
OŚ CZA SU (rok)

Wła śnie ta kie jest tra dy cyj ne ro zu mie nie nie skoń czo no ści, z licz ba mi po -
stę pu ją cy mi jed na za dru gą bez ogra ni cze nia. Ma te ma ty cy uży wa ją po ję -
cia nie skoń czo no ści na wie le róż nych spo so bów, ale w żad nym ra zie
nie nale ży jej trak to wać ja ko zwy kłą licz bę – bo nią nie jest.

Prze li cza nie Nie miec ki ma te ma tyk Georg Can tor prze ka zał nam zu peł -
nie od mien ną kon cep cję nie skoń czo no ści. Sa mo dziel nie stwo rzył teo rię,
któ ra sta ła się mo to rem na pę dza ją cym wie le dzia łów współ cze snej ma te -
ma ty ki. Po ję cie, na któ rym opar ta jest teo ria Can to ra, ma wie le wspól ne -
go z czyn no ścią prze li cza nia, prost szą niż ta, któ rą wy ko nu je my na co dzień.

Wy obraź my so bie far me ra, któ ry nic nie wie o li cze niu z uży ciem liczb.
Skąd ma on wie dzieć, ile ma owiec? Pro ste – wy pusz cza jąc owce ra no na
pa stwi sko, bę dzie mógł stwier dzić wie czo rem, czy wszyst kie wró ci ły, je -
śli po wyj ściu każ dej owcy odło ży je den ka my czek z kup ki uło żo nej przy
wyj ściu z za gro dy. Gdy by któ raś owca nie do tar ła z po wro tem do za -
grody, na kup ce po zo sta nie je den ka my czek. Na wet nie uży wa jąc liczb,
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Arystoteles odrzuca pojęcie Girard Desargues wprowadza 
aktualnej nieskończoności. pojęcie nieskończoności do geometrii.

7 Nie skoń czo ność

Jak wiel ka jest nie skoń czo ność? Naj prost sza od po wiedź jest na stę pu ją ca:
∞ (ten sym bol ozna cza nie skoń czo ność) jest bar dzo du ża. Po myśl my o osi
liczbo wej z co raz więk szy mi licz ba mi, cią gną cej się „aż do nie skoń czo no ści”.
Dla każ dej ogrom nej licz by, po wiedz my, 101000, ist nie je licz ba jesz cze więk -
sza, ta ka jak 101000 + 1.



far mer po stę pu je bar dzo ma te ma tycz nie, od wo łu je się bo wiem do po ję -
cia wza jem nie jed no znacz ne go przy po rząd ko wa nia mię dzy owca mi a ka -
mycz ka mi. Ten pro sty po mysł ma za ska ku ją ce kon se kwen cje.

Teo ria Can to ra do ty czy zbio rów (a zbiór to po pro stu mno gość obiek -
tów). Na przy kład N = {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ...} jest zbio rem (do dat nich)
liczb cał ko wi tych. Ma jąc zbiór, mo że my mó wić o je go pod zbio rach, czy -
li za war tych w nim mniej szych zbio rach. Naj bar dziej na rzu ca ją cy mi się
pod zbio ra mi na sze go przy kła do we go zbio ru N są pod zbio ry Np = {1, 3,
5, 7, ...} i P = {2, 4, 6, 8, ...}, od po wied nio, zbio ry liczb nie pa rzy stych i pa -
rzy stych. Ja ka mo gła by być od po wiedź na py ta nie, czy ty le sa mo jest liczb
nie pa rzy stych, co pa rzy stych? Co praw da, nie da się po li czyć ele men tów
w każ dym zbio rze i po rów nać wy ni ków, jed nak od po wiedź z pew no -
ścią powin na brzmieć „tak”. Na czym opie ra się to prze ko na nie? Na wra -
że niu, że „po ło wa liczb cał ko wi tych do dat nich to licz by nie pa rzy ste, a po -
ło wa – licz by pa rzy ste”. Can tor zgo dził by się z na szą od po wie dzią,
po dał by jed nak in ne uza sad nie nie. Po wie dział by, że dla każ dej licz by nie -
pa rzy stej ma my pa rzy ste go „part ne ra”, któ ry z nią są sia du je. Stwier dze -
nie, że zbio ry Np i P ma ją ty le sa mo ele men tów opie ra się na po łą cze niu
każ dej licz by nie pa rzy stej w pa rę z licz bą pa rzy stą:

Np: 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21...• • • • • • • • • • •
↕ ↕ ↕ ↕ ↕ ↕ ↕ ↕ ↕ ↕ ↕
• • • • • • • • • • •

P: 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22...

Gdy by śmy te raz za py ta li, czy liczb cał ko wi tych do dat nich jest ty le sa mo,
ile liczb pa rzy stych, od po wiedź mo gła by brzmieć „nie” – z uza sad nie niem,
że zbiór N ma dwa ra zy ty le liczb ile zbiór liczb pa rzy stych.

Jed nak że po ję cie „wię cej” sta je się dość mgli ste, gdy mó wi my o zbio rach
nie skoń czo nych. Le piej za tem wró cić do kon cep cji wza jem nie jed no znacz -
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