro širokou veřejnost napsáno. Naopak řádky Greenovy Struktury vesmíru (volně navazující na Elegantní vesmír) plynou naprosto přirozeně a volně. S lehkostí Márquezova pera (to je mimořádné i pro beletrii a mimo ni, zejména v oblasti vyžadující přesnost a rigorozitu, naprosto ojedinělé) zde autor rozehrává strhující příběh prostoru a času a vysvětluje, jakým způsobem je matematika vepsána do té nejjemnější tkaniny vesmíru. Kniha astrofyzika Maria Livia Zlatý řez popisuje jeden z příkladů, při jehož studiu narážíme na problém souvislosti existence matematických struktur s vývojem lidského poznání. Navíc téma zlatého řezu, blízké hlavně vědcům a umělcům, oslovuje čtenáře nejrůznějších zájmů. Předností Liviovy knihy je to, že se pokouší odpovědět na často velmi složitou otázku, proč je v konkrétních uvedených příkladech struktura zlatého řezu skryta; nedostatkem naopak to, že autor až příliš často věnuje více prostoru vyvracení mylných domněnek o výskytu zlatého řezu než popisu jevů, kde se s ním skutečně setkáváme.
Tajemný poměr
Rozdělíte-li úsečku na dvě části tak, že větší díl k menšímu je ve stejném poměru jako celek k většímu dílu, pak ji rozdělíte v tzv. zlatém řezu. Poprvé se setkáváme s touto definicí cca 300 let před naším letopočtem v díle slavného alexandrijského matematika Euklida, který ovšem ještě neužívá termín „zlatý řez“ - ten se vžil až v 19. století, ale používá pojem „krajní a střední poměr“.
Co je ale na takto zkonstruovaném poměru tolik zvláštního? Jak uvádí Livio, „přitažlivost zlatého řezu plyne hlavně a především z toho, že má až záhadnou vlastnost vynořovat se znenadání tam, kde bychom jej očekávali opravdu jen stěží“. Co má například společného se zlatým řezem útok sokola stěhovavého na kořist? Překvapivě se ukazuje, že docela dost.
Zlatý řez je totiž ukryt v konstrukci tzv. logaritmické spirály. Jacques Bernoulli ze slovutné rodiny fyziků a matematiků (mimochodem také řešitel slavné úlohy o brachystochroně) byl jejími vlastnostmi natolik fascinován, že ji nazval Spira Mirabilis (zázračná spirála). A dokonce požadoval, aby její tvar spolu s mottem Eadem mutato resurgo (povstávám jiný, a přece vždy stejný) byl vytesán na jeho náhrobku. Toto motto vyjadřuje charakteristickou vlastnost logaritmické spirály - se vzrůstající velikostí se její tvar nemění.
Další zajímavou vlastností je to, že všechny polopřímky vycházející z pólu spirály ji protnou vždy pod stejným úhlem. Z tohoto důvodu ji také René Descartes, kterého si většina z nás spojuje spíše s filozofií než s matematikou (je to hlavně proto, že racionalismus je pro středoškolské studenty obvykle přitažlivější než kartézská soustava souřadnic a související výpočty), nazval ekviangulární čili rovnoúhlou spirálou.
Útočící sokol stěhovavý, dosahující až třísetkilometrové rychlosti, na svou kořist nalétá skutečně po logaritmické spirále. Cíl, který pták nepřetržitě sleduje, se nalézá v pólu spirály, jejíž ekviangularita mu zajišťuje, že nemusí při útoku naklápět hlavu - a tedy se vyvaruje nežádoucího zpomalování, které by pohyby hlavy nutně způsobily. Při útoku vedeném po přímce by se sokol vzhledem k umístění svých očí po stranách hlavy těchto pohybů vyvarovat nemohl a jeho rychlost by se značně snížila. To by ve svém důsledku pravděpodobně vedlo k úniku kořisti.
Logaritmická spirála je tedy pro sokola optimální útočnou trajektorií. Tento pozoruhodný jev byl podrobně popsán poměrně nedávno, a to biologem Vancem Tuckerem z americké Duke University (viz Journal of Experimental Biology, 2000).
Fraktály a teorie chaosu
Na strukturu zlatého řezu v přírodě narážíme opravdu často, od růstu ulit hlavonožců přes formování květů růže až po tvary galaxií. Zajímavá je například souvislost zlatého řezu s fraktály. Ty hrají ústřední roli v geometrii přírody nebo také v teorii chaosu, čili teorii vysoce neuspořádaných systémů.
Ze zásadního významu soběpodobnosti (invariaci vůči změně měřítka) neboli, jak uvádí Livio, toho, že „mnohé tvary přírody se projevují v nekonečných posloupnostech motivů opakujících samy sebe na mnoha úrovních velikosti“, vyplývá, že fraktální geometrie může velice přesně vystihovat matematickou morfologii přírody. Příkladů je opět celá řada - od květáku přes strukturu větví, obrysu pobřeží až po systém průchodu krve ledvinou. Hodnota zlatého řezu se ve fraktální geometrii obvykle objevuje jako optimalizační parametr, například tzv. zlatý strom má tu pozoruhodnou vlastnost, že při nekonečném větvení (každá další úroveň je menší vždy v poměru zlatého řezu) nikdy nedojde k překrytí větví a mezery se dokonale vyplní.
Zlatý řez rozhodně není výsadou přírody. Setkáme se s ním nezřídka v umění, zejména v malířství a architektuře. Vrcholu popularity zřejmě dosáhl v období renesance, kdy je tento poměr označován jako „božská proporce“, pól logaritmické spirály jako „božské oko“ a představa krásy či umělecké dokonalosti je bez jeho využití takřka nemyslitelná.
Své uplatnění nachází zlatý řez pochopitelně i později, například Frank Lloyd Wright založil budovu Guggenheimova muzea v New Yorku právě na jeho struktuře. Je také nezpochybnitelné, že třeba taková loděnka hlubinná si staví svůj domeček stále stejným způsobem bez ohledu na to, jestli v tu dobu člověk zrovna loví mamuty nebo vysílá sondy na Mars. Existuje tedy tato struktura sama o sobě naprosto nezávisle na úrovni vývoje (nebo dokonce i existenci) lidského intelektu a člověk ji jen hledá a popisuje, nebo naopak je zlatý řez lidským výtvorem sloužícím mimo jiné i k modelování přírodních jevů? A jak je to s matematickými strukturami obecně?
Gödel a Heisenberg
Matematických struktur je v přírodě i v celém vesmíru nespočet. Je tedy člověk skutečně jenom objevitelem matematických pravd, existujících nezávisle na něm, nebo naopak využívá svého intelektu k vytvoření jazyka matematiky, jenž může svět i univerzum tak dokonale popisovat? Na tuto otázku asi neexistuje jednoznačná odpověď. Většina vědců se přiklání k prvnímu pohledu, označovanému Barrowem ze srozumitelných důvodů jako platonismus. Ale ani opačným trend - invencionismus, není bez zastánců.
Dnes už velmi dobře víme, že naše schopnosti mají své meze. To, co jasně svými šokujícími teorémy o neúplnosti ukázal v matematice Kurt Gödel, se ve fyzice podařilo neméně slavnému Werneru Heisenbergovi. I do jeho osudu významně zasáhla druhá světová válka. Jako vedoucí vědec nacistického Německa byl mnohými zatracován, jiní mu naopak přičítají zásluhy za to, že zamezil tomu, aby Hitler získal technologii atomové bomby.
Ať už je pravda kdekoliv, Princip neurčitosti od tohoto nositele Nobelovy ceny je jedním z pilířů kvantové fyziky. Podobně jako v případě matematiky je i ve fyzice stanoven limit lidského poznání, tentokrát ve vztahu k polohám a rychlostem elementárních částic. Stejně jako Gödel, tak i Heisenberg sráží na kolena lidskou pýchu směřující k iluzi vševědoucnosti, zároveň ale vrací lidstvu privilegium vědomí svobodné vůle, o které by ho mohly zákony klasické deterministické fyziky tak snadno připravit.
A nám tak nezbývá než souhlasit s Greenem, že „vesmír dává smysl“.
***
Je člověk jenom objevitelem matematických pravd, existujících nezávisle na něm, nebo naopak využívá svého intelektu k vytvoření jazyka matematiky, jenž může svět i univerzum tak dokonale popisovat? Na tuto otázku dodnes neexistuje jednoznačná odpověď.
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