
3. KAPITOLA
Co se dovíme o čtvrté dimenzi, jestliže budeme
studovat geometrické vztahy uvnitř našeho prostoru?
Jaký vztah má trojrozměrný objekt k čtyřrozměrnému?
Čtyřrozměrný objekt jako stopa po pohybu
trojrozměrného objektu ve směru, jež v něm není
obsažen. Čtyřrozměrný objekt jako soustava nekonečného
počtu trojrozměrných objektů. Trojrozměrný
objekt jako průřez čtyřrozměrným. Objekty a jejich
části v trojrozměrném a čtyřrozměrném prostoru.
Trojrozměrné a čtyřrozměrné objekty se nedají
poměřovat. Hmotný atom jako průřez přímky skrze
čtvrtou dimenzi.

Ve své druhé knize The Fourth Dimension (Čtvrtá dimenze)
napsal Charles Hinton zajímavou poznámku o tom,
jak také můžeme nahlížet na otázku vyšších dimenzí.
„Objekty v našem prostoru k sobě zaujímají takový
vztah, z nějž si dokážeme vyvodit, jaký vztah má prostor,
který známe, k vyššímu prostoru.
Je nám známo, jak se má bod k přímce, přímka k rovině
a rovina k objektu. Je téměř jisté, že stejný vztah panuje
mezi trojrozměrným objektem a objekty s více rozměry.“
A skutečně, pokud se u této myšlenky zastavíme a podíváme
se na propastné rozdíly, které odlišují prostý bod
od přímky, přímku od plochého povrchu, tedy od roviny,
a rovinu od trojrozměrného objektu, pochopíme, kolik
nového a pro nás nepochopitelného se v tajuplném světě
čtvrté dimenze ještě skrývá.
Nemůžeme ani pomýšlet na to, že bychom použili zákony,
vztahující se k přímce, k určování polohy bodu, tak
jako si nemůžeme představit, že bychom rovinu položili
na přímku a aplikovali na ni zákony o rovině. Nepřipadá
v úvahu, že bychom vypouklý objekt přenesli do dvojrozměrného
světa roviny a snažili se jej s pomocí zákonů týkajících
se dvojrozměrného prostoru vypočítat. Toto vše
chápeme. Teď si ještě musíme uvědomit, že si my, obyvatelé
trojrozměrného světa, nedokážeme představit, že bychom
tu měli objekt, který by byl více než trojrozměrný,
stejně jako nedokážeme ani pochopit zákony existence
takovýchto vícerozměrných objektů.
Studujeme-li však pozorně, jak se k sobě mají bod,
přímka, rovina a objekt, začínáme čtvrtou dimenzi maličko
poznávat, potažmo i čtyřrozměrný prostor.
Probleskne nám hlavou, čím by mohl být ve srovnání
s naším trojrozměrným prostorem a čím by být nemohl.
Především poznáváme to druhé, což je nejdůležitější,
protože se tak zbavujeme mnohých hluboce zakořeněných
iluzí, které jsou pro naše správné poznávání světa
doslova škodlivé.
Rovněž se dovíme, co v prostoru se čtyřmi rozměry
nemůže být, což nám pomůže se zorientovat, co tam tedy
být může.
Zkusme se zaměřit na vztahy, panující uvnitř našeho



prostoru – to nám ukáže, k jakým výsledkům můžeme na
základě jejich poznávání dospět.
Klasická geometrie považuje přímku za stopu, kterou
zanechává jeden bod po svém pohybu. Analogicky
přistupuje k rovině, kterou považuje za stopu po pohybu
přímky, a k objektu, který považuje za stopu po pohybu
roviny. V souvislosti s tím si položme otázku: Copak nemůžeme
čtyřrozměrný objekt považovat za stopu po pohybu
trojrozměrného objektu?
Copak je to vlastně za pohyb? V jakém směru probíhá?
Bod. Když se bod pohybuje v prostoru, zanechává
za sebou stopu v podobě přímky. Pohybuje se tedy ve
směru, jenž v něm samém není obsažen, protože bod sám
o sobě žádný směr mít nemůže.
Přímka. Pohybuje-li se přímka v prostoru, zanechává
za sebou stopu v podobě roviny. Přímka se rovněž pohybuje
ve směru, který v ní není obsažen. Bude-li se přímka
pohybovat ve směru, který v ní obsažen je, pak zůstane
vždy jen přímkou (tedy nepřijme podobu vícerozměrného
těla – pozn. překl.).
Rovina. Pohybuje-li se v prostoru rovina, zanechává
za sebou stopu v podobě objektu a rovněž se pohybuje
ve směru, který v ní není obsažen. Bude-li se pohybovat
v jednom ze směrů, který v ní obsažen je, pak zůstane
navždy jen rovinou. Aby mohla zanechat stopu v podobě
objektu, trojrozměrné figury, musí se dostat sama ze sebe
a pohybovat se směrem, který v ní samotné není.
S ohledem na to, co jsme uvedli výše, můžeme analogicky
vytvořit následující závěr: aby objekt zanechal stopu
v podobě čtyřrozměrné figury, musí se pohybovat ve směru,
který v něm není obsažen; jinými slovy se musí objekt
dostat „ven ze sebe samého“, vyjít ze sebe, ze své formy.
Vysvětlíme si, jak to vlastně máme chápat.
V tuto chvíli můžeme směle říct, že směr pohybu
ve čtyřrozměrném prostoru (respektive ve čtvrtém rozměru)
leží mimo všechny směry, které jsou v trojrozměrné
figuře možné (nebo které má trojrozměrná figura k dispozici).
Přímka se nám jeví jako nekonečný počet bodů, rovina
jako nekonečný počet přímek a objekt jako nekonečný
počet rovin.
Z toho analogicky vyplývá, že čtyřrozměrné těleso
můžeme považovat za nekonečný počet trojrozměrných
objektů a prostor se čtyřmi rozměry za nekonečný počet
trojrozměrných prostorů.
Dále víme, že přímka je omezena body, rovina je omezena
přímkami a objekt je omezen rovinami.
Je možné, že prostor se čtyřmi dimenzemi je omezen
trojrozměrnými objekty.
Tutéž myšlenku můžeme formulovat i jinak: přímka
(úsečka) je vzdálenost mezi body, rovina je vzdálenost
mezi přímkami a objekt je vzdálenost mezi rovinami.
Přímka od sebe odděluje dva nebo více bodů (úsečka
je nejkratší vzdálenost mezi dvěma body), rovina od sebe
odděluje dvě nebo více přímek a objekt odděluje dvě nebo



více rovin. Krychle zase od sebe odděluje šest plochých
rovin, které tvoří její strany.
Linie spojuje několik jednotlivých bodů do určitého
celku (ať už je to klasická přímka, křivka, nebo lomená linie),
rovina spojuje několik přímek do jednoho celku (třeba
do čtverce či trojúhelníku) a objekt propojuje do jednoho
celku určitý počet rovin (které mohou tvořit krychli
či pyramidu).
Máme tu pravděpodobnost, že prostor se čtyřmi rozměry
představuje vzdálenost mezi několika objekty,
které od sebe navzájem odděluje a zároveň je spojuje
do vyšších celků, jež se nám jeví jako samostatné, ačkoliv
pro nás zatím zůstávají nepochopitelné a nepředstavitelné.
Pak tu máme další hledisko – průřez objektů. Bod je
chápán jako průřez přímkou, přímka jako průřez rovinou
a rovina jako průřez objektem.
Analogicky je trojrozměrná figura (krychle, koule či
pyramida) s velkou pravděpodobností průřezem čtyřrozměrným
tělesem. Všechen trojrozměrný prostor je průřezem
čtyřrozměrným prostorem.
Pokud jakékoliv trojrozměrné těleso tvoří průřez čtyřrozměrným
tělesem, pak je jakýkoli bod trojrozměrného
objektu průřezem přímky čtyř rozměrů. Atom fyzického
těla můžeme brát nikoli jako něco hmotného, materiálního,
nýbrž jako průsečík čtyřrozměrné přímky procházející
naším vědomím.
Pohlížíme-li na trojrozměrné těleso jako na průřez
čtyřrozměrným tělesem, nezbytně nás to přivede k myšlence,
že mnohá samostatně existující (z našeho hlediska)
trojrozměrná tělesa mohou být průřezy částí jednoho samostatného
čtyřrozměrného tělesa.
Tuto myšlenku si můžeme osvětlit na následujícím
jednoduchém příkladě. Představme si vodorovnou plochu,
která protíná vrcholek stromu rovnoběžně se zemí.
Průřezy větvemi na této ploše se zobrazí jako samostatné,
navzájem ničím nepropojené ploché objekty. V našem
prostoru a z našeho hlediska to však jsou průřezy větvemi
jednoho a téhož stromu, které patří do jeho koruny, získávají
živiny ze stejných kořenů a vrhají tentýž stín.
Nebo si uvedeme další zajímavý příklad, který znázorňuje
totéž a který v jednom ze svých traktátů uvedl
Leadbeater: „Dotkneme-li se povrchu stolu konečky
pěti prstů ruky, zůstane na něm pouze pět otisků v podobě
koleček, ale žádné skutečné stopy, které by vypovídaly
o celé ruce člověka, natož o člověku, jemuž ruka patří.
Na povrchu stolu zůstane pět samostatných koleček. Jak
si podle nich můžeme představit celého člověka, bytost se
vším všudy, se vším bohatstvím fyzického a duchovního
života? To nejde. Vztah, který máme ke světu se čtyřmi
dimenzemi se podobá tomu, jaký bychom mohli zaujmout
k bytosti zkoumající pět koleček na stole (čili plochá bytost
snažící se pochopit podstatu pěti záhadných koleček
je ve stejné situaci jako my, když se snažíme přijít na
kloub podstatě čtyřrozměrného prostoru). I my vidíme jenom



„konečky prstů“ a nic víc – pochopit čtvrtou dimenzi
je pro nás nedosažitelné.
Víme, že na rovině se dá zobrazit trojrozměrné tělo:
můžeme nakreslit krychli, mnohoúhelník nebo kouli.
Avšak to není opravdová koule ani krychle, je to jen projekce
krychle nebo koule na ploše. Máme právo si myslet,
že trojrozměrná tělesa, která se nacházejí v našem prostoru,
jsou jenom projekcemi ve sféře čtyřrozměrných těles,
jež nechápeme a jež jsou pro nás nedosažitelná?

4. KAPITOLA
Kde máme hledat čtvrtou dimenzi? Co to vlastně
je „pohyb“? Součástí jakéhokoliv pohybu je pohyb
v prostoru a pohyb v čase. Co to vlastně je čas?
Dvě nejdůležitější myšlenky, z nichž se skládá pojem
čas. Nová rozlehlost prostoru a pohyb v něm.
Čas jako čtvrtá dimenze prostoru. Není možné pochopit
čtvrtý rozměr bez znalosti pátého rozměru.
Pojem pohyb a vnímání času. Smysl pro čas jako
hranice (rovina) vnímání prostoru. Charles Hinton
a zákon o rovině. „Éter“ jako rovina . Co si asi mysleli
staří Římané o přechodu času do prostoru čtvrtého
rozměru? Současnost, minulost a budoucnost.
Proč nejsme schopni vidět minulost a budoucnost?
Život „na omak“. Wilhelm Wundt charakterizuje
naše smyslové poznávání.

Podle analogie, jak se k sobě navzájem mají dvojrozměrné
útvary a trojrozměrné figury, jsme si vyjasnili, že
čtyřrozměrné objekty se dají chápat jako stopy po pohybu
trojrozměrných těles ve směru, jenž v nich není obsažen.
Jinými slovy: směr pohybu ve čtvrté dimenzi jde mimo
ostatní tři směry reálné v našem trojrozměrném prostoru.
Co je to za směr?
Abychom se vůbec mohli pokusit o odpověď, nejprve
se podíváme, zda vůbec známe pohyb ve směru, který
není v trojrozměrném prostoru obsažen, zda o něm vůbec
něco víme.


