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Spousta matematiků neumí počítat. Nepotřebují to, k počítání jsou na světě kalkulačky. Matematikové věnují čas zajímavějším věcem, než je dělení 678 343 927 716 třemi.
Ti, kteří matematice opravdu rozumějí, neztrácejí čas dokazováním toho, jak je matematika užitečná. Je jim popravdě šumafuk, jak moc užitečná je. Považují ji za krásnou a krásu v ní nacházejí – a to je spojuje s umělci.
V nakladatelství Dokořán souvislost královny věd a umění naznačili vydáním dvou knížek: Jedna se jmenuje dost obyčejně Matematika – Průvodce pro každého, druhá trochu pohádkově Matematický čert. Tu první napsal anglický univerzitní profesor z Cambridge Timothy Gowers, druhou přední německý básník Hans Magnus Enzensberger. Ta první je pro dospělé, druhá je věnovaná hlavně dětem.
Ani jeden z těch pánů se ale nesnaží matematiku prodat jako nástroj. Málokdo pochybuje o tom, že je fajn umět si spočítat výplatu, úroky z hypotéky a jestli se do koupelny vejde vana. K tomu všemu nám ale matematicky stačí první stupeň základní školy. Ta další matematika je tu k jiným věcem. Možná se občas hodí kvantovým fyzikům, ale to hlavní, proč se jí někteří lidé věnují, je radost. Čisté uspokojení z krásy stavby, kolektivně budované celá staletí, a intelektuální orgasmus, když se povede pochopit něco složitého nebo dokonce přijít na něco vlastního a nového. Možná je to pocit trochu podobný uspokojení z vyluštění hlavolamu nebo křížovky. Matematici jsou lidé, pro které je právě touha po objasnění – přijít hádance na kloub, rozumět jí – nejsilnější motivací.
Celá matematika, včetně všech matic, logaritmů a exponenciálních rovnic stojí na pár základních axiomech. Chcete-li: konvencích. Jedna z nich říká, že 1=1, jiná, že bod je nedělitelný, další třeba, že mínus krát mínus je plus atd. Je úplně jedno, jestli tato pravidla „ve skutečnosti“ platí, nebo neplatí, matematika je hra založená na dohodě. „Ve skutečnosti“ se šachové figurky taky nemusejí pohybovat po šachovnici tak podivně, jako se pohybují. Kůň by mohl klidně běhat diagonálně a král poskakovat o pět polí. Když ale přijmeme pravidla šachu, můžeme si zahrát skvělou hru. Šachy jsou malý modýlek matematiky. Matematika učí, že každý problém se dá formalizovat. Každá skutečnost modelovat. Že často nezáleží na tom, co věci nebo lidi jsou, ale co dělají a znamenají. Že vědět přibližně je často účelnější a účinnější než zdlouhavě hledat přesnost. Hlavně však matematika učí, že na skutečné lidské problémy, na city nestačí. V nich neplatí, že 678 343 927 716 děleno třemi je 226 114 642 572.
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