Bernard Bolzano – prísny logik a odvážny mysliteľ
Už úvodná prednáška presvedčila poslucháčov pražskej univerzity, že mladý,
vychudnutý, chorľavý profesor je rozhodnutý odovzdávať filozofické i matematické
poznatky s plným nasadením svojich síl a schopností, s láskou i pochopením pre
študentské starosti svojich žiakov. Namiesto dohodnutej rebélie sa po prvej prednáške
ozval potlesk. Počas celého svojho pôsobenia (1806 – 1819) bol Bernard Bolzano
starostlivým a citlivým vychovávateľom. Nevyhýbal sa žiadnym otázkam svojich
študentov, ktorých bolo postupne okolo päťtisíc. Bol prísnym a spravodlivým pri
skúškach, obľúbeným na prednáškach. Získal si neobyčajnú popularitu i morálnu
autoritu. Mal nadšenie reformátora i odvahu priekopníka.
V Čechách prežil celý svoj život. Narodil sa
v Prahe 5. októbra 1781 ako štvrté dieťa z dvanástich.
Matka bola pražská Nemka, starostlivá a zbožná.
Otec pochádzal z Talianska, venoval sa obchodu so
starožitnosťami a umeleckými predmetmi. Nadaný
Bernard
navštevoval
piaristické
gymnázium,
súkromne študoval taliančinu, francúzštinu a gréčtinu.
Pri štúdiu filozofie na pražskej univerzite spoznal
nový svet. Objavil netradičné súvislosti medzi
matematikou, logikou a filozofiou. Všetky školské
predmety študoval veľmi svedomito. Filozofickú
fakultu absolvoval s vyznamenaním a rozhodol sa
ešte pre štúdium teológie (1801 – 1805). Absolvoval
prísne skúšky z matematiky a fyziky, získal doktorát
filozofie, stal sa kňazom. Roku 1806 bol menovaný za univerzitného učiteľa
náboženstva napriek tomu, že mal povesť talentovaného matematika a uchádzal sa
o profesúru v tomto odbore. Bolzano aj na tomto poste učil študentov kriticky
a nezaujato myslieť. Jeho nedeľné príhovory k študentom boli zamerané nielen na
otázky náboženské, ale aj etické, výchovné a sociálne. Venoval sa problematike
pokroku a osvety, mravnému zákonu, otázkam lásky k vlasti i rovnosti ľudí. Odklon
od úradne stanovených osnov ho priviedol k sporu s absolutistickou vrchnosťou
v Prahe i vo Viedni. Zosadili ho z miesta univerzitného učiteľa (1819), poslali ho do
výslužby, zakázali mu verejnú činnosť. Poslednú prednášku k študentom zakončil
výzvou: „Skúmajte všetko a dobré si podržte.”
Pozoruhodná osobnosť – Bernard Bolzano – bol prinútený orientovať sa viac
na vedné odbory, v ktorých možno slobodne argumentovať a dokazovať – na
matematiku a logiku. V tichom prostredí Těchobuzi na Pacovsku (1823 – 1841) žil
skromne v rodine priateľa J. Hoffmanna, čo mu umožnilo venovať sa úvahám
o všeobecnom ľudskom poznaní, o spravodlivejšom spoločenskom poriadku. Písal po
nemecky, jeho práce vydali jeho žiaci a prívrženci. Chatrné zdravie, tuberkulózne
chrlenie krvi, ho trápilo po celý život. Z jeho jedenástich súrodencov sa dospelého
veku dožil iba jeden. V rodine brata Jána na pražskej Celetnej ulici strávil Bernard
Bolzano posledné roky života. Zomrel na ťažký zápal pľúc 18. 12. 1848. Za veľkej
účasti pražského ľudu ho pochovali na Olšanskom cintoríne v Prahe.

Prvá Bolzanova odborná práca bola z matematiky – Úvahy
o niektorých predmetoch elementárnej geometrie (1804). Ďalšie
matematické práce Príspevky k zdôvodneniu výkladu matematiky,
Rýdzo analytický dôkaz, Teórie čísel a posmrtne objavená práca
Náuka o funkciách sú výrazom netradičných úvah a prostriedkov,
ktorými sa snažil spresniť matematické postupy. Nimi zanechal
trvalú stopu pri výstavbe matematickej analýzy. Svojimi prácami
bol predchodcom Cauchyho, Cantora, Weierstrassa. Bolzano
vyslovil nutnú a postačujúcu podmienku pre konvergenciu
postupností, podal presnú definíciu spojitej funkcie a formuloval
o nej niekoľko dôležitých viet. Zostrojil spojitú funkciu, ktorá nemá deriváciu
v žiadnom bode hustej množiny. Ďalej zostrojil spojitú funkciu, ktorá nie je
monotónna na žiadnom intervale svojho definičného oboru. Rozpracoval teóriu
reálnych čísel, pokúšal sa o dôkaz axiómy o rovnobežkách. Bolzano uviedol pojmy
uzavretý, otvorený a polouzavretý interval, presne vymedzil pojmy limity a derivácie.
Paradoxy nekonečna, napísané v rokoch 1847 – 1848 (prvý raz vyšli roku
1851), obsahujú základné idey o práci s nekonečnými množinami. Na túto prácu sa
odvolával aj tvorca teórie množín Georg Cantor. Bolzano rozlíšil konečnú,
spočítateľnú a nespočítateľnú množinu, uznával aktuálne nekonečno. Dokázal, že
vlastná podmnožina nekonečnej množiny môže byť s ňou samou ekvivalentná.
Bernard Bolzano dospel až k pojmom mohutnosti množiny a mohutnosti kontinua,
ale nevyužil ich. Medzi prvými pochopil význam nekonečna v matematike a vytušil
dôležitosť presných definícií. Napísal: „Konečné a nekonečné sa vzťahuje na určité
vnútorné vlastnosti predmetov a vôbec sa netýka len ich vzťahov k našej poznávacej
schopnosti či dokonca k našim zmyslom.“
Hlbokým odkazom v oblasti sémantickej logiky sa
stalo Bolzanovo Vedoslovie, dokončené roku 1830, ktoré
vyšlo anonymne až roku 1837. Bolzano, vychádzajúc zo
svojich filozofických a etických princípov, sa snažil
hľadať objektívne dôvody matematických poučiek:
„Predovšetkým som si stanovil pravidlo, že ma žiadna
zrejmosť predpokladu nedonúti k tomu, aby som sa cítil
zbavený povinnosti hľadať preň dôkazy tak dlho, pokiaľ
jasne neuvidím, že nemožno a prečo nemožno požadovať
žiadny dôkaz.“ Spresňoval pojmy, budoval systém, spájal
morálny ideál s exaktnou metódou.
Spoznal, že v matematike sa nemôžeme zaobísť bez dôkazu existencie. Pri
každom dôkaze žiadal uviesť všetky predpoklady, používať dané a neuchyľovať sa
k cudzorodým pojmom. Naznačil cesty k formalizácii niektorých dôkazových
postupov. Mal geniálnu intuíciu, kriticky a originálne zameral svoju pozornosť na
precízne definovanie základných pojmov rôznych vedných odborov. Pozoruhodným
spôsobom predvídal celý rad zásadných problémov modernej formálnej logiky
a teórie vedy.
Bernard Bolzano v mnohých matematických úvahách predbehol svojich
súčasníkov. I keď viaceré jeho významné podnety zostali v jeho dobe nepublikované

i nepochopené, aj tak mu nesporne patrí popredné miesto v histórii matematiky.
Dokázal veľmi dobre narábať s jemným aparátom logiky, zdôraznil súvislosť
metodológie s filozofiou, prispel k výstavbe základov modernej matematiky. Svoje
utopické predstavy o riadení spoločnosti zverejnil Bolzano v práci O najlepšom štáte.
Je odrazom ideí o všeobecnom blahu ako najvyššom mravnom zákone. Vždy sa
snažil zabrániť zlu a trápeniu, chcel spojiť rozum a moc. Zdôrazňoval úlohu
celoživotného štúdia, lebo vzdelanie považoval za nástroj formovania rozumu: „Bez
toho, že by sme preceňovali hodnotu, ktorú poznanie má, musíme všetci uznať, že
nevedomosť a omyl pôsobí celému ľudstvu nesmierne zlo… Každý človek, pokiaľ je
živý, má pokračovať vo svojom vzdelávaní.“
Múdry a ušľachtilý Bernard Bolzano, jeden
z najprenikavejších mysliteľov 19. storočia v Čechách, zostane v našich dejinách zapísaný ako významný matematik, logik, filozof i sociálny mysliteľ.
Ako človek pokrokový, ktorý svoje presvedčenie,
vedecké i humanistické, nielen hlásal, ale podľa
neho aj žil. Podarilo sa mu vytvoriť obdivuhodné
dielo zjednocujúce morálne ideály s prísnou vedeckou metódou, praktické postupy bádania s teoretickou logikou, oduševnenie pre pojmovú usporiadanosť so skutočnými formami pravdy a sveta.
Myšlienka Isokratova, ktorú použil ako motto prvej
vedeckej práce, je zaujímavým postrehom, výstižnou
charakteristikou i podnetným impulzom: „ … vo vedách i vo všetkých ostatných oblastiach neprinášajú
pokrok tí, ktorí kŕčovite zotrvávajú na ustálenom
stave vecí, ale tí, ktorí sa usilujú o lepšie, tí, ktorí sa odvážia stále meniť všetko, čo
nie je v poriadku.“
Pripomeňme si ešte niekoľko myšlienok, ktorými sa Bolzano zapísal do sŕdc
svojich kolegov a žiakov:
„Byť šťastným a iných obšťastňovať – to je pravé poslanie človeka …
Priznajme sa pred celým svetom, že potrebujeme lásku, milovať a byť milovaní.“
„Musíme byť rozhodní. Priľnúť k pravde, k dobrej veci ľudstva, a nie sa chcieť
zapáčiť nejakej skupine, nejakej súdnej stolici… Odvahu potrebuje aj učiteľ, pretože
pravá osveta vždy naráža na odpor; v každej krajine sa nájdu ľudia, pre ktorých je
čistá pravda soľou v očiach…“
„Pravá veselosť nielenže neuberá z ľudskej dôstojnosti, ale je aj podstatnou
podmienkou jej dokonalosti… Zo všetkých možných spôsobov jednania vyber vždy
ten, ktorý po uvážení všetkých dôsledkov najviac prispeje k blahu celej spoločnosti.“
Z odkazu významných učiteľov, ktorí dokázali zosúladiť slová so skutkami
a osobným životom, zostane vždy niečo pozitívne vo vedomí ich žiakov, i keď sa ich
cesty rozídu. Takou osobnosťou nepochybne bol aj Bernard Bolzano.
Dušan Jedinák

