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U Wittgensteina je problematická periodizácia. Poznáme dve, tri, či dokon-
ca štyri periódy Wittgensteinovej tvorby? Dnes už máloktorí bádatelia 
uznávajú strohú periodizáciu na raného a neskorého Wittgensteina, napr. 

(Čelutka 2014). Vo svetovom meradle možno reflektovať monografie, ktoré sa ve-
nujú jednej z periód Wittgensteinovej tvorby. V našom geografickom priestore 
je to v poslednej dobe najmä výborná kniha Petra Glombíčka Filozofia mladého 
Ludwiga Wittgensteina. Spomínaná monografia sa upriamuje na rozbor diela 
mladého Wittgensteina. Usiluje sa postihnúť aj netradičné vplyvy, okrem vše-
obecne známych analytikov aj ovplyvnenie Schopenhauerom, ale aj Hertzom 
alebo inými fyzikmi. Neskorému obdobiu Wittgensteina sa naopak zasa venuje 
slovenský filozof Tomáš Čana (porovnaj Čana 2006 a Čana 2011).

Známy a ako autor produktívny filozof Ondřej Beran strednému obdobiu tvorby 
L. Wittgensteina. V  slovenskom a  českom priestore tak predstavuje monogra-
fia spracovanie problematiky, ktorej sa dosiaľ nevenovala žiadna kniha. Autor 
už ponúkol čitateľom viacero zaujímavých kníh a stal sa najmä rozpracovaním 
menej tradičných tém filozofie XX. storočia naozaj invenčným a prínosným au-
torom.

Niektorí bádatelia sa ešte dívajú na periodizáciu Wittgensteina tradične. Mar-
kantné je, že medzi raným a neskorým Wittgensteinom je dosť zásadný rozdiel. 
Podstatne bližšie majú k sebe podľa Berana Frege s Russellom, než neskorý a raný 
Wittgenstein. Wittgenstein redukovaný na dve izolované koncepcie jazyka mož-
no nepôsobí ako dostatočne životaschopná koncepcia. Náš komentátor falzifikuje 
anekdotu o  rýchlom Wittgensteinovom obrate skrz neschopnosť ekonómovi P. 
Sraffovi vysvetliť logickú formu vulgárneho neapolského gesta. Miesto rozprávky 
o náhlom obrate sa usiluje mapovať cestu Wittgensteina v metamorfózach jeho 
názorov od téz Traktátu po základné postuláty neskôr prítomné vo farebných 
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knihách. Samotná cesta dĺžkou i bohatstvom názorov vytvára z pohľadu autora 
jedno samostatné obdobie. Domnievame sa, že s tým možno súhlasiť.

Prvá kapitola má čiastočne biografický nádych. Wittgenstein, ktorý v  závere 
podľa svojich slov vyriešil všetky filozofické problémy, sa už filozofii nehodlal 
ďalej venovať. Radšej pracoval ako záhradník, učiteľ ľudovej školy a  architekt. 
V roku 1928 sa však znova začal zaujímať o filozofiu. Záujem o ňu vzbudila Bro-
uwerova matematická prednáška. V zmysle filozofie matematiky bol Brouwer in-
tuicionista. Z dôvodu záujmu venovať sa filozofii sa Wittgenstein r. 1929 vracia do 
Cambridge. Beran zdôrazňuje nezmyselnosť diskrétneho chápania dvoch období 
jeho tvorby. Usiluje sa protiargumentovať voči obdobným názorom. Wittgenste-
ina vníma ako postupne sa vyvíjajúceho filozofa. Jestvujú určité metafilozofické 
argumenty, ktoré spájajú Wittgensteina ako jediného filozofa celého diela. Raný 
a neskorý Wittgenstein by sa tak zdali byť odlišný najmä postupným vývojom. 
Nejde o dvoch totálne odlišných filozofov, uzatvára Beran. Medzi dve tradičné 
obdobia vsúva prostredného Wittgensteina. V skutku, uvádza rysy ktoré sú špeci-
fické pre opisované obdobie, pokúša sa predmetné obdobie ohraničiť. Vymedzuje 
ho ako obdobie Wittgensteinovho návratu k  filozofii r. 1928 a  rokmi 1933/34, 
keď začal diktovať Modrú a Hnedú knihu. Rovnako konštatuje, že k niektorým 
témam tohto obdobia sa viac nevrátil. Sú to najmä pokusy fenomenologicky „po-
stihnúť celé bohatstvo komplexnej skúsenosti sveta“, ako aj analyzovať farby a čas 
z  hľadiska skúsenosti. Napriek tomu, že z  metafilozofického hľadiska jestvujú 
korelácie medzi Wittgensteinom Traktátu a Skúmaní, má význam ponímať Witt-
gensteina ako filozofa, ktorého dielo je dokumentom konkrétneho samostatného 
obdobia, a teda vnímať aj obdobie stredného Wittgensteina, myslí si autor. Kapi-
tola dokumentačne pracuje s pramennými textovými zdrojmi.

Druhá kapitola sa venuje reminiscenciám Traktátu. Po rekapitulácii autor pred-
stavuje známu prednášku o etike. Opisuje jej obsah, kde náš filozof detailne vy-
kresľuje transcendentnú a teda aj mimovedeckú povahu hodnôt. Autor správne 
konštatuje, že Wittgenstein tu akurát dopĺňa Traktát v  intenciách, ktoré obsa-
huje, ale neprekračuje jeho obsah. Úplne inak možno tvrdiť o obsahu spisu Nie-
koľko poznámok k logickej forme. Kým úvodné pasáže referátu „umožňujú lepšie 
pochopiť traktátovské poňatie jazyka“ (Beran s. 49), Wittgenstein zdôrazňuje, že 
filozofa nezaujíma bežný prirodzený jazyk. Svet sám je kánonom jazykových ne-
zmyslov. Upozorňuje na nutnosť vytvorenia symbolizmu, ktorý eliminuje nepre-
snosti a viacznačnosti. Ústredným problémom je projekcia sveta do roviny jazy-
ka. Tu opúšťa koncepciu vzájomne nezávislých elementárnych viet. Wittgenstein 
sa zaoberá nemožnosťou pripísania dvoch farieb súčasne jednému zornému poľu. 
Viedenský filozof tak vidí i tento problém ako „prípad veličiny, ktorej korektná 
analýza musí inkorporovať číselné údaje, čo umožní vylúčiť všetky ostatné pripí-
sania farby“ (Beran 2013, s. 57) Ako pripomína Beran, v tomto na prvý pohľad 
mätúcom texte Wittgenstein obracia svoju pozornosť od čistého rozmeru a prio-
ri aj ku aposteriórnym aspektom. Wittgenstein tak pripúšťa zásahy empírie do 
pôvodne čistého logického sveta. 
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Tretia kapitola mapuje vzťah Wittgensteina a  Viedenského krúžku. Usiluje sa 
vykresliť historické texty a tiež opísať vplyv Wittgensteina na jednotlivých čle-
nov krúžku, i s diskrepanciami, ktoré neortodoxný a nekonvenčný Wittgenste-
in spôsobil. Do filozofie ho vrátila prednáška Brouwera. V súvislosti so zhmot-
nením filozofických myšlienok, vzniknutých v kontakte Viedenským krúžkom 
upozorňuje autor v uvedenej súvislosti na význam záznamu Wittgensteinovych 
rozhovorov s Waismannom. Beran v uvedenej súvislosti venuje pozornosť pro-
blémom logickej analýzy a logickej formy. V predmetných rozhovoroch Wittgen-
stein polemizuje s  Russellovym typom logickej analýzy. Wittgenstein uvažuje 
o  jednoduchšej logickej analýze ako Russell. Elementárna veta pritom zostáva 
rovnaká ako v Traktáte, t. j. bez spojok a logických operátorov. Predmety pritom 
nerozumie iba substantíva, t. j. rozširuje ich ponímanie aj za subjekt – predikáto-
vé vety. V rozhovoroch s Waismannom Wittgenstein pristupuje k farbám novým 
spôsobom, pripodobňuje farby obrazcu osemstenu, tvoreného dvoma štvorboký-
mi ihlanmi s dotýkajúcimi sa základňami. Zvažuje tu i možnosť, že niekto môže 
mať systém farieb usporiadaný inak, preto nerozhoduje počet farieb, ale syntax. 

Beran sa venuje i vzťahu Wittgensteina a fyzikalizmu, ktorý pregnantne formu-
loval Carnap. Takmer došlo k sporu o autorstvo, keďže Carnap zrejme uverejnil 
Wittgensteinove myšlienky bez odkazu na neho. Podľa autora je sporné, nakoľko 
je v  Traktáte prítomný fyzikalizmus. Z  Traktátu vypreparovať fyzikalizmus je 
v jeho očiach dosť obtiažne. Sám Wittgenstein sa pritom nestotožňoval s Carna-
povými názormi. Wittgenstein nie je v rozhovoroch s Carnapom prívržencom 
fenomenologického jazyka, ale koncepcie jedného bežného prirodzeného jazyka. 
Koncepciu dvoch jazykov uznával Wittgenstein skôr. 

V  súvislosti s  Viedenským krúžkom sa Beran dotýka aj problému verifikácie 
u stredného Wittgensteina. Sám bol inšpiráciou Viedenského krúžku par excel-
lence. Niektoré verifikačné stratégie, ktoré premyslel Wittgenstein neskôr kriti-
zovali Sellars a Quine. Verifikáciu tu pokladá Wittgenstein za samotný zmysel 
pravdivostnej vety. Sám Wittgenstein ale túto identitu, ktorú zapísal Waismann 
nikdy netvrdil, Beran verifikacionizmus v strednom období nášho filozofa po-
kladá za kontroverzný. 

V  tejto súvislosti autora knihy zaujíma aj Wittgensteinova koncepcia jazyka 
v  kontexte spomínaných diskusií. Mienenie vníma náš filozof ako operatívny 
pojem, porozumenie je určované pravidlami, operáciami podľa kalkulu. Pravi-
dlá kalkulu sú apriórne. Tu sa začína objavovať, hoci nevyjasnene a  nepresne, 
pojem hra. Wittgenstein rozlišuje medzi súborom pravidiel a počítaním podľa 
nich. O hre hovorí väčšinou v druhom zmysle. Niekedy však uvádza pojem hra 
i v bežnom zmysle slova. Úvahy o hre používa aj Frege, ale Wittgenstein uvažuje 
inak. Význam slov a viet je tak vlastne funkcia, v súlade s pravidlami kalkulu. 
Wittgenstein rozlišuje v  deskribovaných rozhovoroch tri druhy viet: tvrdenia 
o faktoch, hypotézy a vety fenomenológie. Hypotézy sú predpoklady o zákoni-
tostiach prírody, vety fenomenológie zasa pravidlá, ktoré tvoria kalkuly. Tento 
trojstupňový jazyk má najmä operatívnu povahu. 
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Wittgenstein vedie v spomínaných rozhovoroch i náboženské polemiky. Myslí si, 
že dobré je preto dobré, lebo to chce Boh. Narážame tu na hranice jazyka a Wit-
tgenstein si vie dobre predstaviť aj náboženstvo, v ktorom sa nehovorí. Zmysel 
náboženstva nachádza v praxi. Za povinnosťou je nejaká moc, ktorá trestá a od-
meňuje, inak by to nemalo zmysel. Na konci diskusií signifikantne parafrázu-
je Schopenhauera. Vzdialenie od Traktátu je markantné. Wittgenstein kritizuje 
ponímanie apriórnych syntetických viet u  Husserla, súhlasí s  Heideggerom zo 
Sein und Zeit a z Čo je metafyzika?. Má porozumenie pre Heideggerove problémy, 
ktoré narážajú na hranice jazyka. Úzkosť z ničoty a otázke po zmysle bytia kore-
luje s užasnutím z existencie, správne pripomína Beran. Tento postreh súvislostí 
môžeme u Berana pozitívne oceniť, ešte na prelome 20. a 21. storočia vyvolávali 
obdobné úvahy medzi analytickou komunitou značnú nevôľu. Naproti tomu tre-
ba skonštatovať, že Heidegger nedával svojim záverom morálny rozmer. 

Ďalšia kapitola sa zaoberá sa zaoberá Wittgensteinovým vzťahom k fenomeno-
lógii. Skôr ho zaujímal Heidegger než Husserl. Aj sám Heidegger Wittgensteinove 
texty určite poznal. Náš filozof v prvom rade hovorí, že logické systémy nesmú 
protirečiť fenoménom. Pre dôsledné pochopenie pojmov, ktoré môžu spôsobovať 
ťažkosti, napr. farba vo vyššie vymedzenom fenomenologickom jazyku ide Wit-
tgensteinovi o vyhýbanie sa pascám, ktoré obsahuje traktátovská analýza (Beran 
2013, s. 116). Určitú dobu mal teda Wittgenstein presný fenomenologický jazyk 
ako cieľ, neskôr však tento cieľ opustil. Práve opustením koncepcie fenomenolo-
gického jazyka Wittgenstein otvoril dvere novým otázkam. Fenomenológia je vo 
Wittgensteinovom poňatí zaujatá skutočnosťou a  nie jazykom. Wittgensteinov 
pojem fenoménu vykazuje isté korelácie s jeho poňatím u Heideggera. Wittgen-
steinova fenomenológia skúma, čo má zmysel tvrdiť. Jazyk môžeme popisovať cez 
niečo jestvujúce. Svet je svet ako fenomén. Intencia zo symbolov, je akt kategori-
zovaného uchopenia skutočnosti. 

Priestor, čas a farba sú pre fenomenológiu problematické kategórie. Pre konštitúciu 
priestoru Wittgenstein pokladá za nutné rôzne farebné určenia. V  zrakovom 
priestore sú farby rozložené istým spôsobom. Nie je možné gramaticky konšti-
tuovať vetu, ktorá zrakovému poľu prisúdi súčasne dvojakú realitu. Pojmy farieb 
majú v  štruktúre svoje miesto, Wittgenstein vzťahy medzi farbami zdôraznil 
už v spomínanom osemuholníku. Fundamentálny zmysel má najmä koncepcia 
základných farieb. Celá schéma základných a zmiešaných farieb je technicky veľ-
mi zaujímavá. 

Priestor je uchopiteľný vďaka súradnicovému systému. Zrakový priestor a  sa-
motná optika spolu nesúvisia, upozorňuje náš filozof. Týka sa to i predstavivosti, 
imaginácie, Zrakový priestor u Wittgensteina je určitý systém pojmov. Zrakový 
priestor nie je deliteľný do nekonečna ako geometrický priestor. Wittgenstein ho 
nechápe vo fyzikálnom, ale v gramatickom zmysle.

Beran reflektuje aj poňatie času u stredného Wittgensteina. Čas vníma Wittgen-
stein obdobne ako McTaggart. Sám Beran pritom nepokladá za preukázané, že 
náš filozof McTaggartovu koncepciu poznal. Tento filozof reflektuje dve koncep-
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cie času: ako prúd okamihov, ktoré smerujú do vzdialenej budúcnosti, alebo po-
hľad na čas pomocou kategórií skôr a pozdejšie. Navrhol vlastnú koncepciu, čas 
vnímať ako poradie udalostí, pričom je dôležité, ktorá udalosť nasleduje po ktorej 
a pred ktorou. K uvedenej koncepcii času má blízko práve stredný Wittgenstein. 
To čo k nej pridáva, je rozlišovanie fenomenologického pamäťového času a  fy-
zikálneho času. Svoju koncepciu času pripodobňuje k  filmu. Prítomnosť nemá 
zmysel bez minulosti a sama ozmyselňuje budúcnosť. Autor tu nachádza zásadný 
rozdiel medzi pozdným Wittgensteinom, ktorý vníma afirmáciu a negáciu ako 
pohyb rieky. Stredný Wittgenstein vníma vety a minulosti ako sémanticky odde-
lené podľa metód verifikácie. V súvislosti s časom stredný Wittgenstein hovorí, 
že hypotézy formuluje pravdepodobnosť, napr. prírodné zákony sú hypotézy na-
prieč časom (Beran 2013, s. 165). 

Náš český filozof si všíma i  Wittgensteinovo ponímanie bolesti v  strednom 
období. Je logicky nemožné cítiť bolesť zubov iného. Bolesť patrí k  fenomeno-
logickému popisu sveta. ja je situované na unikátne miesto priestoru. Bolesť sa 
odohráva v  ja. V  uchopení bolesti je dôležitá úloha konkrétneho jazyka, ktorá 
ju vyjadruje. V  niektorých aspektoch sa Wittgenstein približuje k  Husserlovej 
analýze telesnosti. Zmysel a nezmysel tvrdení je u prostredného Wittgensteina 
vedený intuitívne (a podľa Berana nedôsledne) na rozdiel od pozdného Wittgen-
steina.

V závere kapitoly sa autor venuje doznievaniu fenomenológie u Wittgensteina. 
Vo Veľkom strojopise prichádza náš filozof k metafilozofickému záveru, že úloha 
filozofie je vyjasňovanie spôsobov použitia prirodzeného jazyka. 

Krátka piata kapitola sa venuje koncepcii jazyka a metóde filozofie. Jazyk opisuje 
sám seba znova len prostredníctvom jazyka, vetu jazyka deskribujeme len tak, 
že ju opakujeme. Môžeme vysvetliť jednotlivé jazykové výrazy, nie celý jazyk. 
vysvetľovanie jazykom má hranice. Podľa Wittgensteina nie je možné pamätať 
si na čas, v  ktorom si autenticky spomíname na skutočnosť, že ešte neovláda-
me jazyk. Nejestvuje možnosť vystúpiť z  jazyka, Wittgensteinova koncepcia sa 
tu vzďaľuje jeho staršej koncepcii jazyka logiky do jazyka sveta. Význam slova 
je jeho pozícia v  jazyku. Tu sa tiež objavuje pojem hra, kto používa jazyk, hrá 
istú hru. Vety sú súčasti jazyka v zmysle hry. Tu Wittgenstein postuluje konečnú 
formuláciu elementárnej vety, je to taká veta, ktorú nemožno analyzovať pomo-
cou častí, ktoré by boli vetami. Významový vzťah chápe prostredný Wittgenstein 
ako konvenciu. Úloha jazyka je v opise, príkazoch, náš filozof vníma jazyk ako 
sadu nástrojov, stále viac vníma jazyk ako kalkul, než ako obraz. Účel jazyka je 
širší, než strohý opis. Pochopenie jazyka stredným Wittgensteinom sa tak podľa 
Berana stáva hybridným, je to čiastočne analógia s kalkulom a čiastočne s hrou. 

Deskriptívno – terapeutická úloha filozofie pramení už u stredného Wittgenste-
ina. Štúdium jazyka ako kalkulu je deskriptívnou aj informatívnou úlohou filo-
zofie. Jej úlohou je čistiť formy. Človek sa musí dať vyviesť z omylu a vzdať sa ho. 

V predposlednej kapitole sa krátko autor venuje jazykovým hrám u  stredného 
Wittgensteina. Beran sa zaoberá Wittgensteinovým poňatím logiky ako nor-
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matívnej vedy. Tu bol náš filozof inšpirovaný Ramseyom. Takýto druh disciplí-
ny nehovorí o veciach, je o jazyku, v zmysle predpisu pravidiel. Wittgenstein si 
uvedomoval, že takto jazyk nefunguje. Takáto koncepcia už smeruje k Modrej 
knihe, konštatuje Beran. R. 1932 už náš filozof používa termín jazyková hra. Vo 
Veľkom strojopise však o  plnokrvnú neskoro wittgensteinovskú filozofiu ešte 
nejde, hodnotí autor. V závere spomínaného diela náš filozof anticipuje niektoré 
typické znaky Filozofických skúmaní. V jazykových hrách mu nejde o zhodu so 
skutočnosťou. V závere kapitoly sa autor venuje uchopeniu problému vo fareb-
ných knihách. Fenomenológiu Wittgenstein vo Veľkom strojopise cum grano salis 
umožňuje jedine ako gramatiku, konštatuje autor.

Posledná kapitola je venovaná filozofii matematiky u Wittgensteina opisovaného 
obdobia. Sám Wittgenstein pôvodne hodlal napísať druhú časť Filozofických 
skúmaní ako súbor, ktorý sa venuje filozofii matematiky. Ako konštatuje autor, 
tomuto zameraniu Wittgensteinovho diela sa venuje najmenej pozornosti. Práve 
v  prostrednom období sa Wittgenstein venoval filozofii matematiky najväčšiu 
pozornosť. Na začiatku kapitoly sa autor zaoberá traktátovským poňatím mate-
matiky. Matematické vety v Traktáte pokladá za vety rovnosti, ktoré nepotrebu-
jeme samy o sebe, ale na to, aby sme pomocou nich odvodili iné výroky. Wittgen-
stein na tomto mieste neredukuje matematiku na logiku. Wittgenstein vníma jej 
praktické súvilosti – i vzhľadom na jej fundáciu. 

Filozofia matematiky stredného Wittgensteina je poznamenaná konštruktivi-
zmom, konštatuje autor. Matematiku robíme, tvoríme, myslí si viedenský filozof. 
Matematika je kalkul, ktorý prevádza operácie. Konštruujeme konkrétne výroky 
podľa pravidiel kalkulu. Nekonečno je vnímané ako problém z hľadiska extenzií 
a intenzií. Ako extenzia je množina súborom prvkov. Nekonečná extenzia nie je 
možná, nekonečno vnímame skôr cez intenziu. 

Nekonečný číselný rad chápe ako nekonečnú možnosť konečného číselného 
radu. „Zápis nekonečnej triedy poskytuje „rekurzívne pravidlo“ pre induktívne 
rozvíjanie konečného základu“ (Beran 2013, s. 219). Wittgenstein tak odmieta 
pojem aktuálneho nekonečna. Intenziu a extenziu pritom nemožno miešať ani 
nahradiť. Nemôžme konštatovať ani nekonečné konjunkcie a disjunkcie. Neko-
nečná extenzia je nekonečná iba potenciálne a  neobsahuje ju ani Božia myseľ. 
Existenčný kvantifikátor tiež nemôže byť vzťahovaný na nekonečný počet entít. 

Wittgenstein nesympatizoval s intuicionizmom kvôli zákonu vylúčenia tretieho. 
Brouwer hovorí o jestvovaní matematicky nerozhodnutých viet, čo je podľa Wit-
tgensteina nezmysel. Spôsob, ako sa presvedčiť o platnosti matematickej vedy je 
dokázať ju. Vety matematiky sú konštrukciami a tak sú nutne rozlíšiteľné. V tejto 
súvislosti pokladal dôkaz Veľkej Fermatovej vety za nezmysel. Matematickú in-
dukciu síce uznáva, ale poníma ju špecificky, ako cestu ukázať možnosť ďalších 
krokov v postupnosti. Matematická indukcia sa tak ako pravidlo iba tvári, v prí-
snom zmysle žiadnym matematickým pravidlom nie je. 

Špecifický prístup má náš filozof k iracionálnym číslam. Podľa neho rýdzo ira-
cionálne čísla tiež nemožno chápať extenzionálne. Ak je aj zápisom extenzionál-
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ne, jeho význam musí byť intenzionálny. Vníma ich ako materiál pre zalepovanie 
medzier matematikov, ktorí sa zaoberajú kontinuom. Kritérium pre porovnáva-
nie zmyslu iracionálnych čísel je ich komparácia s racionálnymi číslami a určo-
vanie, ktoré z nich je väčšie. Desatinný rozvoj v neobmedzenom zmysle chápal 
ako mŕtve pravidlo živého pravidla, ktoré vyjadruje číslo. Čísla, ktoré sú potrebné 
len na vyplnenie kontinua, volá Wittgenstein falošné iracionálne čísla. Vlastné 
iracionálne čísla majú zmysel len ako pravidlá. Nekonečné extenzie musia byť 
pre algoritmus neprekonateľnou prekážkou. Na druhej strane, náš filozof uznáva 
komplexné čísla, lebo sú skonštruované, majú väzbu k praxi, ale iracionálne čísla 
pokladá za nebezpečný pseudopojem. 

Kritizuje i teóriu množín. Množiny nemôžu mať šípky bez uzatvorenia určitým 
smerom. Nie je možné myslieť množinu všetkých čísel akéhokoľvek typu. Teóriu 
množín tak pokladá za filozoficky povrchnú. Na podobnom princípe kritizuje 
Dedekindovu definíciu nekonečnej triedy. Wittgensteinov konštruktivizmus je 
normatívny, uzatvára Beran. V  jeho poňatí prostredný a neskorý Wittgenstein 
vo filozofii matematiky splýva. Ako je všeobecne známe, neskorý Wittgenstein sa 
preslávil aj kritikou Gödelových viet (porovnaj Ambrozy 2010). 

Beranova kniha je nesmierne cenná. Prináša podrobné zmapovanie prostred-
ného obdobia Wittgensteinovej filozofie a  vyvracia nepravdivé legendy o  jeho 
náhlom obrate. Obzvlášť treba oceniť kapitolu o  jeho filozofii matematiky. Pre 
analyticky orientovaného náročného čitateľa bude monografia rozhodne zname-
nať obohatenie.
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