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JÓZEFA HOENE-WROŃSKIEGO PROJEKT
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I. Wprowadzenie – życie i dzieło Hoene-Wrońskiego

Rzeczywistość życia splata się u Hoene-Wrońskiego nierozdzielnie z wydarzeniami
symbolicznymi, wprowadzającymi wymiar metafizyczny, profetyczny i mistyczny oraz …
komiczny i groteskowy.

Pierwszym istotnym wydarzeniem, w tym ciągu intrygujących wydarzeń jest ucieczka
w wieku 16 lat z domu, w celu wstąpienia do wojska (jest to rok 1792 – urodził się
więc już po pierwszym rozbiorze Polski i wzrastał w czasie nieskutecznych prób ura-
towania niepodległości Ojczyzny). Dla zmylenia poszukiwań przyjmuje młody Józef
nazwisko Wroński. Przyłącza się do insurekcji kościuszkowskiej i szybko awansuje do
stopnia porucznika. Po klęsce pod Maciejowicami dostaje się do rosyjskiej niewoli
i zaraz przechodzi na stronę wroga. Fortyfikacje Warszawy, które wcześniej przygoto-
wywał do obrony przed wojskami rosyjskimi, teraz zdobywa. Po śmierci ojca i otrzy-
maniu spadku składa dymisję i występuje z wojska. Postanawia poświęcić się nauce.
Chce studiować u Kanta w Królewcu, jednak, z powodu zaawansowanej starości
filozofa, udaje się na studia do Halle i Getyngi. Następnie, po krótkim pobycie w Anglii,
przyjeżdża do Francji i wstępuje do Legionów Dąbrowskiego. Jednak po przyjeździe
do Marsylii rozstaje się z Legionami i definitywnie poświęca się pracy naukowej. Pisze
pierwsze prace naukowe m. in. Krytykę czystego rozumu1, w której polemizuje z filo-
zofią Kanta.

15 sierpnia 1803 w dzień Wniebowzięcia NMP przeżywa objawienie „całej prawdy”,
w którym odkrywa „formułę Absolutu”. Na znak tego wydarzenia przyjmuje imię Maria.
Rozpoczyna się drugi okres w życiu Wrońskiego. Z jednej strony stara się przedstawić
światu treść swego objawienia, jednak ciągle ma świadomość, że objawiona mu praw-
da nie może zostać sprofanowana. Celem jego jest uratowanie świata przed degeneracją
– tę misję zbawczą rozpoczyna od reformy matematyki, a następnie całej wiedzy. Jednak
jego prace matematyczne nie znalazły uznania we francuskim świecie naukowym.

W 1810 roku pisze Wstęp do filozofii matematyki2 i niedługo po tym bierze ślub
z Wiktorią Sarrazin, młodą Francuzką mającą duże aspiracje literackie i naukowe, którą
przez kilka miesięcy uczył wcześniej matematyki.

1 J. Hoene-Wroński, Philosophie critique découverte par Kant, fondée sur le dernier principe du savoir
humain, Marseille 1803.
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Aby móc publikować poszukuje sponsorów. Jednym z nich okazał się Pierre Joseph
Arson, który od roku 1812 przez kilka lat łożył ogromne sumy pieniędzy na utrzymanie
Wrońskiego i wydawanie jego dzieł. Wroński obiecywał Arsonowi ujawnienie tajemnicy
Absolutu, do czego jednak nigdy nie doszło. Rozgoryczony i załamany Arson rozstaje
się z Wrońskim. Ta historia stała się kanwą szyderczej powieści Balzaka Poszukiwanie
absolutu, gdzie ukazany jest ten specyficzny „handel” Absolutem.

W latach 1820-23 przebywa w Anglii i próbuje zainteresować swoimi odkryciami
i wynalazkami technicznymi uczonych angielskich. Kieruje, między innymi, odezwę do
parlamentu Wielkiej Brytanii oraz do angielskiego Biura Długości. Na koniec wydaje
Kurs matematyki i, po niepowodzeniach, wraca do Francji. Tu przedstawia kilka pro-
jektów urządzeń mechanicznych m.in. do liczenia oraz lokomocyjnych. W 1826 ma
miejsce wyjazd do Belgii zakończony częściowym sukcesem, gdyż niektóre jego mate-
matyczne prace zdobyły uznanie i zostały wprowadzone do literatury światowej.

Następnie pisze Encyklopedię absolutną3 mającą być syntezą i reformą całej wie-
dzy oraz memoriał do papieża Leona XII, w którym proponuje reformę religii i oparcie
jej na zasadach rozumu.

W roku 1831 pisze Prodrom do mesjanizmu4 – jest to początek mesjanizmu jako
doktryny, który od tej pory stanie się zwornikiem całej jego doktryny. Następna praca
Unia Antynomialna5 miała za zadanie propagowanie idei nowego stronnictwa politycznego,
którego zadaniem było zapobieżenie rewolucji społecznej i zapewnienie szczęśliwej
przyszłości światu. Znajduje kolejnego poważnego sponsora Emila Thayera i w roku
1835 opatentowuje dynamiczny system maszyn parowych oraz szyn ruchomych.

Ważnym elementem działalności Wrońskiego była częściowo udana próba zainte-
resowania polskiej emigracji swoją koncepcją – byli to m.in. Antoni Bukaty, Leonard
Niedźwiecki, Zygmunt Krasiński czy Adam Mickiewicz (który w wykładach paryskich
prezentował poglądy Wrońskiego). Miało to istotne znaczenie dla późniejszego rozbudze-
nia wśród Polaków zainteresowań matematyką i filozofią. Pod koniec XIX wieku i w
okresie późniejszym powstaje wiele prac na temat Wrońskiego oraz tłumaczenia jego
dzieł. Szczególnie intensywnie działa w tym zakresie, powstały w 1928 roku w War-
szawie, Instytut Mesjanistyczny. Między innymi działali w nim matematyk Paulin Cho-
micz, pisarz Czesław Jarzębski-Kozłowski oraz filozof Jerzy Braun. W czasopiśmie Prace
matematyczno-fizyczne, założonym pod koniec XIX wieku przez Samuela Dicksteina6,
pojawiło się kilka istotnych omówień wprowadzonego przez Wrońskiego prawa najwyż-
szego oraz innych jego wyników.

2 J. Hoene-Wroński, Introduction à  la philosophie des mathématiques et technie d’algorithmie, Paris
1811.

3 J. Hoene-Wroński, Encyclopédie absolute, dédiée à  mon épouse Victoire Henriette Wronski née
Sarrazinde de Montferrier; Paris 1825.

4 J. Hoene-Wroński, Messianisme. Union finale de la philosophie et de la religion, constituant la phi-
losophie absolute, t. 1: Prodrome du mesianisme. Révélation des destinées l’humanité, Paris 1831.

5 J. Hoene-Wroński, Union Antinomienne, Paris 1831.
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II. Prawo tworzenia

Po pamiętnym dniu 15 sierpnia 1803 roku, gdy objawiła się Wrońskiemu istota
Absolutu, trwając w nieustannym procesie twórczym próbował ubrać w słowa i zako-
munikować światu to, co wtedy bezpośrednio doświadczył. Najważniejszym i najtrud-
niejszym składnikiem budowanego systemu miało być prawo tworzenia ukazujące jak
z jednego Absolutu wyłania się cała rzeczywistość. To prawo tworzenia odsłaniało
zarazem istotę Absolutu i ukazywało zasady rozumu niezbędne przy tworzeniu jakiego-
kolwiek systemu (również systemu wiedzy)7.

Jakie jest wobec tego prawo tworzenia?
U podstaw doświadczenia Absolutu tkwi rzeczywistość, która jest rzeczywistością samą

w sobie (jest tym, co istnieje samo przez się). Jest ona pierwszą i podstawową zasadą
rozumu i zarazem samym rozumem, będącym pierwszym określeniem istoty Absolutu.

Z tej podstawowej zasady (ukazującej absolutną jedność) wyłaniają się dwie kolejne
ukazujące heterogeniczność istoty Absolutu, są to: wiedza (wskazująca na spontanicz-
ność, twórczość wolność i różnorodność) oraz byt odsłaniający konieczność i „usta-
wiczną” stałość Absolutu. Wroński nazywa je zasadami pierwotnymi, gdyż pozwalają
nam zobaczyć to, co niewyobrażalne i niewyrażalne – czyli kolejne dwa określenia istoty
Absolutu wprowadzające dualizm, którymi są autogenia (samo-tworzenie) i autotezja
(samo-zachowanie, inercja, niezmienność). To nieustanne napięcie między zasadami
pierwotnymi odsłania kolejne zasady rozumu i pozwala odkrywać istotę Absolutu8.

To rozróżnienie pomiędzy słowami „podstawowe” i „pierwotne” prowadzić ma do
pogodzenia monizmu i dualizmu filozoficznego – zasady pierwotne nie przeciwstawiają
się bowiem zasadzie podstawowej, lecz z niej wynikają i są w niej cały czas ufundo-
wane. Szukając elementu pierwotnego, czyli greckiego arche (początku, zasady zasad,
mechanizmu, tworzywa), docieramy do wiedzy i bytu, jednak to arche czerpie swoją
siłę z transcendentnej jedności (jak heraklitejski ogień z Logosu, czy platońskie idee
z idei Dobra-Piękna).

W ramach pierwotnych zasad mają miejsce różne formy wzajemnych relacji gene-
rujące kolejne zasady rozumu i określenia istoty Absolutu.

Pierwszą z nich jest relacja wzajemnego określania: określając wiedzę przez byt
otrzymujemy prawdę (jako rzeczywistość wiedzy), a określając byt przez wiedzę mamy
dobro (jako rzeczywistość bytu) – są to następne zasady rozumu. Można to sformu-
łować jeszcze inaczej: tylko to, co rzeczywiste w wiedzy jest prawdą i tylko to, co rze-
czywiste w bycie jest dobrem – reszta to odpowiednio fałsz i zło.

6 Prace Matematyczno-Fizyczne zaczęły się ukazywać w roku 1888. Od początku wydawane były przez
Samuela Dicksteina, Władysława Gosiewskiego oraz  Edwarda i Władysława Natansonów. (Red.)

7 J. Hoene-Wroński, Messianisme. Apodictique…, Paris 1876; tł. H. Rosnerowa, w: 700 lat myśli pol-
skiej. Filozofia i myśl społeczna w latach 1831-1864, PWN, Warszawa 1977, s.156-165.

8 Czasami wszystkie trzy wskazane powyżej zasady Wroński nazywa zasadami pierwotnymi, czasami
inaczej. Dla uporządkowania nazewnictwa przyjmuję powyższe ustalenia.



202
WIESŁAW WÓJCIK

Drugą jest relacja równoważenia (tworzenia równoważnych form): w ten sposób
powstaje dogmat, jako tworzenie przez prawdę formy równoważnej  dobru oraz prawo
moralne, jako forma tworzona przez dobro i mająca być odpowiednikiem prawdy.

Kolejną jest relacja oddziaływania: bytu na porządek wiedzy (w ten sposób powsta-
je myśl jako ósma zasada rozumu) oraz  prawdy na prządek bytu (tak otrzymujemy rzeczy
jako dziewiątą zasadę rozumu).

Jednak heterogeniczność wiedzy i bytu (pierwotny dualizm Absolutu) jest nieusuwalna,
z drugiej natomiast strony rzeczywistość (jako podstawowa jedność Absolutu) neutra-
lizuje wiedzę i byt. Usunięciem tej trudności są dwie ostatnie relacje: harmonii oraz
tożsamości. Pierwsza z nich wyłania celowość (objawiającą się w porządku i pięknie)
a druga świat (jako jednolity system rozumu i  dzieło stworzenia)9.

Otrzymujemy więc jedenaście zasad filozofii jako wiedzy najwyższej i zarazem tyleż
określeń istoty Absolutu. Budowany przez Wrońskiego system uniwersalnej wiedzy
wynika z zasad najwyższych i dlatego wszystkie jego propozycje i projekty mogą być
zrozumiałe jedynie w odniesieniu do prawa tworzenia. Tak przynajmniej uważa sam
Wroński. To, co więc proponuje, nie jest tylko klasycznie rozumianym systemem
metafizycznym, lecz systemem relacji generujących rzeczywistość – poznajemy to, co
dzięki prawu tworzenia zostało przez nas wytworzone. Tym samym prawo tworzenia
ukazuje dwie drogi: drogę poznawczą „w górę”, gdy docieramy do samej rzeczywistości
Absolutu i uzyskujemy moc tworzenia oraz  drogę „w dół”, kiedy w oparciu o poznane
zasady tworzymy rzeczywistość. Zrozumienie systemu Wrońskiego domaga się uprzedniego
przeżycia podobnych mistycznych stanów, co raczej nie jest rzeczą powszechną; stąd
takie opory przed uznaniem tych idei. Myślę, że jedynie dalszy rozwój nauki jest w stanie
pokazać czy Wroński był rzeczywiście mistykiem i geniuszem, czy tylko szarlatanem.
Niektóre jego wyniki matematyczne zostały w późniejszym okresie potwierdzone i uznane
m.in. jego kanon logarytmów czy zastosowanie przez Stefana Banacha prawa najwyż-
szego Wrońskiego do uzyskania niektórych rezultatów analizy funkcjonalnej, nie wspo-
minając o znanym zastosowaniu wyznacznika funkcyjnego, zwanego wronskianem.

Francuski rzeźbiarz i filozof Francis Warrain, zafascynowany koncepcją Wrońskiego,
opracowuje i wydaje część jego pism oraz próbuje tę koncepcję rozwinąć. Dostrzegł
on we Wrońskim tego, który potrafi z matematyki wydobywać symbole i znaczenia
metafizyczne oraz ukazać poprzez nią rytm i porządek świata. Najważniejszą jego
książką jest wydana w Paryżu w 1926 roku L’Armature métaphysique, établie d’après
la Loi de Création de Hoené-Wroński, która dwa lata później ukazała się w tłumacze-
niu polskim Józefa Jankowskiego i Paulina Chomicza10.

9 J. Hoene-Wroński, Messianisme. Apodictique messianique, Paris 1876, s. 5-14 i XII; tł. H. Rosne-
rowa, Prawo tworzenia jako schemat samorództwa wszelkiej rzeczywistości, w : 700 lat myśli polskiej.
Filozofia i myśl społeczna w latach 1831-1864, PWN, Warszawa 1977, s. 156-165.

10 F. Warrain, Wiązanie metafizyczne sporządzone według prawa stworzenia Hoene-Wrońskiego,
Wydawnictwo M. Arcta, Warszawa 1928.
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III. Wiedza najwyższa oraz filozofia absolutna

W oparciu o prawo tworzenia chce Wroński znaleźć wiedzę najwyższą, która z jednej
strony wywodzić musi się  z prawa tworzenia, a drugiej być tego prawa architektoniką.

Dotarcie do wiedzy najwyższej nie będzie jednak możliwe bez uprzedniego zbudo-
wania filozofii absolutnej tzn. takiej, która będzie pozwalała tworzyć rzeczywistość
absolutną, spontanicznie wykrywać prawdę bezwarunkową i w konsekwencji ustana-
wiać wszystkie dziedziny rzeczywistości względnej w stosunku do świata, czyli rzeczy-
wistości naukowej, politycznej, moralnej czy nawet religijnej11. W tych wszystkich
wskazanych dziedzinach podejmuje Wroński pracę. Jak widać jest to praca gigantycz-
na i wydaje się być zamierzeniem szalonym, jak zresztą przez wielu współczesnych była
odbierana.

Zanim przejdziemy do ukazania projektu reformy matematyki, od której Wroński
rozpoczął swój projekt generalnej reformy nauk i rzeczywistości, spójrzmy jak w ogól-
ny sposób działa metoda wywodzenia zasad wiedzy z prawa tworzenia. Według Wroń-
skiego ostateczna zasada wiedzy najwyższej musi zawierać:
1. możliwe maksimum pewności jako uniwersalne źródło pewności;
2. najwyższy walor obiektywności jako podstawa prawdziwości w sensie materialnym;
3. nieskończoną ogólność jako uniwersum zawierające wszystko;
4. inherentną godność jako oparcie dla godności moralnej.

W poszukiwaniu tej zasady wychodzi Wroński od relacji (zasady) tożsamości A = A
jako faktu, a nie tylko formy logicznej (jak wiemy jest to ostatnia z relacji tworzenia).
Staje się ona podstawą wiedzy nieskończonej, gdyż w kolejnych krokach możemy
docierać aż do samej istoty Absolutu (posuwając się od zasady świata aż do zasady
podstawowej jaką jest rzeczywistość Absolutu) i w oparciu o nią sformułować ostateczną
zasadę wiedzy ludzkiej.

Następnie w oparciu o kolejne relacje (harmonii, oddziaływania, równoważenia
i określania) docieramy do czystego istnienia – rzeczywistości Absolutu.

Jak zauważyliśmy, analizując prawo tworzenia, rzeczywistość Absolutu jest warun-
kiem określoności i badając wszystkie możliwe określenia odsłaniamy filozofię abso-
lutną jako naukę o istnieniu. Dane określenie posiada bowiem pewien stan, który jest
jego działaniem zmierzającym do zachowania tego stanu lub jego osiągnięcia. Patrząc
na funkcjonowanie poszczególnych określeń możemy je sklasyfikować, przy czym
najbardziej naturalną metodą klasyfikacji wydają się być środki za pomocą których
poznajemy dane określenia (jest to klasyfikacja subiektywna). Można te określenia
rozpatrywać same w sobie i wtedy mamy do czynienia z klasyfikacją obiektywną.

W ramach klasyfikacji subiektywnej otrzymujemy jako środki poznawcze: zmysły
(przedmioty doświadczenia są wtedy określeniami empirycznymi) i rozum (określenia
rozumowe stanowią tutaj podstawę określeń empirycznych).

11 J. Hoene-Wroński, Philosophie absolute, Paris 1878; cytowane na podstawie: 700 lat myśli polskiej.
Filozofia i myśl społeczna w latach 1831-1864, Warszawa 1977, s. 169.
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Z tego powodu mamy też dwa rodzaje określeń istnienia: sensibilia (jako przedmiot
zmysłów) oraz intelligibilia (jako przedmiot czystego rozumu).  Nauka o sensibiliach (jeśli
ujmujemy je z materialnego punktu widzenia) to fizyka ogólna, a nauka o intelligibiliach (jako
system wiedzy o przedmiotach ponad-fizycznych) to metafizyka. Inne nauki są ich działami.

Możemy jednak patrzeć na sensibilia w sensie formalnym; również intelligibilia mogą
być traktowane w sposób inherentny, a w nie w odniesieniu do świata fizycznego.
W tym przypadku mamy do czynienia z klasyfikacją obiektywną. Istnieje jedna nauka,
która w ten sposób bada rzeczywistość –  matematyka – będąca zarazem podstawą
nauk o przyrodzie jak i metafizyki. Jest ona pierwszym dziełem (wytworem) filozofii ab-
solutnej i jaka taka ma największe znaczenie w całym systemie wiedzy12.

Do powstania nauki potrzebne są dwie zasady: konstytutywna (jako warunek jedności
wszystkich części tworzących całość) i regulatywna (jako podstawa sposobu badań,
poszukiwań). Zespół poznawanych czy odkrywanych określeń tworzy przedmiot danej
nauki, natomiast zasada konstytutywna jest niezmienna i stanowi naturę danej nauki13.

Poznanie tych zasad, tak generalnie jak i w odniesieniu do poszczególnych nauk, jest
możliwe w oparciu o filozofię absolutną, która porządkuje je (poprzez porządkowanie
układu rzeczywistości) według prawa tworzenia i nadaje im absolutne prawidła, które
podporządkowuje prawu najwyższemu. Wroński uważa, że to wygenerowanie przez
filozofię absolutną prawa najwyższego dokonało się już jedynie w stosunku do nauk
matematycznych. Sam Wroński był twórcą tego prawa i uważał, że można z niego
wyprowadzić wszystkie dziedziny matematyki14.

IV. Miejsce matematyki w powszechnej reformie nauk

Reforma nauk, w tym reforma matematyki, ma się dokonać według powszechnego
kanonu opartego na prawie tworzenia.

Z pierwszą, jeszcze cząstkową, propozycją reformy matematyki wystąpił Wroński
w 1810 roku w memoriale, który przedstawił Wydziałowi Nauk Fizycznych i Matematycznych
Instytutu Francuskiego. Memoriał ten zatytułowany Pierwsza zasada metod analitycz-
nych formułował absolutne prawo algorytmiczne (prawo najwyższe), które, będąc
w postaci ogólnego wzoru, pozwalało wyprowadzić wszystkie inne wzory matematyczne
jako przypadki szczególne. Sprawozdawcami przedstawionego memoriału byli Lacroix
oraz Lagrange, którzy uchylili się od jego jednoznacznej oceny wskazując na zbyt daleko
idącą ogólność tez oraz podkreślając, że wzór podany przez Wrońskiego pozwala

12 Wroński nazywa systemem rozumowe połączenie określeń w oparciu o jedną zasadę. Inne połącze-
nia to tylko agregaty. Przez naukę rozumie doktrynę tworzącą system, przy czym doktryną jest zespół
wiadomości zawartych w poznaniu. Jak widać matematyka tworzy z jednej strony szczególnego ro-
dzaju system, transcendujący w pewnym sensie tak zmysły jak i rozum (ma więc podstawy mistycz-
ne), a z drugiej jest uniwersalną doktryną jako esencja poznania i źródło innych systemów.

13 J. Hoene-Wroński, Filozofia krytyczna odkryta przez Kanta; cytowane na podstawie: 700 lat myśli
polskiej. Filozofia i myśl społeczna w latach 1831-1864, Warszawa 1977, s. 115-8.

14 J. Hoene-Wroński, Filozofia absolutna; cytowane na podstawie: 700 lat myśli polskiej. Filozofia i myśl
społeczna w latach 1831-1864, Warszawa 1977, s. 167-8.
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otrzymać wszystkie znane wzory na rozwinięcie funkcji. Tę ocenę Wroński uznał za nie-
dokładną oraz nierzetelną i w końcu wszedł w konflikt z matematykami francuskimi.
W kolejnych latach wydawał swoje dzieła własnym sumptem poszukując różnych spon-
sorów. Kilka osób zainteresowało się jego pomysłami, jednak ogólnie istniał duży
rozdźwięk między świadomością Wrońskiego ogromnej doniosłości swojego dzieła
a oceną współczesnych.

Kolejnym dziełem podejmującym zagadnienie reformy matematyki był Wstęp do filo-
zofii matematyki wydany w drugiej połowie 1810 roku15. Na początku 1812 roku wy-
chodzi praca Ogólne rozwiązania równań wszystkich stopni16. W pracy tej swoją metodę
rozwiązywania równań17 wyprowadzał z tzw. problematu powszechnego matematyki –
te rozważania zostały rozwinięte w pracy Reforma absolutna, a przeto finalna wiedzy
ludzkiej wydanej 30 lat później18.

Nie wnikając w szczegóły rozwoju naukowego Wrońskiego chciałbym przedstawić
ogólny schemat jego reformy matematyki. Cała matematyka miała opierać się na trzech
prawach matematycznych: prawie najwyższym, problematu powszechnego oraz teleolo-
gicznym. Związane one były z prawem tworzenia w ten sposób, że prawo najwyższe
odnosiło się do zasad pierwotnych (i zasady podstawowej), prawo problematu po-
wszechnego do kolejnych sześciu zasad prawa tworzenia, natomiast prawo teleologicz-
ne do zasady celowości oraz zasady świata jako systemu.

Najpierw mamy prawo najwyższe, które Wroński formułuje w następujący sposób:

,)( 221100 …+Ω+Ω+Ω= AAAxF

przy czym F (x ) jest daną funkcją, której rozwinięcia poszukujemy, Ω0, Ω1, Ω2, … są funk-
cjami tworzącymi, natomiast A0, A1, A2, … są to współczynniki, które należy wyznaczyć19.

Powyższy wzór jest najogólniejszym wzorem pozwalającym rozwijać dowolną funk-
cję w dowolne szeregi nieskończone. Funkcje Ωi są całkowicie dowolne, a rozwinięcia
potęgowe czy trygonometryczne byłyby tylko szczególnym przypadkami. Wzór ten
zawiera więc w sobie wszystkie możliwe typy rozwinięć funkcji.

Kolejnym prawem jest prawo problematu powszechnego pozwalające określać naturę
obiektów matematycznych np. funkcji. Wynika ono z prawa najwyższego i, o ile tamto
wyraża absolutną jedność, to w jego przypadku ma miejsce wyrażenie powszechnej
i nieusuwalnej różnicy. Jeśli chcemy określić naturę danej funkcji F przy pomocy funkcji
innego rodzaju, to musimy znaleźć ciąg przybliżeń F1, F2, …, Fn, … (wynikający z prawa

15 Książka ta ukazała się w polskim tłumaczeniu P. Chomicza w Warszawie w 1937 r.
16 J. Hoene-Wroński, Résolution générale des équation de tous les dégrés, Paris 1812.
17 W pracy tej, wzorując się zapewne na pracy Leonharda Eulera De resolutione aequationum Cuiusvis

gradus (Novi commentarii academiae Petropolitanae 9 (1762/63), 1764, 70-98) twierdzi, że każde
równanie algebraiczne stopnia n jest rozwiązalne przez pierwiastniki i podaje wzory na pierwiastki,
w przeciwieństwie do Eulera, u którego wynik ten jest warunkowy: jeżeli równanie jest rozwiązalne
przez pierwiastniki, to pierwiastki mają podaną postać. Paolo Ruffini udowodnił już wcześniej (Teoria
generale delle equazioni, 1799), że dla n > 4 ogólne równanie algebraiczne stopnia n nie jest roz-
wiązalne przez pierwiastniki. (Red.)

18 J. Hoene-Wroński, Réforme absolute du savoir humain, t. I-III, Paris 1847.
19 Te analizy przedstawione są głównie w oparciu o prace S. Dicksteina i W. Krauzego, które ukazały

się w Pracach matematyczno-fizycznych w latach 1890-1899 (t. 2, 3, 4, 5, 10).
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najwyższego, czyli z ogólnego rozwinięcia funkcji F w szereg nieskończony) taki, że różnica
F – Fn → 0, jeśli n → ∞. Funkcje tworzące Ωi otrzymują w tym przypadku konkretną
postać, co wiąże się z ustaleniem ich formy i zapisu np. Ω0, Ω1, Ω2, …, Ωk. Tym samym

).()( 221100 xrAAAAxF kk +Ω+…+Ω+Ω+Ω=
Celem badań jest teraz znalezienie reszty r (x ), czyli odpowiedniej różnicy lub

różniczki w zależności od tego czy suma kkAAAA Ω+…+Ω+Ω+Ω 221100  jest skoń-
czona, czy nie.

Trzecim prawem jest prawo teleologiczne. Dla danej funkcji f, aby znaleźć jej miejsca
zerowe, konstruujemy rodzinę funkcji { fk }, których miejsca zerowe umiemy wyznaczyć.
Jeśli k → ∞, to wówczas miejsca zerowe funkcji fk zbliżają się do miejsc zerowych
funkcji f. W pracy Reforma absolutna wiedzy ludzkiej 20 podaje Wroński przykład funk-

cji n
nnn AxAxxf )1()( 1
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k = 1, 2, …, n, natomiast x1, x2, …, xn są różnymi zerami funkcji f (odpowiednio uporząd-

kowanymi od najmniejszej do największej). Wówczas funkcje fk są postaci wyznacznika21:
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Zauważmy, że znalezienie miejsc zerowych funkcji f daje jej rozkład na iloczyn:
(x – x1)(x – x2)…(x – xn). Na podstawie prawa powszechnego dowolną funkcję możemy
przybliżać sumą skończoną, przy dowolnie zadanych funkcjach tworzących  Ωi. Funk-
cje te możemy tak dobrać, aby możliwe stało się obliczanie miejsc zerowych wyzna-
czonych przez nie sum. Przy wzrastającym stopniu dokładności przybliżenia funkcji
f sumami utworzonymi przez funkcje Ωi, również pierwiastki funkcji f będą osiągane
z coraz większą dokładnością.

Przywołajmy jeszcze raz relacje wyłaniające się z pierwotnych zasad rozumu, po-
przez które, w ramach prawa tworzenia, mamy dostęp do rzeczywistości Absolutu. Są
nimi relacje: określania, równoważenia, oddziaływania, harmonii i tożsamości. Ponie-
waż są one wyprowadzane z jedności Absolutu i zarazem z dychotomii pomiędzy
autogenią (zwaną inaczej przez Wrońskiego technią) i autotezją (zwaną teorią), są więc
uwarunkowane przez prawo najwyższe. W prawie tym nieskończoność (ujęta w formę
szeregu nieskończonego) stanowi niezbędny element tworzenia czyli wyznaczania
konkretnych rozwinięć danej funkcji F przy dowolnie zadanych funkcjach  Ωi. Sprowadza
się to znajdowania współczynników Ai  rozwinięcia funkcji F w szereg nieskończony.
W tej procedurze ujawniają się wszystkie wskazane powyżej relacje.

20 J. Wroński, Réforme absolute et par conséquent finale du savoir humain, t. 3, część 1, Paris 1847.
21 Por. S. Dickstein, Uwagi o metodzie teleologicznej, Prace matematyczno-fizyczne 3 (1892), s. 126-129.

.
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V. Dzieje matematyki

Przebywając w Anglii wydaje tam Wroński pracę Wstęp do wykładu matematyki 22.
Uzasadnia w niej, że wszystkie nauki zawdzięczają swój rozwój matematyce i, że są
od niej zależne. Dzieli całe dzieje matematyki na pięć okresów:

Okres I
W tym czasie matematykę uprawiano in concreto. Ta matematyka konkretna osią-

gnęła swój najwyższy rozwój w starożytnym Egipcie i w świecie tzw. Wschodu. Prawdy
matematyczne rozpatrywane były wraz z przedmiotami fizycznymi, nie zauważono, że
mają one wartość same w sobie. Jednak wskazanie na ścisły związek matematyki ze
światem fizycznym miało fundamentalne znaczenie dla dalszego rozwoju matematyki.

Okres II
Matematyka grecka wprowadziła świat w kolejny okres rozwoju matematyki. Trwa

on od Talesa i Pitagorasa do czasu Szkoły Aleksandryjskiej. Obiekty matematyki stały
się wtedy obiektami oddzielonymi od rzeczy fizycznych, jednak odkrywane prawdy miały
jedynie znamiona prawd szczegółowych. Przykładowo, Apoloniusz nie dostrzegł ogólne-
go znaczenia własności przecięć stożka – nie znaleziono ogólnego prawa, z którego te
przypadki szczególne (tzn. koło, elipsa, parabola i hiperbola) by wynikały.

Okres III
Trzeci okres rozpoczyna się według Wrońskiego wraz z odrodzeniem się nauk

w Europie Zachodniej. Zaczyna się od Cardana, Bombeliego, Fermata i Kartezjusza
a kończy na pracach Keplera, Cavalleriego i Wallisa. W tym okresie matematyka no-
wożytnej Europy zajęła się formułowaniem prawd ogólnych. W szczególny sposób roz-
winęła się wówczas algebra. Tworzono ogólne prawa, jednak nie były one ze sobą
powiązane, lecz tworzyły oddzielne indywidua.

W tych pierwszych trzech okresach matematyka funkcjonowała jedynie jako Teoria
(autotezja) – ukazywała niezmienność i własności samo-zachowania. W kolejnych
okresach dociera do zasad pierwotnych i zaczyna generować rzeczywistość.

Okres IV
Ten okres zaczyn się  od powstania rachunku różniczkowego. Od tego momentu

matematyka objawia się jako Technia (autogenia), ukazująca prawa samo-tworzenia
i potrafiąca generować rzeczywistość. Pojawiły się cztery potężne środki: rozwijanie
funkcji w szereg Taylora, funkcje tworzące Laplace’a, ułamki łańcuchowe Eulera, funkcje
analityczne Lagrange’a. Ten okres wiąże się z uniwersalnym użyciem szeregów.

22 J. Hoene-Wroński, A Course of Mathematics. Wyd. Samuel Bagster. London 1821; tł. L. Niedźwiecki,
Paryż 1880.
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Okres V
Okres ten dopiero nadchodzi. Wszystkie prawa matematyki będą wynikały z jednej

uniwersalnej zasady najwyższej traktowanej jako prawda absolutna. Obejmowałaby ona
wszystkie działy matematyki, a prawa uniwersalne jej poszczególnych dziedzin byłyby
jej szczególnym przypadkami. Dopiero wtedy matematyka objawi swoją jedność, a tak
naprawdę jedność Absolutu, którego istotę odsłoni.

Podsumowując zauważmy, że przejście z okresu I do II to przejście od traktowania
przedmiotów matematyki jako złączonych z naturą do przedmiotów oderwanych,
z II do III – od szczegółowych do ogólnych, z III do IV – od indywidualnych do uniwersalnych
i w końcu od IV do V – od względnych do absolutnych. Matematyka (jak i cała wiedza)
dzieli się na Teorię i Technię. Pierwsze trzy okresy badały jedynie proste indywidualne
istnienie ilości. Czwarty i piąty okres zajmuje się uniwersalnym generowaniem ilości.

Chciałbym teraz przedstawić kilka przykładów ukazujących jak dane pojęcia mate-
matyczne ujawniały się w kolejnych okresach dziejów. Jest to próbka pisania dziejów
matematyki przy pomocy metody Wrońskiego.

1. Rozpatrzmy najpierw pojęcie szeregu czyli nieskończonego sumowania. Pojęcie to
mogło się ujawnić dopiero w okresie greckim, gdy matematyka oderwała się od
rozpatrywania konkretnych przedmiotów fizycznych. Wówczas to sumowanie jako
pojęcie oderwane można było badać w sposób czysto logiczny. Miało to miejsce
w szkole eleackiej w piątym wieku p.Ch. Słynny paradoks dychotomii Zenona z Elei
ukazywał problem sumowania odcinka domkniętego przy pomocy nieskończonej ilości
odcinków domkniętych, natomiast paradoks Achillesa wskazywał na analogiczny
problem sumowania odcinka otwartego. Paradoksy te wprowadzały pojęcie nieskoń-
czoności do matematyki i dotyczyły generalnie problemu otrzymywania wielkości ele-
mentarnych pozwalających na rekonstrukcję z góry danego obiektu (paradoks
dychotomii) lub rekonstrukcji obiektu powstającego w trakcie  procesu badania
(paradoks Achillesa). Ukazywały też one tajemniczą tożsamość między skończono-
ścią i nieskończonością. Jeśli bowiem bierzemy pewien z góry dany odcinek, to jest
on skończony (a tak naprawdę ograniczony), gdy natomiast w kolejnych tych sa-
mych jednostkach czasu będziemy pokonywać zawsze drogę o połowę krótszą od
pokonanej w poprzedniej jednostce czasu, to odcinek ten staje się nieskończony
(jako suma powstająca w trakcie mierzenia). Ponadto nie znamy raczej z góry miary
obiektu, który dopiero chcemy zmierzyć – mimo, że miara obiektu jest z góry dana,
to nasza niewiedza w tym zakresie generuje nieskończoność.
Jednak zagadnienie nieskończonego sumowania pojawiło się w sposób ogólny nieco
później. Stało się to jednak już w starożytności w pracach Eudoksosa, który wprowadził
tzw. metodę wyczerpywania (a nie dopiero w czasach nowożytnych jak uważał
Wroński). Metoda ta, która intensywnie wykorzystywał Archimedes, pozwalała na ob-
liczanie pól i objętości. Stosując tę metodę Eudoksos czy Archimedes nie intere-
sują się resztą obliczanego pola, która dla Zenona była najważniejsza. Dopiero
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Mikołaj z Oresme w XIV wieku sprawdzał jak zachowują się pewne sumy nieskoń-
czone – czy są zbieżne, czy rozbieżne23.
W czwartym okresie rozwoju w zagadnieniu nieskończonego sumowania nie cho-

dziło już tylko o postawienie go w sposób ogólny, lecz o uniwersalne zastosowanie do
maksymalnie różnorodnych sytuacji. Przykładem takiego uniwersalnego prawa jest
metoda rachunku różniczkowego pozwalająca na uniwersalne generowanie ilości tzn.
stosowanie tej metody do dowolnych zjawisk przyrody . Uniwersalnym  narzędziem stał
się wzór Taylora pozwalający na rozwijanie dowolnych funkcji w nieskończone szeregi
potęgowe. Kolejnymi uniwersalnymi narzędziami są: ułamki łańcuchowe Eulera, funk-
cje tworzące Laplace’a oraz funkcje analityczne Lagrange’a.

Wroński uważa pracę Lagrange’a Teoria funkcji analitycznych za najlepszą w ramach
poruszanej przez siebie dziedziny, ponieważ wyprowadza całość rachunku różniczko-
wego i całkowego według jednolitej metody i zgodnie z ta samą metodą ukazuje za-
stosowanie analizy do innych zagadnień matematycznych i fizycznych. Metoda Lagran-
ge’a oparta jest na dwóch założeniach:
1. Każdą funkcję można rozwinąć w szereg nieskończony według potęg całkowitych

nieujemnych argumentu.
2. Z analizy matematycznej mogą być wyeliminowane rozważania graniczne oraz ope-

rujące pojęciem nieskończoności. Cała ta dziedzina może być budowana w spo-
sób czysto algebraiczny24.
Wroński zgadza się z pierwszym punktem założeń Lagrange’a, natomiast całkowicie

odrzuca punkt drugi. Uważa go za fałszywy naukowo z tego powodu, że próbuje
sprowadzić zagadnienia ogólniejsze do konkretnego rodzaju funkcji (tzn. szeregu Taylora).

W ten sposób, według Wrońskiego, Lagrange  próbuje powstrzymać pojawienie się
piątego okresu rozwoju matematyki w tej dziedzinie. Jednak od odkrycia przez Wroń-
skiego omawianego wcześnie prawa najwyższego, z którego wszystkie prawa i narzę-
dzia uniwersalne mają wynikać, rozpoczyna się ten ostatni okres rozwoju matematyki.

2. Drugim przykładem niech będzie zagadnienie proporcji. W pewnych sytuacjach
wydaje się możliwe porównywanie ze sobą dwóch par wielkości (czy nawet jakości)

.d
c

b
a =  Tak działa przykładowo metoda analogii.

W drugim okresie rozwoju matematyki Tales z Miletu spojrzał na to zagadnienie
w sposób abstrakcyjny i tak powstało słynne twierdzenie Talesa o proporcjonalności
boków utworzonych na ramionach kątach przez proste  równoległe przecinające ten
kąt. Powstanie trygonometrii jest ogólnym spojrzeniem na zagadnienie związane
z twierdzeniem Talesa i  rozpoczyna trzeci okres rozwoju matematyki. Natomiast wzór
Eulera xixeix sincos +=  wprowadza proste uniwersalne metody badania funkcji

23 Jest to nadinterpretacja Autora. W istocie Oresme dowodzi tylko, że sumy odwrotności skończenie
wielu kolejnych liczb naturalnych nie są ograniczone.  Nie ma tam mowy o zbieżności, czy też roz-
bieżności. (Red.)

24 Por. S. Dickstein, Przyczynek do historyi zasad rachunku nieskończonostkowego, Prace matematycz-
no-fizyczne 10 (1899-1900), s. 178-192 (w szczególności s. 180-181).
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trygonometrycznych. Wiąże się on z wygenerowaniem nowej teorii matematycznej
– teorii liczb zespolonych. Wzór ten ukazuje również prostą zależność 1−=πie  mię-
dzy podstawowymi liczbami 1, π, e, i służącymi do generowania innych wielkości.
Ten rozwój prowadzi jednak nieuchronnie do okresu piątego, w którym pojawi się
absolutna formuła pozwalająca badać samą czystą ideę podobieństwa (nie tylko trój-
kątów czy dowolnych figur geometrycznych).

3. Również twierdzenie Pitagorasa, dopiero gdy pojawiło się w swojej abstrakcyjnej
formie w czasach greckich, pozwoliło nie tylko wyznaczać kąty proste w konkret-
nych przypadkach, lecz ukazało procedurę „kwadratury” dowolnych wielokątów
(i przez to obliczania ich pól przy pomocy kwadratu jako miary podstawowej) oraz
doprowadziło do odkrycia liczby π podczas nieudanych prób kwadratury koła.
Dopiero jednak idea układu kartezjańskiego pozwoliła na ogólne spojrzenie na kwe-
stię obliczanie odległości czy pól powierzchni dzięki wprowadzeniu wzoru na od-
ległość, który właściwie tkwił już w twierdzeniu Pitagorasa. W czwartym okresie roz-
woju matematyki uniwersalna koncepcja metryki pozwala na uwolnienie się od tzw.
rzeczywistości zmysłowej (uważano, że geometria euklidesowa jest geometrią tej
przestrzeni) i generowanie oraz badanie dowolnych przestrzeni (jest to przejście od
Teorii do Technii). Powstanie i rozwój geometrii różniczkowej oraz teorii miary pro-
wadzić powinien do powstania absolutnej teorii mierzenia.

4. Jako ostatni przykład chciałbym przedstawić zagadnienie pojawienia się w starożytności
wielkości niewspółmiernych. Dopiero, gdy rozpatrywano matematykę w sposób abstrak-
cyjny mógł się ten problem pojawić. Najwcześniej odkrytymi wielkościami nie-
współmiernymi były: stosunek przekątnej kwadratu do jego boku (daje to liczbę 2 )25

oraz stosunek boku dziesięciokąta foremnego do promienia okręgu opisanego na
tym dziesięciokącie (daje to złotą liczbę ) 15(

2
1 −=ρ ). Ogólne spojrzenie na

zagadnienie wielkości niewspółmiernych wiązał się z odkrywaniem różnych ogólnych
zależności, w których te stosunki niewspółmierne występowały.  Jest to okres trzeci
rozwoju matematyki i dobrym przykładem jest okrycie ciekawych własności ciągu
Fibonacciego f1 = 1, f2 = 1, f3 = 2, f4 = 5, … . Każdy wyraz fn, dla ,3≥n  jest sumą
dwóch wyrazów bezpośrednio go poprzedzających. Prowadzi to do zależności

.lim
1+

=
n

n
f
fρ  Przejście do okresu czwartego wiązało się z odkryciem wykorzystania

algorytmu Euklidesa (znajdowania największego wspólnego dzielnika) do przedsta-
wiania wielkości niewspółmiernych przy pomocy ułamków łańcuchowych nieskończo-
nych. Teoria ułamków łańcuchowych stała się więc uniwersalnym narzędziem gene-
rowania dowolnych stosunków niewymiernych w postaci ułamków nieskończonych.

25 Teza ta jest niekiedy kwestionowana (por.: Kurt von Fritz, The discovery of incommensurability by
Hippasus of Metapontum, Annals of Mathematics 46 (1945), s. 242-264). Fritz przekonuje, że pierwszą
znaną parą odcinków niewspółmiernych były bok i przekątna pięciokąta foremnego. (Red.)
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Natomiast przejście do okresu piątego wiąże się z opracowaniem przez Georga
Cantora metody pozwalającej z jednej strony skonstruować liczby rzeczywiste,
w oparciu o ciągi fundamentalne liczb wymiernych26, lecz ponadto dającej możli-
wość uzupełniania dowolnej przestrzeni o brakujące elementy27.
Zauważmy, że te pięć okresów rozwoju matematyki ukazuje pięć etapów odsłaniania

istoty Absolutu i docierania do najwyższej jedności, którą wyraża zasada rzeczywistości
Absolutu (ujęta w ramach prawa tworzenia). Jest to droga „w górę”, w której wychodzimy
od relacji tożsamości i harmonii, gdy świat zaczyna się objawiać jako system uporząd-
kowany, harmonijny i celowy (stało się to już w czasach starożytnej Grecji).  Kolejne
etapy rozwoju matematyki ukazują kolejne zasady rozumu i określają istotę Absolutu.

Poza podziałem matematyki na Technię i Teorię oraz podziałem wynikającym
z rozwoju historycznego, dzieli Wroński matematykę na teorię liczb, geometrię i teorię
ruchu. W ramach każdego z tych działów matematyka występuje jako czysta lub
mieszana (stosowana). Przykładowo teoria ruchu, jako matematyka mieszana (czyli
zajmująca się własnościami związanymi z ruchem w odniesieniu do zjawisk świata),
zajmuje się mechanicznymi własnościami ciał i dzieli się na:
1. Mechaniczne utworzenie materii za pomocą sił ruchomych (fizyka matematyczna);
2. Mechaniczne utworzenie ciał niebieskich za pomocą materii (geologia matematyczna);
3. Mechaniczne utworzenie wszechświata za pomocą ciał niebieskich (kosmologia

matematyczna).
Wroński sądzi, że ruch jako coś, co objawia byt materii jest cechą wszelkiej fizycz-

nej realności, czyli mechaniczne własności (gdzie ruch jest skutkiem a siła przyczyną)
stanowią uniwersalne atrybuty realności świata (materialnego)28. Pokazuje zarazem
niedostatki aktualnie istniejących teorii fizycznych Newtona, Laplace’a i innych. Przede
wszystkim należy dostarczyć fizyce matematycznej narzędzi pozwalającej generować
(lub obliczać) wszelkie potrzebne wielkości. Istniejące narzędzie, jakim są szeregi
nieskończone, należy uogólnić, gdyż dostarczają one jedynie wyników przybliżonych.

Następnie należy wniknąć w budowę materii i przekroczyć ograniczenia istniejących
teorii (atomizmu Demokryta, monadologii Leibniza czy koncepcji chemicznych), gdyż
one jedynie sprowadzają obserwowana materię do materii idealnej, wymykającej się
poznaniu zmysłowemu i w końcu rozumowemu. Opisać  budowę materii, to wskazać
te siły, które pozwalają wyjaśnić dlaczego występuje ona dokładnie w trzech stanach
skupienia: gazowym, płynnym i stałym. Da to jednolitą teorię budowy materii niezależ-
nie od sposobów jej występowania. Wyjaśnienie własności ciał stałych, jako trudniejsze,
musi być oparte na ogólnych własnościach płynów.

26 Niezależnie od Georga Cantora (1872) tę samą konstrukcję liczb rzeczywistych podali: Charles Méray
w książce: Nouveaux précis d’analyse infinitésimal (1869) i Heinrich Eduard Heine w pracy: Die
Elemente der Functionenlehre, Journal für die reine und angewandte Mathematik 74 (1872), s. 172-
188. (Red.)

27 J. Hoene-Wroński, Wstęp do wykładu matematyki, Biblioteka Polska, Paryż 1880, s. 7-17.
28 Ibidem, s. 24-26.
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Wroński nie przedstawia swych propozycji na tyle wyraźnie, aby można stwierdzić,
że późniejszy okres rozwoju matematyki realizuje ukazany przez niego projekt dziejów.
Można by podejrzewać, że sugerowane przez Wrońskiego „uogólnienie szeregów nie-
skończonych” to nic innego, jak późniejszy rozwój ogólnej teorii całki i miary, natomiast
propozycja oparcia teorii budowy materii na badaniu „ogólnych własności płynów” odnosi
się do wprowadzonej kilkadziesiąt lat później przez Maxwella koncepcji pola jako
podstawy badań zjawisk fizycznych – jednak, jako spojrzenie z perspektywy czasu,
może być obarczone błędem nadinterpretacji intencji i sugestii Wrońskiego.

Pewne jest jednak to, że koncepcje Wrońskiego przyczyniły się do nadania statusu
obiektywnego istnienia obiektom nieskończonym oraz przyjęcia formalnej (nie-intuicyjnej)
podstawy tworzenia obiektów matematycznych. Ponadto Wroński z wielką śmiałością
łączy różne dziedziny wiedzy, zachowując przy tym wyjątkowy status matematyki. To
ona bowiem stanowi pierwsze uniwersalne narzędzie wyłaniające się z prawa tworzenia
i jest najważniejszym wzorcem dla tworzenia innych systemów – również dla systemu
filozofii. Nieprawdziwe jest więc zarzucane Wrońskiemu uzależnianie matematyki od
filozofii. Ta zależność od filozofii absolutnej ma bowiem miejsce jedynie w ramach Teorii,
natomiast w ramach Technii pierwsza jest matematyka jako podstawowe narzędzie
generowania rzeczywistości.




