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Dobro i zło
Wybitny przedstawiciel lwowskiej szkoły matematycznej, Stanisław Mazur

(1905–1981) pracował tuż po II wojnie światowej w biurze repatriacyjnym.

W przemówieniu na swoim jubileuszu powiedział, że z jego działalności ma-

tematycznej może cieszą się i diabły, a z tej przy repatriacji — na pewno ludzie.

Niektórzy uważali tę wypowiedź za aluzję do zaangażowania Stanisława Ulama

w projekcie Manhattan — konstrukcji bomby atomowej.

A oto fragment listu Nicholasa Galois, ojca Ewarysta, do syna (1829):

Ciężko mi się z Tobą pożegnać, ukochany synu (...). Kiedyś zostaniesz wiel-
kim człowiekiem i staniesz się sławny. (...) Będziesz matematykiem. Ale nawet
matematyka, ta najszlachetniejsza i najbardziej abstrakcyjna z nauk, jakkolwiek
byłaby eteryczna, zapuściła głęboko korzenie w ziemi, w której żyjemy. Nawet
matematyka nie pozwoli Ci uciec od własnego i cudzego cierpienia.

Mówimy dużo o pięknie matematyki. W cytowanej już książce Rozmowy na

koniec wieku Michał Heller wyraził współczucie dla ludzi niezaznajomionych

z wyższą, zaawansowaną matematyką, pisząc, że są wobec tego pozbawieni

prawdziwych przeżyć estetycznych. Tymczasem Kartezjusz, którego cenimy. . .

choćby za współrzędne kartezjańskie, pisze84:

Upodobałem sobie zwłaszcza nauki matematyczne, dla pewności i oczywistości
ich racji; ale nie dostrzegałem jeszcze właściwego ich użytkowania; a sądząc, iż
służą jedynie umiejętnościom mechanicznym, dziwiłem się, że skoro ich podsta-
wy są tak mocne i stałe, nie zbudowano na nich czegoś bardziej podniosłego.
Przeciwnie zaś, pisma starożytnych pogan, traktujące o obyczajach, porówny-
wałem do pałaców bardzo okazałych i wspaniałych, ale zbudowanych jedynie
na piasku i błocie.

W eseju Człowiek matematyczny (1913) Robert Musil pisał o samotnym ma-

tematyku, pracującym w pokoju, którego okna nie wychodzą na zewnątrz, lecz

do sąsiednich pomieszczeń. Wierzy, że jego badania się kiedyś do czegoś przy-

dadzą, ale nie to pobudza go do pracy, tylko „bezgraniczne poświęcenie i pasja”,

a także „odwaga czystej ratio”. Wtedy, sto lat temu, odbierano to pozytywnie.

Dziś coraz bardziej mamy uczonym za złe właśnie to, że zamykają się w swojej

wieży z kości słoniowej i nie interesuje ich odróżnianie dobra od zła. Niekie-

dy nawet przewrotnie uzasadniają, że ich badania właśnie przyczyniają się do

postępów i w tej dziedzinie. Bez komentarza.

84 René Descartes, Rozprawa o metodzie dobrego powodowania swoim rozumem i szukania
prawdy w naukach, tłum. Tadeusz Żeleński–Boy, wyd. Gebethner, Warszawa 1921.

133



����� ���	 
�� ���

WYKŁAD 16

Przesłanie Musila można znaleźć w takim oto fragment tekstu:

Próżne zarzuty, że matematycy poza swoją specjalnością to umysły banalne albo
durne lub że zawodzi ich wówczas nawet ich logika. To są dla nich obce spra-
wy, za to w swojej dziedzinie robią to, co my powinniśmy w naszej. Na tym
polega niemała mądrość i przykładność ich egzystencji; są analogią do myślącego
człowieka przyszłości.

W przedmowie do zbioru esejów Musila, Zbigniew Światłowski napisał, że

„terapia zaproponowana przez Musila to matematyka duszy”. Cokolwiek by to

miało znaczyć, brzmi ładnie. . . i groźnie. Tak komentuje to Leszek Kołakowski:

Kiedy bohater powieści Musila, który jest może Nietzscheaninem albo pół-
-Nietzscheaninem, mówi o moralności przyszłych ludzi, która rozłoży się na
matematykę i mistykę, nie tylko stawia wyzwanie odziedziczonemu odróżnie-
niu dobra i zła, ale zdaje się to odróżnienie ryczałtem odrzucać jako rzecz życiu
wrogą. Z drugiej strony mówi o „moralności”, która właśnie będzie się rozkładać
na te dwie części – matematykę i mistykę; rozkładać, a nie rozpadać: to znaczy
nie tak ma być, by ludzkość składać się miała z dwóch gatunków – mistyków
i matematyków – ale tak raczej, że matematyka i mistyka będą stanowić dwie
strony naszego życia duchowego i tak je wypełniać, iż na nic innego miejsca nie
zostanie.
W takim razie jednak nie ma podstaw, by w ogóle mówić o moralności. Ma-
tematyka jest moralnie obojętna, również diabeł, jak się domyślamy, może być
wybornym matematykiem. Moralność we właściwym znaczeniu opiera się na
odróżnieniu dobra i zła, a to, co jest poza dobrem i złem, jest moralnie próżne.

Być może Leszek Kołakowski odnosi się tu do bardzo charakterystycznego

fragmentu powieści Musila Człowiek bez właściwości (tom 3, część 10). Bohater

powieści, Ulrich, w pewnej chwili

ze stanowczością kogoś, kto uważa każdą przerwę w rozmowie za zbędną, za-
czął dłuższy wykład: – Etyka naszych czasów jest, niezależnie od tego, co by
można na ten temat powiedzieć, przede wszystkim etyką wydajności. (...) Nasza
epoka i bez tego aż ocieka energią. Nie chce już dostrzegać myśli, chce widzieć
same czyny. Ta przerażająca energia wywodzi się stąd, że nie mamy już nic do
roboty, oczywiście wewnętrznie. (...) To tak łatwo mieć energię, ale tak trud-
no znaleźć dla tej energii jakiś sens! Dzisiaj rozumie to bardzo niewiele osób.
Dlatego ludzie czynu wyglądają jak gracze w kręgle, którzy przybierają minę
Napoleona, aby przewrócić dziewięć drewnianych klocków. (...) Kiedyś u naszej
kuzynki zaproponowałem hrabiemu Leinsdorfowi założenie generalnego sekre-
tariatu ścisłości i duszy, aby również ludzie nie chodzący do kościoła wiedzieli,
co mają robić. Naturalnie powiedziałem to tylko żartem, gdyż stworzyliśmy już
od dawna naukę dla prawdy, ale jeśli chciałoby się zażądać czegoś podobnego
dla tego, co poza tym istnieje, musielibyśmy dzisiaj niemal wstydzić się jeszcze
jednego szaleństwa.
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Pisze zatem dalej Leszek Kołakowski:

Ale i mistyka – i tu, być może, tkwi rdzeń sprawy – jest poza dobrem i złem.
Z pewnością mistycy, przynajmniej w kręgu kultury europejskiej, gdy spotykają
Boga, spotykają Go jako źródło miłości, więcej, jako miłość samą. (...) Ponieważ
jednak Bóg jest jedynym, co na miłość do siebie samego zasługuje, i ponieważ
grzechem jest oddawać cześć i miłość stworzeniom dla nich samych, więc powin-
niśmy innych ludzi kochać tylko za pośrednictwem Boga i dla Boga. (...) Krótko
mówiąc: mistyka niesie w sobie niebezpieczeństwo, iż w spotkaniu mistycznym
z Bogiem człowieczeństwo jest zagubione, i to zarówno człowieczeństwo mi-
styka samego, jeśli dąży on do tego, by się w bycie boskim rozpuścić, jak też
człowieczeństwo bliźnich naszych, jeśli nie są oni godni tego, by dla nich samych
ich miłować, i nie są dla nas samoistnymi celami, tak iż ich oczekiwanie na
naszą miłość jest nieprawomocne, a nawet grzeszne.
Aby pozostać ludźmi, musimy przyjąć przypadkowość życia jako normalne nasze
przeznaczenie, ale zarówno w matematyce, jak i w Bogu, przypadkowość zostaje
zniesiona. Przypadkowość nasza obejmuje nasze ciało, nasze duże czy małe troski
i radości, nasze bóle i przyjemności, wszystkie szczęśliwe czy nieszczęśliwe wy-
darzenia naszego życia. Z wszystkich tych przypadkowości nie pozostałoby nic,
wszystkie zostałyby unicestwione w niewysłowionej jedności boskiej i w wiecz-
nych prawdach matematyki. Proroctwo bohatera Musila, gdyby się miało spełnić,
oznaczałoby koniec świata.

Matematyk wlazł na patyk?

Tento Pitagoras tak wielki w swey mądrosci był, że z trudnością mu

który z mędrczów odeprzeć mogł też opatrznym był że mu zscięskiem

rowna było nalesć. Miał też ten obyczay że młodzieńca (ktorzi k niemu

na posłuchanie chodzili) z wielką chciwoscią obaeżał, á którzy się iemu

dowcipnieyszy zdali, thy pod swą moc ku nauce przyimował, á za pięć

im lat milcenie wkładał, aby żadny nie mowił, a tich czasow czożby iego

z kiem szłyszeli mowiącz aby to sobie w pamięć á rozum brali, á ktory

czego nie rozumiał to za sromotę sobie liczili.

Marcin Bielski, Żywothy philozofow: to iest: medrczów nauk przyrodzonych
y też inszych mężów cznotami ozdobionych ku obyczaynemu nauczaniu

człowieka każdego krotko wybrane,

prassowane w Krakowie przez Floriana, 1535

Matematycy to dziwni ludzie. Rozum każe im twierdzić, że owszem, coś tam

da się udowodnić, ale właściwie niewiele. Ale uczucie mówi im, że Hilbert miał

rację. Będziemy wiedzieć. Intuicja, ten czwarty składnik kwaternarycznego (to

jest poczwórnego) poznania daje nadzieję, że to wszystko się jakoś obejdzie,
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że sprzeczności rozejdą się po kościach. Na przykład, mało który student ma-

tematyki zdaje sobie sprawę, że dowód twierdzenia o istnieniu bazy w każdej

przestrzeni liniowej opiera się na pewniku wyboru — tym samym, z którego

da się wyprowadzić paradoksalny rozkład kuli na dwie kule, z których każda

ma tę samą objętość co wyjściowa. A ci z matematyków, którzy to wiedzą, się

nie przejmują. W zakresie działań wpływających na nasze życie przyjęcie bądź

odrzucenie pewnika wyboru nie ma znaczenia. Co więcej, nie ma to znaczenia

dla przytłaczającej większości badań matematycznych.

Matematycy to dziwni ludzie. Mają opory przed używaniem komputera

w swojej pracy badawczej. Po wyłączeniu go zaczynają natychmiast narzekać:

„Nie, to nie jest matematyka. Dowody mają być dla ludzi, a nie dla komputerów.

A jeżeli w programie jest błąd? A jeżeli procesor się zepsuł? Nie, nie, dowody

komputerowe to rzucanie pereł przed wieprze. Owszem, kluczowe twierdzenie

w pracy doktorskiej udowodniłem za pomocą programu Macaulay, ale mnie

samemu to się nie podoba. Mam swoje poglądy, ale się z nimi nie zgadzam”.

Matematycy to dziwni ludzie. Gdy myślą o przestrzeniach, liczbach, funk-

cjach, operatorach, liniach prostych i zakrzywionych powierzchniach, wyobraża-

ją je sobie w bardzo fizyczny sposób. To wszystko istnieje, działa, rusza się. Jest.

W najbardziej skrajnej wersji tomizmu. Gdy jednak przyprzeć ich — owych ma-

tematyków — do muru, odwracają natychmiast kota ogonem i z poczuciem winy

tłumaczą: nie, nie, tak naprawdę to niczego nie ma; to tylko nasze gryzmoły na

papierze.

Matematycy to dziwni ludzie. Śmieją się z absurdalnych dowcipów. Podobają

im się wiersze, w których abstrakcja przechodzi samą siebie. Oto mój własny

przekład wiersza niemieckiego poety Christiana Morgensterna, znanego z takich

właśnie pomysłów:

W strumyku
Na każdym kamyku
Siedzi po dziku.
Czy wiesz, matematyku,
Czemu?
I gdzie jest sedno problemu?
Wyjaśniam, jak komu dobremu:
Dzik, jako taki, ma smak
Wyrafi-
Nowany, potrafi
Dla rymu coś zrobić, ot tak!

Otóż jakoś tak jest, że nie-matematycy częściej żądają wyjaśnień, o co właści-

wie w tym wierszu chodzi i czy naprawdę może się tak zdarzyć, żeby każdy dzik

usiadł na oddzielnym kamieniu? Matematycy potrafią zaś to sobie doskonale

wyobrazić!
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Matematycy to dziwni ludzie. Zdają się mówić wszystkim dookoła: sami się

dziwimy, że bierzecie nas na serio. Ale gdy jednak przyprzeć ich do muru,

dyskretnie dają odczuć wszystkim, że są najlepsi. Znane powiedzenie Hugona

Steinhausa „matematyk zrobi to lepiej” rozciągają niekiedy na różne formy ak-

tywności. Zaś w znanej powieści Time Enough for Love Robert A. Heinlein pisze

dość dosadnie i prowokująco: “Anyone who cannot cope with mathematics is

not fully human. At best he is a tolerable subhuman who has learned to wear

shoes, bathe, and not make messes in the house.”

Matematycy to dziwni ludzie. Bo poza tym wszystkim zachowują zdrowy roz-

sądek i natychmiast odróżniają, co jest wartościowe, a co. . . mniej. No, w każdym

razie odróżniają dobrą matematykę od złej.

Docendo discimus. Ucząc innych sami się uczymy. Chcemy lepiej nauczać. Co

z treści tego wykładu możemy wykorzystać w szkole? Nic? A może: wszystko?

Tylko nie wprost, a tak, żeby nasi uczniowie nie zorientowali się, aż będzie za

późno? Na co za późno? Na to, by uciec od rozumnego przeżywania świata.

Zagadnienia do przemyślenia
16.1. Wytłumacz, o co chodziło Gaussowi, gdy mówił: „swoje wyniki posiadam

od dawna, nie wiem tylko, jak do nich dojdę”.

16.2. Gauss jest też autorem powiedzenia, że matematyka jest Królową Nauk.

Jak sądzisz, dlaczego Gauss tak powiedział i dlaczego dziś pogląd ten jest kwe-

stionowany, a co najmniej nierozumiany?

16.3. Matematyka ma niekiedy reputację nauki pięknej, ale zimnej. Rozwiń

porównanie (pochodzące z powieści Iris Murdoch Przypadkowy człowiek) ma-

tematyki do zimnych Himalajów intelektu.

16.4. Opowiadanie Chłopiec na lotnym trapezie Williama Saroyana (Książka

i Wiedza, 1968, tłum. Wojciech Adamiecki) zaczyna się tak oto85:

Spoczywa czujny wśród międzygwiezdnych przestrzeni. Czuje uniesienie ni
radość, to znów bezsens, koniec wszystkiego, koniec Rzymu, a nawet Ba-
bilonu. . . zaciśnięte zęby, wspomnienia, żar wulkanu, ulice Paryża, równiny
Jerycha, oto przemyka wpośród pustki niby płaz, galeria akwarel, morze i ryby
o dużych oczach, symfonia, stół gdzieś na szczycie wieży Eiffla, jazz w gma-
chu opery, budzik i absurdalność przeznaczenia, rozmowa z drzewem, rzeka
Nil, cadillakiem do Kansas, ryk Dostojewskiego, ciemne słońce.

85 Choć nie ma to żadnego związku z treścią książki, warto przytoczyć, odkrytą przez
redaktora, ingerencję cenzury w tekst tłumaczenia. Otóż między „Chaplin” a „tłum Żydów”
w oryginale było jeszcze „Stalin, Hitler”. To było oczywiście za mocne w PRL w 1968 roku.
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