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ROCZNIKI POLSKIEGO TOWARZYSTWA MATEMATYCZNEGO

SERIA VI: ANTIQUITATES MATHEMATICAE 1 (2007)

Roman Murawski (Poznań)

KILKA UWAG O FILOZOFII MATEMATYKI
W POLSCE PRZEDWOJENNEJ1

W XIX wieku nie było w Polsce znaczących prac na temat logiki i filozofii matema-
tyki. Można tu wspomnieć jedynie o Józefie Marii Hoene-Wrońskim (1776–1853), ale
jego pomysły nie znalazły uznania i kontynuatorów. Powodem tego była przede wszyst-
kim niejasność jego prac i nieścisły język, jakim były napisane, jak również podporząd-
kowanie matematyki mętnym w istocie ideom filozoficznym.2

Sytuacja zaczęła się zmieniać pod koniec XIX wieku. Główne naówczas centra to
Lwów i Kraków. We Lwowie główną postacią był oczywiście Kazimierz Twardowski
(1866–1938), twórca Lwowsko–Warszawskiej Szkoły Filozoficznej. Jego rola w powsta-
niu tradycji analitycznej w filozofii w Polsce jest dobrze znana (zob. Woleński [13]).
Atmosfera panująca we Lwowie stymulowała także matematyków. Tutaj w roku 1908
Wacław Sierpiński (1882–1969) habilitował się i rozpoczął wykłady,  w szczególności
wykłady z teorii mnogości (były to jedne z pierwszych wykładów z tej dziedziny
w świecie; wcześniej wykładali teorię mnogości Zermelo i Landau). Z naszego punktu
widzenia ważny jest fakt, że jako temat swojego wykładu habilitacyjnego wybrał Sier-
piński problem z filozofii matematyki, a mianowicie problem roli i znaczenia pojęcia
odpowiedniości w matematyce (por. [10]).  Określa on to pojęcie jako jedno z najważ-
niejszych pojęć w matematyce, jako źródło wszystkich najlepszych idei. Powodów tego
dopatrywał się w fakcie, że – jak napisał H. Poincaré w La Science et l’Hypothese –
Matematycy nie badają obiektów, ale relacje między nimi; stąd nie jest dla nich istotne,
gdy jedne obiekty zastępuje się innymi, byle tylko niezmienione pozostały relacje między
nimi. Dodawał też, że źródłem i podstawą wszelkich zastosowań matematyki jest
istnienie idealnej odpowiedniości pomiędzy dziedziną abstrakcyjnych pojęć matema-
tycznych i rzeczywistością.

Także inny matematyk, który odegrał kluczową rolę w powstaniu Polskiej Szkoły Mate-
matycznej, tzn. Zygmunt Janiszewski (1888–1920) interesował się filozofią matematyki.
Habilitował się we Lwowie w roku 1913 na podstawie rozprawy z zakresu topologii.
Jednak temat jego wykładu habilitacyjnego brzmiał: O realizmie i idealizmie w mate-
matyce [1], a zatem dotyczył filozofii matematyki. Janiszewski rozważał tam dyskusję
pomiędzy realistami i idealistami w zakresie problemu istnienia w matematyce. Problem
ten pojawia się z całą mocą w związku z teorią mnogości, a szczególnie w związku

1 Praca finansowana ze środków Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej.
2 Na temat J. M. Hoene–Wrońskiego i jego prac zob. na przykład [8]. Obszerne informacje o Hoene-

-Wrońskim można też znaleźć w materiałach z Sesji IM PAN Ku czci Hoene-Wrońskiego (Warszawa,
12-13 I 2007), w druku. (Red.)
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z aksjomatem wyboru Zermela. Janiszewski przedstawił rozmaite opinie i stanowiska
w tej kwestii, a w konkluzji wyraził sceptycyzm, jeśli chodzi o szanse znalezienia osta-
tecznego rozwiązania tego problemu, gdyż jest to w istocie stary spór pomiędzy
nominalizmem i platonizmem.

Dlaczego Sierpiński i Janiszewski wybrali właśnie tematy z filozofii matematyki jako
tematy swoich wykładów habilitacyjnych? Jednym z powodów mógł być fakt, że ich
przewody habilitacyjne były przeprowadzane przed Radą Wydziału Filozoficznego
i większość jej członków stanowili nie-matematycy. Stąd wybór ogólnych tematów. Jed-
nak z drugiej strony mogli przecież wybrać jakieś inne popularne tematy z matematyki.
Fakt, że wybrali zagadnienia właśnie z filozofii matematyki świadczy o tym, że we Lwowie
panowała dobra atmosfera, jeśli chodzi o podstawy i filozofię matematyki i że obaj
interesowali się nie tylko matematyką, ale także jej filozofią. Obaj byli przeświadczeni,
że potrzebna jest pewna koncepcja filozofii matematyki, na której można by oprzeć
rozwój tej dyscypliny w Polsce i sugerowali wybór teorii mnogości jako takiej bazy.
Znalazło to potem  odbicie w całej koncepcji Janiszewskiego rozwoju matematyki
w Polsce (por. [2]) i w założeniu czasopisma Fundamenta Mathematicae.

Zainteresowanie polskich matematyków logiką i filozofią matematyki oraz ich prze-
konanie o znaczeniu tych dyscyplin dla matematyki widać też w interesującej książce,
a mianowicie w Poradniku dla samouków [9] poświęconym matematyce. Mamy tam
rozdział wstępny napisany przez Jana Łukasiewicza (rozdział O nauce), rozdział
W. Sierpińskiego o teorii mnogości i rozdziały napisane przez Z. Janiszewskiego, który
był autorem i duszą całego  przedsięwzięcia. Napisał on rozdziały o podstawach geo-
metrii, o logice matematycznej i o filozoficznych problemach matematyki. Ten ostatni
to obszerny rozdział przedstawiający główne problemy i poglądy w zakresie filozofii ma-
tematyki, zaopatrzony w obszerną bibliografię, w której nie brakuje najnowszych po-
zycji. W tomie III Poradnika (opublikowanym w roku 1923)  był też rozdział O znacze-
niu logiki dla matematyki Jana Sleszyńskiego. Warto tu podkreślić, że Janiszewski
napisał w Poradniku, iż logika matematyczna nie może być zredukowana do metodo-
logii matematyki, ponieważ jest autonomiczną dyscypliną naukową. Bronił też logiki
przed różnymi zarzutami matematyków i filozofów (m.in. Poincarégo). Fakty te poka-
zują także związki, powiązania i współpracę matematyków i logików w Warszawie.

Drugie centrum stanowił naówczas Kraków. Tu głównymi postaciami byli Stanisław
Zaremba (1863–1942) i Jan Sleszyński (1854–1931). Zaremba zajmował się przede
wszystkim analizą matematyczną i zastosowaniami matematyki, ale interesował się także
filozofią i metodologią matematyki. Opublikował szereg prac w zakresie metodologii
matematyki, w szczególności Pogląd na te kierunki w badaniach matematycznych, które
mają znaczenie teoretyczno-poznawcze [14] oraz Uwagi o metodzie w matematyce
i fizyce [17]. W pierwszej z nich rozważał znaczenie badań nad podstawami geometrii
i teorii mnogości dla filozofii, zwłaszcza dla epistemologii. W drugiej twierdził, że nauki
przyrodnicze są najważniejszym źródłem nowych odkryć matematycznych i że rola
matematyki w fizyce polega na dostarczaniu narzędzi do wyprowadzania wniosków
z hipotez otrzymanych za pomocą obserwacji i doświadczenia.
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Mówiąc o Zarembie trzeba wspomnieć o sporze dotyczącym pojęcia wielkości. Otóż
w roku 1916 Jan Łukasiewicz (1878–1956) poświęcił jeden ze swych wykładów na
Uniwersytecie Warszawskim metodologii nauk dedukcyjnych. Podczas tych wykładów
rozważał też książkę Zaremby Arytmetyka teoretyczna [15] i analizował ją z punktu
widzenia metodologii podważając niektóre zasady Zaremby, jak również jego definicję
wielkości. Łukasiewicz  opublikował swoje uwagi w pracy O pojęciu wielkości (Z powodu
dzieła Stanisława  Zaremby) (1916). Dało to początek dyskusji, w której udział wzięło
wiele osób, m. in. Kazimierz Kuratowski, Tadeusz Czeżowski, Leon Chwistek i oczy-
wiście Zaremba. Istota jej dotyczyła nie pojęcia wielkości, ale roli logiki w matematyce.
Zaremba reprezentował  pogląd, że logika powinna być ,,w matematyce”, powinna być
ancilla mathematicae (por. tytuł jego pracy [16]), podczas gdy Łukasiewicz widział logikę
(matematyczną) jako autonomiczną i samodzielną dyscyplinę dostarczającą podstaw
i metodologii matematyce. Ta ostatnia idea była akceptowana przez liderów i twórców
Polskiej Szkoły Matematycznej w Warszawie,  którzy podkreślali rolę teorii mnogości
i logiki matematycznej i widzieli logikę w centrum matematyki (według Zaremby zaś jej
miejsce jest na peryferiach matematyki).

Zaremba i Sleszyński zainteresowali logiką matematyczną i filozofią matematyki młodych
matematyków w Krakowie, m.in. Witolda Wilkosza (1891–1941). Napisał on kilka prac,
w których rozważał znaczenie logiki matematycznej dla matematyki oraz proces abs-
trakcji (próbował też oprzeć ten proces na teoriomnogościowej zasadzie abstrakcji).

Z Krakowem związany był też Edward Stamm (1886–1940). Studiował on w Szwaj-
carii i w Austrii, następnie pracował jako nauczyciel matematyki w małym miasteczku.
Był też autorem prac poświęconych algebrze logiki i filozofii matematyki.3 Szczególnie
interesująca jest jego praca [12], w której analizuje rozwój matematyki i dochodzi do
wniosku, że matematyka to nie nauka, ale metoda, jest ona idealnym dedukcyjno-
symbolicznym etapem rozwoju nauki w ogóle.

Przechodząc do dwudziestolecia międzywojennego skupić się musimy przede
wszystkim na środowisku warszawskim i lwowskim, a więc na tzw. Szkole Lwowsko-
-Warszawskiej (i w szczególności na Warszawskiej Szkole Logicznej) oraz na Polskiej
Szkole Matematycznej (zwłaszcza na jej warszawskiej części). Wyjść należy od pod-
kreślenia (na co zwracaliśmy uwagę już wyżej) ścisłej współpracy i wzajemnego od-
działywania logików i matematyków w Warszawie w rozważanym okresie. Obie grupy
widziały logikę matematyczną i metodologię matematyki jako autonomiczne dyscypliny
w stosunku do matematyki i filozofii oraz były przekonane o ich fundamentalnym znaczeniu
dla rozwoju matematyki. Matematyka i logika matematyczna winny być przy tym neutralne
w stosunku do przekonań i tez filozoficznych, powinny być rozwijane niezależnie od założeń
filozoficznych. Tę postawę dobrze ilustruje na przykład przekonanie matematyków

3 por. artykuł wnuka Stamma: Bronisław Pabich, Dr Edward Stamm (1886-1940) – zapomniany polski
uczony i wychowawca (w tomie: Matematyka abelowa – w dwóchsetlecie urodzin Nielsa Henrika Abela
(1802-1829), XVII Ogólnopolska Szkoła Historii Matematyki  Nowy Sącz, 9-13 czerwca 2003 r. Praca
zbiorowa pod redakcją Witolda Więsława. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, Nowy Sącz 2004),
157-170. (Red.)
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polskich, że filozofia aksjomatu wyboru winna być oddzielona od rozważań dotyczących
jego roli w matematyce. Sierpiński pisał w związku z tym (por. [11], s. 95):

Niezależnie od naszych osobistych poglądów  na temat aksjomatu wyboru należy uwzględ-
nić rolę, jaką odgrywa on w teorii mnogości i w analizie. Z drugiej strony, ponieważ
aksjomat wyboru jest podważany przez niektórych matematyków, ważne jest, by wiedzieć,
których twierdzeń dowodzi się z jego pomocą i w którym dokładnie miejscu dowodu jest
on stosowany; często się bowiem zdarza, że rozmaici autorzy stosują ten aksjomat nie zdając
sobie z tego sprawy. Nawet gdyby nikt nie kwestionował aksjomatu wyboru, byłoby inte-
resujące zbadać, które dowody są na nim oparte, a które twierdzenia można udowodnić
bez niego – to samo odnosi się zresztą i do innych aksjomatów.

Oznacza to, że powinno się przejść do porządku dziennego nad sporami i kontro-
wersjami filozoficznymi i badać (także kontrowersyjne) aksjomaty jako konstrukcje czysto
matematyczne stosując przy tym wszelkie owocne i poprawne metody.

Jedną z konsekwencji opisanej postawy polskich logików i matematyków był fakt,
że nie próbowali ono rozwijać własnej całościowej filozofii matematyki i logiki4. Formu-
łowali oni swe opinie dotyczące  matematyki i logiki tylko okazjonalnie i tylko w odnie-
sieniu do kwestii, które ich interesowały czy nad którymi aktualnie pracowali.  W kon-
sekwencji nie było w Polsce międzywojennej prawdziwych filozofów matematyki. Uwagi
natury filozoficznej były formułowane przez logików i matematyków tylko na marginesie
ich właściwych prac matematycznych czy logicznych (i nie miały żadnego znaczenia
dla zawartych w nich wyników).

Aktualnie rozwijane naówczas w świecie kierunki w filozofii matematyki, tzn. logicyzm,
intuicjonizm i formalizm, były oczywiście dobrze znane – ukazywały się w szczególno-
ści prace, w których rozważano je, badano ich znaczenie i rozwój. Żaden z tych kie-
runków nie był jednak reprezentowany w Polsce. Co więcej, nie był tu reprezentowany
też żaden inny kierunek, nie było żadnej oficjalnej filozofii matematyki czy logiki. Wynikało
to z przekonania o autonomiczności logiki i matematyki w stosunku do filozofii. Opinie
i poglądy w zakresie filozofii logiki i matematyki były traktowane jako sprawa „prywat-
na”, a deklaracje filozoficzne były składane rzadko i niechętnie. Gdy już to czyniono,
to podkreślano – wprost lub pośrednio – że są to opinie osobiste i prywatne.

Choć pewne badania logiczne były motywowane i wyrastały z pewnych problemów
filozoficznych (na przykład logiki wielowartościowe Łukasiewicza), to jednak formalne,
logiczne konstrukcje były zawsze oddzielone od ich interpretacji filozoficznej. Ta po-
stawa została wzmocniona jeszcze przez Alfreda Tarskiego (1901-1983) i Andrzeja
Mostowskiego (1913-1975), którzy twierdzili, że logik czy matematyk może posiadać
takie czy inne sympatie filozoficzne – mogą one jednak być różne od tych, które mogłyby
sugerować problemy, nad którymi pracuje. Własnymi pracami dawali znakomity przy-
kład takiej właśnie postawy. Mostowski tak pisał o Tarskim (por. [7], s. 81):

Tarski, w rozmowach często wskazywał na swe sympatie dla nominalizmu. Choć nigdy nie
zaakceptował reizmu T[adeusza] Kotarbińskiego, to był jednak z nim związany we wcze-
snym okresie swej twórczości. Metody teoriomnogościowe stanowiące podstawę jego badań
logicznych i matematycznych zmuszały go nieustannie do stosowania pojęć abstrakcyjnych

4 Wyjątkami byli tu Stanisław Leśniewski (1886-1939) i Leon Chwistek (1884-1944).
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i ogólnych, których nominalista stara się unikać. Wobec braku obszerniejszych publikacji
Tarskiego na tematy filozoficzne, ten konflikt wydaje się być nierozstrzygnięty.

Mostowski z kolei był zwolennikiem konstruktywizmu, ale w swoich badaniach
w zakresie logiki i podstaw matematyki nie uwzględniał  ograniczeń metodologicznych
nakładanych przez konstruktywizm.

Innym przykładem mogą być badania nad logiką intuicjonistyczną prowadzone przez
Tarskiego bez przyjmowania intuicjonizmu jako filozofii matematyki i logiki. Program
Zygmunta Janiszewskiego (por. [2]) i Polskiej Szkoły Matematycznej budował teoriom-
nogościowe podstawy matematyki w sensie metodologicznym a nie filozoficznym.

Jakie były te pojedyncze, prywatne opinie filozoficzne formułowane przez polskich
logików, filozofów i matematyków? Zacznijmy od problemu psychologizmu. Psycholo-
gizm był popularny w filozofii logiki i matematyki pod koniec XIX wieku. Według niego
obiekty badane przez logikę i matematykę istnieją jako twory psychiczne i mogą być
poznawane tak, jak fakty psychiczne. Już  Kazimierz Twardowski zajął stanowisko anty
psychologistyczne. Następnym krokiem była praca Jana Łukasiewicza [3], w której
wyraźnie deklarował się jako zwolennik antypsychologizmu w logice.

Logicy polscy nie akceptowali koncepcji logiki jako czystej składni (syntaksy).  Pogląd
taki był wówczas popularny, rozwijano go pod wpływem metamatematyki Hilberta
i filozofii języka Koła Wiedeńskiego. Wyjątkiem był tu Chwistek, który traktował swe
systemy semantyczne jako formalne systemy wyrażeń. Szkoła Warszawska reprezen-
towała semantyczny punkt widzenia. W tym kontekście trzeba widzieć semantyczne
podstawy logiki stworzone przez Tarskiego w latach 30. Oryginalne podejście do kwestii
natury logiki reprezentował Leśniewski. Nazywa się je formalizmem intuicyjnym. Pró-
bował on dokonać zupełnej formalizacji systemów logicznych, ale twierdził, że wyra-
żenia formalne kodują zawsze ustaloną treść intuicyjną.

Semantyczny punkt widzenia implikował odrzucenie analitycznej koncepcji logiki, tzn.
odrzucenie tezy, że logika to zbiór tautologii, które są treściowo puste. Leśniewski (jak
również Kotarbiński) twierdzili, że logika opisuje najbardziej ogólne cechy bytu
i odgrywa rolę ogólnej teorii świata realnego.

Mostowski pisał w ([6], s. 42), że różne wyniki metamatematyczne:
otrzymane za pomocą metody matematycznej potwierdzają tezę filozofii materialistycznej,
że matematyka  jest w ostatecznym rozrachunku nauką przyrodniczą, że jej pojęcia i metody
są zakorzenione w doświadczeniu i że próby zbudowania podstaw matematyki nie biorące
pod uwagę jej zakorzenienia w naukach przyrodniczych są skazane na niepowodzenie.

I dodawał:
[Zadanie] wyjaśnienia natury matematyki nie należy do matematyki, ale do jej filozofii
i możliwe jest tylko w granicach szeroko pojętego poglądu filozoficznego, który traktuje
matematykę nie jako odłączoną od innych nauk, ale bierze pod uwagę jej zakorzenienie
w naukach przyrodniczych, jej zastosowania, powiązanie z innymi naukami i w końcu jej
historią.

Poglądy Łukasiewicza dotyczące rozważanego problemu związków między logiką
i matematyką a rzeczywistością zmieniały się. W [4] twierdził, że sądy logiczne i ma-
tematyczne są prawdami a priori dotyczącymi świata obiektów idealnych. Traktował więc
obie te dyscypliny jako niezwiązane z doświadczeniem, Odkrycie logik wielowartościowych
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implikowało, że Łukasiewicz twierdził, iż systemom logicznym można nadać interpre-
tację ontologiczną i że doświadczenie pomoże rozstrzygnąć, który z systemów logiki
jest spełniony w świecie realnym (por. [5]). W okresie późniejszym skłaniał się ku
konwencjonalizmowi i relatywizmowi.

Kazimierz Ajdukiewicz (1890-1963) był także zwolennikiem konwencjonalizmu
(w wersji radykalnej). Twierdził, że logika to coś, co wynika z reguł znaczeniowych, za-
równo aksjomatycznych, jak i dedukcyjnych. Później porzucił konwencjonalizm rady-
kalny i twierdził, że prawa logiki odwołują się pośrednio do doświadczenia i że winny
być traktowane jako reguły inferencji, zatem należą do meta-nauki i mają głównie
charakter metodologiczny.

Innym dyskutowanym i komentowanym problemem był problem nominalizmu. Zde-
klarowanym nominalistą był Leśniewski. Odrzucał on istnienie jakichkolwiek obiektów
ogólnych. W konsekwencji jego systemy składały się ze skończonej liczby jednostkowych
napisów. Tarski miał także skłonności nominalistyczne (odziedziczone od Leśniewskiego
i Kotarbińskiego), ale potrzeby metamatematyki zmusiły go do porzucenia tych sym-
patii. W szczególności odwoływał się do typów formuł, tzn. klas formuł  równokształt-
nych, ale klasy te były traktowane przezeń jako składające się z formuł interpretowanych
jako obiekty fizyczne.

Poglądy Łukasiewicza dotyczące nominalizmu były inne. Twierdził on, że argumenty
Tarskiego w obronie nominalizmu są niewystarczające i sam skłaniał się ku interpre-
tacji logiki w duchu neoplatońskim.

Podsumowując można powiedzieć, że logicy i matematycy polscy okresu między-
wojennego doceniali znaczenie i wagę problemów filozoficznych związanych z logiką
i matematyką. Znali dobrze aktualne tendencje i koncepcje, komentowali je i formuło-
wali też własne poglądy na temat matematyki i logiki. Z drugiej strony traktowali logikę
i matematykę jako samodzielne, autonomiczne dyscypliny niezależne od jakichkolwiek
wstępnych założeń filozoficznych. Wyraźnie oddzielali praktykę badawczą w zakresie
logiki i matematyki od dyskusji filozoficznych dotyczących ich. Poglądy filozoficzne
traktowali jako sprawę prywatną, która nie powinna wpływać na badania  matematycz-
ne czy metamatematyczne, gdzie powinno się stosować wszelkie poprawne metody.
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