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Pokus o demytologizaci Zénónových aporií

Zdeněk Kratochvíl


    (Ve shodě s obecným očekáváním se budeme zabývat tím, zda Achilleus dohoní želvu. Navzdory možným očekáváním se však nyní nepřidržím své filosofické monografie “Obrana želvy” (nakl. Malvern v edici Lahvice, Praha 2003), nýbrž se pro krátkost času pokusím podat výklad prostředky téměř akademickými. Jsem si vědom toho, že už tím Zénón získává obrovskou poziční výhodu na pomyslné dráze. Posluchač toužící po kompletnějším textu zlomků a referátů Zénónových úvah i fragmentů dalších předplatónských myslitelů je nalezne na webové doméně fysis.cz v rubrice Předsokratici.)


1.  Co je na Zénónových aporiích tak uhrančivého, že zájem o ně přečkal jak polemiku, kterou ve své Fyzice podniknul Aristotelés, tak i novodobou známost infinitesimálního počtu?

Teze: Aristotelské i infinitesimalistické možnosti překonání Zénónových aporií předpokládají jejich zajímavost; předpokládají, že potrefují cosi, s čím je třeba se vyrovnat; vlastně udržují Zénónovy aporie při životě jako téma.

Důvod: Zénón a Aristotelés mají společné to, že neomezené nebo nekonečné nepovažují za skutečné. Zénón a matematici mají zase společné to, že za skutečné považují jenom to, co je vymyšlené, a to jednoznačně a bezrozporně. Všem jmenovaným je společný požadavek bezrozpornosti, kterou pak buď podkládají světu (Aristotelés a matematici), nebo ve světě nacházejí rozpory a proto jej považují za neskutečný (Zénón a jeho následovníci). Proto se podívejme na Zénónův vzorový příklad.

2.  Jak Zénón popisuje Achilleovo honění želvy:

Zénón A 26  = Aristotelés, Physica 239b14:
Druhý důkaz se nazývá ”Achilleus”. Je to ten, že nejpomalejší nemůže být v běhu nikdy dostižen nejrychlejším, neboť pronásledující musí dříve dojít tam, odkud vyběhl prchající, takže pomalejší je nutně vždy o něco napřed...

Teze: Je to účelová “rekonstrukce” (viz Obrana želvy, kap. Císařovy nové šaty a želva), která napadne jenom advokáta, když zrovna potřebuje znevážit svědectví těch, kteří viděli, jak Achilleus želvu předbíhá. Zénónovým cílem je usvědčit z klamu smyslové vnímání pohybu.

Důvod: Představa stále se zmenšujícího ale vždy nějakého náskoku želvy je dobře možná jenom v mysli. Ve skutečném závodu to vypadá jinak, dokonce i když se dodržují pravidla na dráze. Potíže s chytáním skutečné želvy jsou také zcela jiné povahy, než jaké popisuje Zénón, totiž že se jí občas podaří zmizet ze sledovatelné dráhy a někde se schovat.

Zénón ovšem nezpochybňuje to, že vidíme, jak Achilleus želvu dohoní, nýbrž myslitelnost a tudíž skutečnost tohoto jevu. Jeho myšlenkový postup vede k nekonečnému počtu kroků. Pokus odpůrce o jednoduché matematické řešení Zénón zkomplikuje představením paradoxu prostorového kontinua.

3.  Jak Zénón nejprve vytvoří problém kontinua tak, aby se ti, kdo jeho aporie budou chtít vyvracet, ocitli v potížích, tedy opět v aporiích:

Zénón A 25/1  = Aristotelés, Physica 239b9:
Zénónovy důkazy o pohybu (kinésis), které působí potíže těm, kdo je chtějí vyvracet, jsou pak čtyři. První je o tom, že se nic nepohybuje (mé kinesthai); neboť to, co se pohybuje, musí nejprve dorazit do poloviny cesty, než dojde (feromenon) k cíli ...

Zénón A 25/2  = Aristotelés, Physica 233a21:
Zénónův důkaz ...: „Neomezený (ta apeira) počet (míst) nelze projít ani se nelze dotknout bezmezného (tón apeirón) každého zvlášť ve vymezeném čase. ... Nelze projít nekonečným počtem (míst) nebo se dotknout nekonečného počtu v konečném čase...“

Teze:
Bezdůvodně se předpokládá, že ta “polovina cesty” nebo “ta místa” už existují sama o sobě, dokonce ve spojitosti s tímto problémem; zatímco je vymýšlí až Zénón, navíc tak, aby to pak myslet nešlo. Pokud za místo považuji relační umístění tělesné rozlehlosti Achillea a želvy, tak žádné aporie nevznikají, už taky proto, že tělesné rozlehlosti Achillea a želvy jsou nenulové.  

Důvod: Vyvrácení Zénóna sporem, v Zénónově stylu: pokud za myšlení považujeme schopnost rozumět zkušenosti, tak nám problém nevznikne. Myšlení je sice postupné, děje se v čase, ale nemusí postulovat nějaká infinitesimální a přitom reálně existující místa. Problém se otevírá až tehdy, když za “myšlení” považujeme jednoznačný formalismus otevřený Parmenidovou ekvivalencí myšlení a vztahu k Jednomu, které je nečasové a neprostorové povahy. Takto vymyšlené myšlení by však bylo netělesné a nečasové. Umělo by tedy procesovat ten Zénónem vymyšlený nekonečný počet bodů nekonečnou rychlostí. Předpoklad vzniku problému by tedy ty aporie rovnou řešil, pokud by něco takového ovšem bylo i mimo mysl metafyziků. Ostatně, skutečný Zénón neměl čas na to, aby ve své skutečné úvaze představil těch bodů opravdu nekonečný počet. Představil jenom způsob, jak se dá vymyslet libovolný další.

Zénón ovšem nezpochybňuje to, že Achilleus nebo želva prochází nějakým místem, nýbrž možnost projít takové uspořádání bodů, které mezi každými dvěma body generuje neomezený počet dalších bodů. Vůbec tedy nejde o pohyb tělesných bytostí, nýbrž o povahu geometrického kontinua.

4.  Podle Zénóna ovšem není ani prostor:

Zénón A 24/4  =  Simplikios, In Aristotelis physicorum libros commentaria 562,3
Zénónův důkaz ukazující nemožnost toho, že prostor (topos, místo?) je, zní takto: „Je-li prostor, v čem bude? Vždyť vše, co je, je v něčem, a co je v něčem, je též v prostoru. Bude tedy prostor v prostoru, a to jde do nekonečna (ep apeiron). Prostor (místo) tedy není.“ Předchozí důkazy tedy měly ukázat nemyslitelnost toho, co není, i když se zdá být. Jenže prostor se nezdá být (i když netvrdím že není), nýbrž věci a děje se jeví jako rozlehlé.

Teze: Potíž vzniká při pokusu o takovou představu místa nebo prostoru, která jej považuje za objekt, nikoliv za způsob jevení a vnímání tělesných přirozeností nebo za rozsažnost tělesných přirozeností.

Důvod: Pokud za místo považuje tělesný rozsah nějaké přirozenosti (nebo její části) a za prostor  vzájemné relace rozsažnosti tělesných přirozeností (jejich kontext co do rozsahů a umístění), pak žádný paradox vkládání do stále většího celku tuto představu neruší. Osamostatnění míst nebo prostoru od jednotlivých přirozeností může být výhodné pro geometrické úvahy. Ty je dobré brát v potaz při technických nebo některých vědeckých otázkách, ale nemají jak rozhodovat o pojetí přirozené skutečnosti.

Zénón ovšem nezpochybňuje rozsažnost jevů, nýbrž myslitelnost čehokoliv, co je vnímatelné, tělesné, prostorové, časné a proměnlivé – tedy myslitelnost čehokoliv přirozeného.

5.  Jak si podle Zénóna můžeme vybrat, jestli vidíme jenom neexistující nesmysly (třeba pohyb šípu), nebo jestli je svět jenom kinematoskop, jehož účinkem se cukatúra jeví jako pohyb:

Zénón A 27/1  = Aristotelés, Physica 239b30:
Třetí důkaz je nyní ten, že letící šíp stojí. ...

Zénón A 27/2  = Aristotelés, Physica 239b5:
Zénón ... : „Pokud je totiž všechno vždy buď v klidu nebo se pohybuje (kineitai), /nic se však nepohybuje/, tak pokud je ve stejném (místě), je v něm nyní jako vždy se pohybující, /všechno je nyní ve stejném místě/, pak je letící (feromenén) šíp nehybný (akinéton).“

Zénón B 4  =  Díogenés Laertios, Vitae philosophorum IX,72:
Dokonce i Xenofanés, Zénón Elejský a Démokritos jsou podle nich (pyrrhónovců) skeptiky... Zénón vyvrací pohyb (kinésis), když říká: “Pohybující se nepohybuje ani na tom místě, kde je, ani na tom, kde není.”

Teze: Vždycky si můžeme vybrat, jestli je pro popis určitého problému vhodnější jeho redukce na plynulou změnu (trojčlenky) nebo na cukatúru (skládačky, kvanta). O povaze popisovaného jevu obé vypovídá dost málo. Zénón nám podsouvá, že “být” znamená “stát”, což je ovšem pro jiné objekty než Parmenidem vymyšlené a opěvované Jedno neodůvodněné přenášení vlastností toho Jedna na ně.

Nevymyšlené objekty se mohou hýbat poměrně často; některé i samy od sebe, což je ostatně tradiční definicí života! Dokonce ani nemusíme opouštět náboženskou nebo filosofickou vizi Jednoho, stačí nepřijmout jeho eleatskou racionalizaci.

6.  Proč to vše Zénón dělá?

Zénón A 1  =  Díogenés Laertios, Vitae philosophorum IX, 25:
Zénón Elejský. Apollodóros o něm v Kronikách říká, že co do původu byl syn Teleutargův, ale že jej Parmenidés přijal za vlastního. Timón o něm a o Melissovi říká (fr. 45 D.):
        Zénóna velikou sílu a nezdolnou, na obě strany
        mluvícího, jenž napadal všechny. Melissa rovněž,
        vítěze nad mnoha přeludy, málo jen zdolané...
Zénón byl žákem Parmenida a byl i jeho miláčkem. Byl pěkně urostlý, jak říká Platón v dialogu Parmenidés (p. 127b = A 11). Platón jej vzpomíná i v Sofistovi (216a) a Faidrovi (261d = A 13), kde ho nazval ”Eleatský Palamédés”. Aristotelés (fr. 65 = A 10) jej považuje za vynálezce dialektiky, podobně jako Empedoklea za vynálezce rétoriky.

Zénón A 12  = Platón, Parmenides 128b-e:
Ano, Sókrate, řekl Zénón. Ty jsi ovšem pravdu mého spisu nepoznal úplně. Jistě dobře pronásleduješ a jako lakónští psi stopuješ, co bylo řečeno; především je ale ti skryto, že můj spis vůbec není tak domýšlivý, že by sice byl napsán s tím úmyslem, jak ty říkáš, ale že by to před lidmi skrýval jako cosi velice důležitého. Avšak to, co jsi vyslovil, je jenom jakási nahodilá okolnost, zatímco ve skutečnosti to je pomoc Parmenidově řeči, proti těm, kteří si z ní dělají legraci a tvrdí, že pokud jedno jest, tak že z toho pro tu řeč plynou mnohé směšné důsledky, navíc protikladné té řeči. Můj spis se tedy obrací proti těm, kteří říkají, že je mnohost (ta polla), a oplácí jim stejnou měrou, ba ještě větší, neboť chce jasně ukázat, že jejich hypotéza, že jest mnohost, je ještě směšnější než hypotéza, že jest jedno, pokud se to náležitě promyslí. V takové bojovné náladě jsem to za mlada psal. A když jsem to napsal, někdo mi to ukradnul, takže jsem ani nemohl uvážit, jestli to mám vydat na světlo nebo ne. Mýlíš se tedy, Sókrate, když myslíš, že to napsal člověk ne mladý a ne z bojovné nálady, nýbrž starší a ze ctižádosti. Jinak jsi jej však, jak jsem už řekl, nevystihnul špatně.

Teze: Ad personam, tedy plně omluvitelná a pochopitelná: uráží ho znevažování poněkud podivné nauky jeho milovníka nebo otčíma, Parmenida. Ten ji sice všelijak dokazoval, ale přitom v prooimiu své básně říká, že záruku za ni poskytuje bohyně, ne on. Zénón však v mladické bojovnosti vymýšlí něco, co pak má svůj vlastní vliv, nezávislý na původních motivech. Potud tradice, kterou můžeme chápat jako svéráznou demytologizaci nauky příběhem.

Pokud však chceme demytologizovat spíše příběh, jak bývá častěji zvykem, mimochodem právě také díky Zénónovi, musíme se ptát na jiné než osobní věci. Ponecháme stranou možnost, že to dělá proto, aby zachránil závislost skutečnosti na svém vlastním způsobu myšlení, neboť to by mělo diagnózu stanovitelnou spíše lékařsky.

7.  Soukromě si myslím, že tak Zénón činí ze strachu z plurality, tedy z nedostatečnosti každé jednotliviny, z proměnlivosti, ze života a smrti:

Zénón A 21/4  =  Filoponos, Physica 42, 9:
Zénón Elejský vystoupil proti těm, kteří se posmívali jeho učiteli Parmenidovi za názor, že jsoucí (to on) jest jedno, a obhajoval názor svého učitele. Pokoušel se dokázat, že v tom, co je, nemůže být mnohost (pléthos). Pokud totiž je množství, říká, pak je nutné, aby bylo více jednotek (henadas), ze kterých se mnohost skládá, neboť mnohost se skládá z jednotek. Ukážeme-li tedy, že je nemožné, aby bylo více jednotek, pak je zjevné, že nemůže být množství, neboť je z jednotek. A je-li nemožno, aby bylo množství, a je-li nutno, aby bylo buď jedno nebo množství, avšak množství být nemůže, zbývá, že jest jedno (to hen einai).

O posledních slovech citátu nelze pochybovat. Může k nim však vést mnoho přirozenějších cest než ony Zénónem uváděné.


Závěr: Myslím si, že to všechno Zénón dělá ze strachu z neurčitosti, před kterým jej ochránil Parmenidés. Kritika Parmenida mu hrozila vzít tuto ochranu, proto sám našel způsob myšlení, který s každou neurčitostí i pluralitou provždy skoncuje, když ukáže, že “jednotek” (individualit) nemůže být více, že neurčitost a nekonečno neexistují, že skutečnost je bezrozporná a jednoznačná. Kdo následuje tuto možnost - nezávisle na tom, jak řeší želví aporie - ten ruší individualitu všeho mnohého totalitou takto naučené mysli. Pluralita se přece děje sporem, mnohost jednotlivin předpokládá četná rozhraní, diference, které se navíc stále proměňují, čemuž se tradičně říká „běh světa“. Můžeme si tedy vybrat, zda se chceme pokusit porozumět běhu světa – nebo zda se pokusíme myslet myšlené a ne myslet zkušenost světa. Tradice věd závislých na logice a matematice si patrně zvolila jakousi třetí cestu: myslet myšlené a pokoušet se něčím z toho myšlenkově modelovat zkušenost světa. Užitečné to bezesporu je, díky tomu nám funguje technika. Je s tím však spojeno jedno nebezpečí: totiž abychom nezapomněli, že racionálně se chovají až naše modely skutečnosti, ty jednoduché dokonce jednoznačně. O skutečnosti samotné to nevypovídá nic více než to, že její vhodně zvolený výsek je takto imitovatelný.


