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Wprowadzenie: nauki aprioryczne

I � Nauki tradycyjnie dzieli się, ze względu na metodę, na
dedukcyjne i empiryczne.

I � Nauki empiryczne to wszystkie pozostałe nauki, tzn. nauki,
w których stosuje się obserwację i eksperyment w celu
uzasadniania twierdzeń.

I � W naukach dedukcyjnych nie stosuje się obserwacji
i eksperymentu w celu uzasadniania twierdzeń. Do nauk
dedukcyjnych należą matematyka i logika. (Poznanie a priori)

I Naturalnymi kandydatkami na nauki aprioryczne są
matematyka i logika.
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Wprowadzenie: nauki aprioryczne

I Poznanie empiryczne zdaje się prowadzić do wiedzy-doxa,
wiedzy hipotetycznej.

I Od starożytności matematykę uważa się za wzorzec
wiedzy-episteme.

I Filozofowie różnili się jednak w kwestii i źródeł i przedmiotu
poznania matematycznego.
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www.quora.com
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Co bada matematyka? Jaki jest status ontyczny przedmiotów
matematycznych?
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Sprór o uniwersalia współcześnie
Roman Murawski: Filozofia matematyki: Zarys dziejów, Warszawa 2001, s. 176-181

I Zbiór
I W sensie kolektywnym.
I W sensie dystrybutywnym.
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Sprór o uniwersalia współcześnie
Zbiór sensie kolektywnym

I W znaczeniu kolektywnym zbiór pewnych przedmiotów to
całość złożona z tych przedmiotów.

I To znaczenie słowa „zbiór” mamy na myśli mówiąc, że
biblioteka jest zbiorem książek, czy że łańcuch jest zbiorem
ogniw.

I W tym znaczeniu zbiór konkretnych, zmysłowo
postrzegalnych przedmiotów jest więc pewnym innym,
konkretnym, zmysłowo postrzegalnym obiektem.

I Zwrot „x jest elementem zbioru A” znaczy tu tyle, co „x jest
częścią zbioru A”.

I Mereologia (Stanisław Leśniewski; 1886-1939)

Roman Murawski: Filozofia matematyki: Zarys dziejów, Warszawa 2001, s. 176-181
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Sprór o uniwersalia współcześnie
Zbiór sensie dystrubutywnym

I Zbiór w sensie dystrybutywnym nie musi być zmysłowo
postrzegalnym przedmiotem, nawet jeśli jego elementy są
takimi przedmiotami.

I Przy tym znaczeniu zdanie „Wenus jest elementem zbioru
planet Układu Słonecznego” znaczy tyle, co „Wenus jest
planetą Układu Słonecznego”, a zdanie „3 jest elementem
zbioru liczb naturalnych” – tyle, co „3 jest liczbą naturalną”.

I Teoria mnogości

Roman Murawski: Filozofia matematyki: Zarys dziejów, Warszawa 2001, s. 176-181
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Sprór o uniwersalia współcześnie
Zbiory

I Pewne zdania są prawdziwe przy jednym ze znaczeń słowa
„zbiór”, a fałszywe przy drugim.

I Zanie: „Piąta część Wenus jest elementem zbioru planet
Układu Słonecznego”.

I Jest ono prawdziwe w przypadku kolektywnego sposobu
pojmowania zbioru,

I a fałszywe w przypadku jego pojmowania w sposób
dystrybutywny.

I Naturalne pytanie: Czy i jak istnieją zbiory w sensie
dystrybutywnym?

I Spór o uniwersalia
Roman Murawski: Filozofia matematyki: Zarys dziejów, Warszawa 2001, s. 176-181
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Spór o uniwersalia współcześnie

I Współczesna postać sporu o uniwersalia: spór o status
ontyczny przedmiotów matematycznych.

I Jest to zarazem spór dotyczący granic poznania
matematycznego (tzn. przedmiotu tego poznania).

I � Mamy tu trzy stanowiska:
I platonizm
I neokonceptualizm
I neonominalizm

10 / 37



Spór o uniwersalia współcześnie

I realizm pojęciowy (uniwersalia istnieją rzeczywiście) −→
platonizm

I konceptualizm pojęciowy (uniwersalia to „koncepty”, byty
jedynie pomyślane) −→ neokonceptualizm

I nominalizm pojęciowy (istnieją tylko nazwy ogólne i byty
jednostkowe) −→ neonominalizm
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Status ontyczny

� Platonizm (odpowiednik realizmu):

I przedmioty matematyczne istnieją rzeczywiście (obiektywnie),
niezależnie od poznających je podmiotów, poza czasem
i przestrzenią.

I W tym sensie istnieją wszystkie i tylko te przedmioty, które są
niesprzeczne. Zbiór liczb naturalnych istnieje „rzeczywiście”,
jego istnienie nie sprowadza się przy tym do istnienia jego
elementów.

I Zadaniem matematyki jest opisanie przedmiotów
matematycznych, tak jak zadaniem zoologii jest opisanie
różnych gatunków zwierząt. (Uprawianie matematyki polega
na odkrywaniu bytów matematycznych.)

I Platonistą w tym sensie był Kurt Gödel (Kurt Gödel
(1906–1978)).
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Kurt Gödel (1906–1978)

„Klasy i pojęcia mogą być pojmowane jako rzeczywiste
obiekty istniejące niezależnie od naszych definicji i
konstrukcji. (...) Wydaje mi się, że założenie istnienia
takich obiektów jest tak samo uzasadnione jak przyjęcie
istnienia ciał fizycznych, a jest przecież wiele racji, by
przyjąć ich istnienie”

(Russell’s Mathematical Logic, s. 137, za: Roman Murawski: Filozofia matematyki:
Zarys dziejów, Warszawa 2001, s. 176-181 ).
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Status ontyczny

� Neokonceptualizm (konstruktywizm):

I istnieją tylko te przedmioty, które można skonstruować.
I Istnieją obiekty matematyczne konstruowalne, niesprzeczność

nie jest wystarczającym warunkiem istnienia obiektu.
I Również nurt intuicjonizmu w filozofii matematyki silnie wiąże

się z konstruktywizmem.
I Przedmioty matematyczne są konstruowane przez podmiot

poznający, uprawianie matematyki polega na konstruowaniu.
I Konstruktywistą był Poincaré (Henri Poincaré (1854–1912)).
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Status ontyczny

� Neonominalizm (czasami łączony z formalizmem):

I istnieją wyłącznie przedmioty jednostkowe, wszystkie zdania
traktujące pozornie o przedmiotach ogólnych (np. o zbiorach)
w istocie dotyczą przedmiotów jednostkowych.

I Np. Nelson Goodman (1906–1998): „[Nominalizm formalny]
odrzuca zbiory jako byty trudne do zrozumienia, ale jako
indywidua dopuszcza obiekty jednostkowe jakiejkolwiek natury.
(...) Wymaga on tylko tego, aby wszystko, co jest dopuszczane
jako istniejące w ogóle, było traktowane jako przedmiot
indywidualny”

(A World of lndividuals, s. 17, za Roman Murawski: Filozofia matematyki:
Zarys dziejów, Warszawa 2001, s. 176-181).
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Status ontyczny przedmiotów matematycznych

Cud odpowiedniości języka matematyki do wyrażania
praw fizyki jest niezwykłym darem, którego nie rozumiemy
i na który nie zasługujemy.

E.P. Wigner, Niepojęta skuteczność matematyki w naukach
przyrodniczych, [w:] Współczesna filozofia matematyki, red. R.
Murawski, PWN, Warszawa 2002, s. 309.
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Status ontyczny przedmiotów matematycznych

Przydatność matematyki w opisie świata czy też inaczej
mówiąc, stosowalność matematyki w naukach
eksplorowana była już na wiele sposobów. Fakt ten
uznawany jest przez wielu filozofów za przesłankę na rzecz
realizmu matematycznego o nastawieniu platońskim lub
arystotelesowskim.

M. L. Hohol, Matematyczność ucieleśniona, [w:] Oblicza
racjonalności. Wokół myśli Michała Hellera, red. B. Brozek, J.
Mączka, W.P. Grygiel, M.L. Hohol, Copernicus Center Press,
Kraków 2011, s. 143-166

17 / 37



Status ontyczny przedmiotów matematycznych
Leonardo Pisano, Fibonacci (1175–1250)

Ile par królików będziemy mieli na końcu roku, jeśli
zaczniemy w styczniu z jedną parą królików, ta w każdym
miesiącu, poczynając od marca, wyda na świat kolejną
parę królików i z każdej pary urodzą się kolejne pary po
dwóch miesiącach od narodzin?

Liber Abaci (1202), za: F. Corbalan, Złota proporcja,
Matematyczny język piękna, RBA, 2012.
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Status ontyczny przedmiotów matematycznych
Ciąg Fibonacciego

Fn =


0 dla n = 0;
1 dla n = 1;
Fn−1 + Fn−2 dla n > 1.

19 / 37



Status ontyczny przedmiotów matematycznych
Ciąg Fibonacciego

0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610,
987, 1597, 2584, 4181, 6765, 10946, 17711, 28657,
46368, 75025, 121393, 196418, 317811, 514229, 832040,
1346269, 2178309, 3524578, 5702887, 9227465,
14930352, 24157817, 39088169, 63245986, 102334155,
165580141, 267914296, 433494437, 701408733,
1134903170, 1836311903, 2971215073, 4807526976,
7778742049, 12586269025, 20365011074, 32951280099,
53316291173, 86267571272, 139583862445,
225851433717, 365435296162, 591286729879,
956722026041

(http://www.math.edu.pl/liczby-fibonacciego)
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Ciąg Fibonacciego
Za: „Złota proporcja...”

I Różne gatunki stokrotek mają zawsze liczbę płatków będącą
liczbą Fibonacciego (21, 34, 55, 89).

I Krwawnik – układ odgałęzień i liści jest zgodny z ciągiem
Fibonacciego.

I Brokuł, słonecznik – liczba spiral zarówno w lewo jak i w
prawo są liczbami Fibonacciego.

I Szyszka pinii. Lliczby spiral na szyszce pinii w każdym z
dwóch kierunków obrotu są kolejnymi wyrazami ciągu
Fibonacciego (R. J. Jean; badanie 12 750 syszek z 650
gatunków sosny, 92% przypadków).
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Status ontyczny przedmiotów matematycznych

(?)
I Zadaniem matematyki jest opisanie przedmiotów

matematycznych, tak jak zadaniem zoologii jest opisanie
różnych gatunków zwierząt. (Uprawianie matematyki polega
na odkrywaniu bytów matematycznych.)

I Przedmioty matematyczne są konstruowane przez podmiot
poznający, uprawianie matematyki polega na konstruowaniu.
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Jak bada matematyka? Źródła poznania matematycznego
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Źródła poznania wartościowego

I aprioryzm
I skrajny
I umiarkowany

I empiryzm
I skrajny
I umiarkowany
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Aprioryzm skrajny

Platon (427-327 p.n.e.)

I Rzeczywistość idei jest rzeczywistością prawdziwą.
I Idee są niezmienne, istnieją poza czasem i przestrzenią, są

niezależne od ludzkiego umysłu.
I Rzeczywistość rzeczy poznawanych za pomocą zmysłów jest

rzeczywistością pozorną, rzeczy są tylko odbiciem idei (są
mniej realne = mniej doskonałe, podlegające zmianom).

I Wynikiem poznania świata idei jest wiedza-episteme, wynikiem
poznania świata zmysłowego są mniemania – wiedza-doxa.
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Aprioryzm skrajny

Platon (427-327 p.n.e.)

I Platon stosował tę ontologię do matematyki, uważał, że
przedmioty matematyki należą do świata idei:

I idee arytmetyczne (obiekty matematyczne, które nazywamy
„ jeden”, „dwa”, „trzy”, itd.),

I idee geometryczne („prosta”, „punkt”, „okrąg”).
I Matematyka jest więc nauką o ideach

I o ideach,
I o ich własnościach,
I o relacjach między ideami.
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Aprioryzm skrajny
Platon (427-327 p.n.e.)

I Poznanie matematyczne ma w całości charakter rozumowy,
nawet jeśli matematyk nawiązuje do obserwacji, naucza w
sposób obrazowy (np. rysując okrąg na piasku), obserwacja nie
jest tu źródłem wiedzy, a okazją do przypomnienia sobie
wiedzy.

I Platon był skrajnym racjonalistą i w kwestii metodologicznego
(epistemologicznego) zagadnienia źródeł poznania, i w kwestii
psychologicznej wersji tego zagadnienia.

I Znaczy to, że uważał, że cała wiedza-episteme jest wrodzona
(natywizm).

I Nabywanie wiedzy polega na przypominaniu sobie tej wiedzy –
(teoria anamnezy).

I Ponadto jedyna wiedza wartościowa (wiedza-episteme) to
wiedza aprioryczna.
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Empiryzm skrajny

I � Teza empiryzmu skrajnego: każde uzasadnione
(prawomocne) twierdzenie opiera się na doświadczeniu.

I Najwybitniejszym przedstawicielem tego stanowiska był John
Stuart Mill.

I Jego „System logiki” (1843) miał stanowić „podręcznik
doktryny, która wyprowadza wszelką wiedzę z doświadczenia”.
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John Stuart Mill (1806–1873)
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The province of logic must be restricted to that portion of
our knowledge which consists of inferences from truths
previously known; whether those antecedent data be
general propositions, or particular observations and
perceptions. Logic is not the science of Belief, but the
science of Proof, or Evidence. In so far as belief professes
to be founded on proof, the office of logic is to supply a
test for ascertaining whether or not the belief is well
grounded. With the claims which any proposition has to
belief on the evidence of consciousness—that is, without
evidence in the proper sense of the word—logic has
nothing to do.

A System Of Logic, Ratiocinative And Inductive, Introduction, http://www.gutenberg.org/
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Empiryzm skrajny
John Stuart Mill (1806–1873)

I � Zdaniem Milla, źródłem matematyki jest rzeczywistość
zmysłowa.

I Pojęcia matematyki powstają w wyniku abstrahowania
z obiektów zmysłowych

I np. linia to taka kreska, która nie ma grubości, punkt to
kropka bez szerokości.

I Pojęcia matematyczne są więc wyprowadzane z doświadczenia
na drodze abstrahowania, zaś aksjomaty matematyki
uzasadniane są indukcyjnie.

I Do tak uzasadnionych aksjomatów stosuje się dopiero metodę
dedukcyjną.
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Empiryzm skrajny

I Konsekwentnie, aksjomaty matematyki oraz wyprowadzone
z nich zdania (zdania matematyki dotyczące obiektów
matematycznych) nie są zdaniami koniecznymi i pewnymi,
aksjomaty matematyki są bowiem jedynie hipotezami (mogą
być fałszywe).

I Również logikę uważał Mill za naukę empiryczną – naukę nie o
tym, jak ludzie powinni rozumować (normatywną), ale o tym,
jak ludzie faktycznie rozumują (opisową).

I Logika formułuje więc prawa myślenia (i tym razem są to
prawa, do których stosują się nasze myśli/umysły,
niekoniecznie rzeczy w świecie).

I Mill reprezentował więc psychologizm – pogląd, zgodnie
z którym jedynym źródłem prawomocności logiki są własności
ludzkiego umysłu.
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Empiryzm umiarkowany

I Przykładem empiryzmu umiarkowanego jest stanowisko
neopozytywistów (filozofów działających w Kole
Wiedeńskim).

I Neopozytywizm nazywany jest też niekiedy empiryzmem
logicznym i nazwa ta najlepiej zdaje sprawę z poglądu
neopozytywistów na naturę nauki.

I Pogląd neopozytywistów związany jest ściśle z ich teorią
znaczenia.

I Neopozytywiści uważali, że sensowne są tylko te zdania, które
mają treść empiryczną.
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Empiryzm umiarkowany

I Znaczeniem zdania jest metoda jego weryfikacji (na podstawie
doświadczenia).

I Doktryna ta wymierzona jest przeciwko tradycyjnej metafizyce,
którą należy bardzo ściśle oddzielić od nauki.

I Nauka składa się ze zdań posiadających treść
empiryczną.

I A matematyka i logika?
I Zadaniem matematyki i logiki nie jest formułowanie zdań

wyposażonych w treść empiryczną, ale ustalanie koniecznych
związków między zdaniami, precyzowanie kanonów
rozumowań, itp.
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Umiarkowany aprioryzm: Kant
Sądy syntetyczne a priori

Sądy intuicyjne
związane są ze strukturą naszej percepcji (należą do nich sądy
matematyczne).

I Kant wiąże je z tzw. czystą naocznością.
I Np. twierdzenie, że suma długości dwóch boków trójkąta musi

być większa niż długość trzeciego boku – jest intuicyjnym
twierdzeniem syntetycznym a priori.

I Twierdzenie to jest a priori, bo o jego prawdziwości
przekonujemy się niezależnie od doświadczenia zmysłowego,
jest syntetyczne, bo musimy zbadać trójkąt w czystej
naoczności, aby przekonać się o jego prawdziwości, nie
wystarczy nam odwołanie do znaczeń terminów występujących
w tym sądzie.

I Jest intuicyjny, bo trójkąt jest figurą – czymś przestrzennym.
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Kant: podział sądów

Sądy

syntetyczne

a priori

INT.

DYSK.

a po-
steriori

analityczne a priori
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Stanowiska

I W terminologii Kanta możemy podsumować różnice pomiędzy
czterema charakteryzowanymi stanowiskami:

I empiryzm skrajny – uznaje za prawomocne tylko zdania
(sądy) syntetyczne a posteriori ;

I empiryzm umiarkowany – zdania (sądy) syntetyczne a
posteriori i analityczne (a priori);

I aprioryzm umiarkowany – zdania (sądy) syntetyczne a
posteriori, syntetyczne a priori i analityczne (a priori);

I aprioryzm skrajny – zdania (sądy) a priori.
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