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Genetyczna koncepcja matematyki

Dwudziestowieczne spory o podstawy matematyki odchodzą w przeszłość, 
lecz ich echa odzywają się w niejednej publikacji matematycznej. Jest to zro
zumiałe, ponieważ dotyczyły one ważnych spraw: czym jest dowód matema
tyczny, czym jest sens oraz prawda i czy można mieć zaufanie do wiedzy ma
tematycznej? Wszystkie kierunki, które zaznaczyły swój udział w tej dyskusji, 
koncentrowały się na zagadnieniu wiedzy matematycznej, pozostawiając na 
uboczu rzemiosło matematyczne, to znaczy twórcze myślenie. Tylko intuicjo- 
nizm Brouwera nie jest obarczony tym błędem i zapewne dlatego był zgodnie 
zwalczany przez wszystkie strony tego sporu. Ponadto, Brouwer nie pisał przy
stępnie i stąd trudności w recepcji jego dzieła. Co więcej, uproszczona wersja 
jego poglądów propagowana przez jego przeciwników wydaje się destruktywna 
dla matematyki. W  związku z tym do świadomości współczesnych matematy
ków nie zajmujących się podstawami matematyki dotarły tylko poglądy logi- 
cystów i formalistów, też zresztą w bardzo uproszczonej postaci.

Poglądy te, gdyby przyjrzeć im się bliżej, nie są zgodne z ich praktyką 
matematyczną. Nie byłby to zbyt poważny problem, gdyby nie fakt, że takie 
filozoficzne deklaracje matematyków mają dużą siłę oddziaływania, odwrotnie 
Proporcjonalną do kompetencji matematycznej osoby, która się z nimi spo
tyka. Jeśli przy tym takie niezbyt kompetentne osoby mają wpływ na kształt 
szkolnych programów nauczania matematyki, to może dojść do rewolucji w dy
daktyce (por. Misiek 1998a oraz 1998b). Rezultat takiej rewolucji jest zawsze 
do przewidzenia: poziom nauczania szkolnego musi się obniżyć, co się natych
miast odbija na kształceniu w szkołach wyższych na wszystkich kierunkach 
ścisłych, a nie tylko na matematyce. Wtedy matematycy powinni się zastano
wić, w jakim stopniu oni sami katalizowali tę rewolucję. I to jest dostateczny 
powód, aby matematycy poświęcili nieco uwagi filozofii swojej dyscypliny.



Wszystkie modne w dwudziestym wieku koncepcje matematyki są już nie
aktualne. W pierwszym rzędzie dotyczy to logicyzmu, który oferował sprowa
dzenie matematyki do logiki, a także bourbakizmu, który —  choć świeższej 
daty —  w podobnym duchu proponował sprowadzenie jej do formalnie rozu
mianej teorii mnogości. Na placu boju pozostał tylko platonizm. Jest to jednak 
platonizm nieśmiały, niepewny swej wartości, który z większą siłą ujawnia się 
w praktyce matematycznej niż w filozoficznych deklaracjach matematyków. 
Dlatego potrzebna by była nowa koncepcja matematyki, oparta na platoniź- 
mie, może mniej ambitna niż te, które królowały w ubiegłym wieku, nie tak 
wszechobejmująca i nie oferująca ostatecznych rozstrzygnięć. Potrzebna by 
była koncepcja skromna, konserwatywna i niezbyt ambitna, ale za to taka, 
z której mogliby skorzystać dydaktycy matematyki, jeśli już nie sami mate
matycy.

Celem tej pracy jest przedstawienie wstępnego szkicu takiej koncepcji, do- 
określonej na tyle, aby umożliwić dyskusję na ten temat. Nie pretendujemy tu 
do wielkiej oryginalności; przeciwnie, zarysowana koncepcja stanowi próbę re
habilitacji tradycyjnych poglądów na matematykę. Chcemy pokazać, że już na 
tym wstępnym etapie daje ona wyraźne wskazówki dla dydaktyki matematyki.

Rozpoczynamy od przypomnienia tradycyjnych poglądów na matematykę. 
Następnie, nie wchodząc w szczegóły, wyjaśnimy najważniejszą pomyłkę, która 
doprowadziła do ich erozji i zastąpienia przez różne doktryny dotyczące pod
staw matematyki. Z dzisiejszego punktu widzenia wszystkie te doktryny są 
nietrafne, jeśli rozumieć je — co się nieraz przydarza ich zwolennikom —  jako 
ostateczne wyjaśnienie tego, co stanowi fundament matematyki. Sądzimy jed
nak — że nie są one do końca jałowe, ponieważ pozwoliły zrozumieć kilka 
spraw, z których dwie są istotne dla celów tego artykułu. Pierwsza z nich do
tyczy roli logiki w myśleniu matematycznym, a druga — różnicy pomiędzy 
rachunkami i matematyką. Objaśnienie tych odkryć stanowi niezbędne wpro
wadzenie do przedstawionej tu propozycji, którą można nazwać genetyczną 
koncepcją matematyki. Na zakończenie spróbujemy przedstawić pewien test 
poprawności zarysowanej koncepcji.

Platonizm i konstruktywizm

Aż do XIX wieku matematyka była uważana za królową wszystkich nauk. 
Wiedza matematyczna uchodziła za pewną, ścisłą i prawdziwą, opartą jedynie 
na rozumie, a więc niezależną od doświadczenia zmysłowego. Matematycy zga
dzali się, że ich wiedza nie dotyczy przedmiotów poznawalnych empirycznie, 
choć z drugiej strony było oczywiste, że matematyka znajduje zastosowania 
w naukach empirycznych. Te zaś z kolei stymulują rozwój samej matematyki-
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Jednakże ich poglądy nie były do końca zgodne. Jedni uważali — za Pla
tonem i Pitagorasem, że wiedza matematyczna dotyczy przedmiotów, które 
istnieją poza światem poznawalnym zmysłowo, które są wieczne i niezmienne, 
a umysł ludzki w tajemniczy sposób może je poznać. Ten pogląd zwykle bywa 
nazywany platonizmem. Druga szkoła stała na stanowisku, że obiekty mate
matyczne są konstruowane przez ludzki umysł. Ten pogląd nosi nazwę kon
struktywizmu.

Różnica pomiędzy tymi dwiema szkołami sprowadzała się do tego, że pla- 
toniści mówili o odkrywaniu obiektów matematycznych — nowych tylko w tym 
sensie, że nie były wcześniej znane. Natomiast konstruktywiści sądzili, że każda 
nowa konstrukcja stwarza obiekty, których wcześniej nie było.

Dodajmy, że żaden z wymienionych poglądów filozoficznych nie został ni
gdy precyzyjnie wyrażony: matematycy nie odczuwali potrzeby spierania się 
o poglądy filozoficzne w sytuacji, gdy nigdy nie powstawała pomiędzy nimi róż
nica opinii dotycząca poprawności dowodów, które konstruowali. Obie szkoły 
zgadzały się, że matematyka czerpie swą pewność z intuicji: każdy dowód 
opiera się na intuicyjnie pewnych przesłankach, z których znowuż na mocy 
intuicyjnej konieczności wynikają wnioski prowadzące do dowodzonej tezy.

W tradycyjny pogląd na matematykę jako pierwsi zwątpili filozofowie oś
wieceniowi, którzy hołdowali empiryzmowi, Z punktu widzenia tej doktryny 
platonizm jest nie do przyjęcia. W  XIX wieku pojawił się pozytywizm — bar
dziej radykalna wersja empiryzmu, który przeciwstawił naukę metafizyce. Na
uka miała być oparta na faktach empirycznych, metafizyka natomiast tylko na 
spekulacji. To odróżnienie implicite wartościuje oba człony: nauka jest cenna 
poznawczo, metafizyka — wręcz przeciwnie. Wedle tej klasyfikacji platonizm 
jest czystej wody metafizyką. Z tego powodu filozofowie w XIX wieku zwalczali 
platonizm. Również pogląd konstruktywizmu nie budził ich sympatii, ponie
waż kojarzyli go (uważam, że niesłusznie) z psychologizmem —  inną doktryną 
filozoficzną, którą też uznali za chybioną.

Te obiekcje filozoficzne nie robiły wrażenia na matematykach dopóki Rus
sell na przełomie XIX i XX wieku nie odkrył sprzeczności w tzw. logice Fre- 
gego, tzn. w systemie formalnym, który pod pewnymi względami jest podobny 
do teorii mnogości Cantor a. Na przykład w obu systemach można zdefiniować 
zbiór liczb naturalnych wraz z odpowiednimi działaniami i dowieść, że tak 
zdefiniowane liczby naturalne spełniają aksjomaty Peano. Ponieważ w owym 
czasie większość matematyków nie rozumiała dobrze teorii mnogości i nie od
różniała jej od teorii Fregego, więc wielu z nich dało wiarę Russellowi, który 
był przekonany, że ta sama sprzeczność pojawia się w teorii Cantora. Od tego 
momentu Russell stał się łowcą sprzeczności, i to głównie dzięki jego działalno
ści rozpowszechniła się do dziś powtarzana opinia, że zarówno teoria Cantora
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jak i teoria Fregego obciążone są nieusuwalnymi sprzecznościami (por. Mo
ore, Garciadiego, 1981). To doprowadziło do utraty zaufania do teorii mnogo
ści i ogólniej —  metod dowodu, które ta teoria sankcjonowała. W rezultacie 
zostało podważone zaufanie do Platonizmu i intuicji matematycznej z nim 
związanej. Po raz pierwszy poczucie pewności wiedzy matematycznej opuściło 
samych matematyków. W tej sytuacji niektórzy z nich zgłosili akces do kon
struktywizmu (np. Herman Weyl), inni zaś zwrócili się w kierunku różnych 
nowinek filozoficznych, które miały przywrócić im utraconą pewność. Wśród 
nich najbardziej wpływowy był pogląd logicyzmu. W ten sposób powstał na 
początku XX wieku kryzys matematyki.

Dziś wiemy, że kryzys matematyki został zażegnany w najbardziej trady
cyjny sposób. Nikt już nie posądza teorii mnogości o sprzeczność, a sama teoria 
nie tylko znalazła należne jej miejsce w matematyce, lecz stała się obiektem 
nadmiernej adoracji nowych doktrynerów, których w żadnej epoce nie brakuje. 
Cóż zatem się stało w XX wieku, że platoński pogląd na matematykę odrodził 
się jak feniks z popiołów —  przynajmniej w praktyce matematycznej, bo w re
fleksji filozoficznej na ten temat nawet dziś przeważają echa nieaktualnych już 
doktryn, które obiecywały stworzenie niewzruszonych podstaw matematyki?

Być może zabrzmi to humorystycznie, ale trzeba powiedzieć, że nic się nie 
stało, ponieważ w teorii mnogości Cantora nigdy nie wykryto sprzeczności, 
a kryzys dotyczył tylko teorii Fregego. Już w 1908 roku Zermelo ujął w sys
tem aksjornatyczny teorię mnogości Cantora i wtedy stało się jasne, że w tej 
teorii nie można odtworzyć żadnej antynomii, która dotknęła teorię Fregego 
(Zermelo, 1908). Nie przekonało to jednak logików, którzy aż do lat czter
dziestych posługiwali się teorią typów Russella. Również część matematyków 
o orientacji konstruktywistycznej nigdy nie zaakceptowała teorii Cantora. Jed
nak nawet ci, którzy ją akceptowali, mieli kłopoty z przyjęciem aksjomatu wy
boru. Na przykład polska szkoła matematyki wyraźnie odróżniała twierdzenia, 
które zostały udowodnione za pomocą tego podejrzanego aksjomatu, od tych, 
które nie opierają się na nim.

Czegóż zatem nauczyliśmy się patrząc na ubiegłowieczny „kryzys” mate
matyki? Dowiedzieliśmy się na pewno, że należy ufać tradycyjnym poglądom 
na matematykę, a być ostrożnym wobec nowinek. To samo, ale z większą siłą, 
należy odnieść do dydaktyki matematyki: tylko stare sprawdzone wzory mogą 
przywrócić skuteczność nauczania królowej nauk. Nieco mniej oczywiste wnio
ski spróbujemy przedstawić w następnych rozdziałach.
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Czym jest logika?

Pierwszym poglądem filozoficznym, który przyciągnął uwagę matematy
ków był logicyzm stworzony przez Fregego pod koniec XIX wieku, rozwijany 
w następnym przez Russella i jego kontynuatorów. Naczelnym hasłem tego 
kierunku była redukcja matematyki do logiki. Jednakże logicyzm nigdy nie 
postawił jednego pytania: jaka jest rola logiki w myśleniu matematycznym 
i czy zawsze można mieć zaufanie do jej praw? To pytanie postawił Brouwer 
i odpowiedział na nie już w swojej pracy habilitacyjnej (Brouwer, 1907) oraz 
w późniejszych publikacjach. Odpowiedź Brouwera można streścić w nastę
pujący sposób: logika dotyczy prawidłowości języka matematyki i w związku 
z tym nie może rzucić światła na podstawy matematyki. Powiemy to teraz 
dokładniej.

Zdaniem Brouwera matematyka jest aktywnością intelektu, w której język 
nie odgrywa żadnej roli. W szczególności dowód matematyczny jest konstruk
cją wykonaną w umyśle. Język, natomiast jest potrzebny tylko po to, aby 
poinformować innych o tym, jaka konstrukcja została wykonana, a także po 
to, aby wspomóc swoją pamięć. Taki język nie jest dany — matematyk musi 
go stworzyć nadając specyficzny sens matematyczny terminom języka potocz
nego. Nie ma przy tym żadnej gwarancji, że inni przypiszą słowom przez niego 
używanym ten sam sens, który on chciał im nadać. Dlatego język matematyki 
nie jest matematyką, lecz tylko zawodnym narzędziem, które pozwala ludziom 
mówić o wykonanych konstrukcjach. Ostatnie zdanie jest niemal dosłownym 
tłumaczeniem sformułowania użytego przez Brouwera w jego pracy habilita
cyjnej (Brouwer, 1907, s. 92).

Odróżnienie pomiędzy matematyką i językiem, który służy jej wyrażaniu, 
pozwala Brouwerowi wyjaśnić, czym są prawa logiki: są to matematyczne pra
widłowości dotyczące języka matematyki. Rozumowanie matematyczne nie od
wołuje się do tych praw, ponieważ jest procesem pozajęzykowym. Dlatego 
prawa logiki są wtórne wobec matematyki: można je odkryć w dobrze ukształ
towanym języku matematyki. Równocześnie Brouwer podkreśla, że prawa lo
giki stosują się tylko do takich wyrażeń (zdań), które mają sens matematyczny 
(por. Brouwer, 1907, s. 89). Natomiast logicy zawsze uważali, że są one uni
wersalne i odnoszą się do wszystkich wyrażeń, nawet tych, które nie posiadają 
sensu matematycznego. Sądzili ponadto, że są to prawa aprioryczne, na któ- 
rych opiera się matematyka. W  późniejszych pracach Brouwer dowiódł, że jest 
Przeciwnie: matematyka nie jest zależna od logiki, to logika opiera się na mate
matyce. Uzyskał ten wynik analizując pojęcie prawdy i sensu w matematyce.

Argumentacja Brouwera opiera się na spostrzeżeniu, że prawa logiki muszą 
zależeć od sensu, jaki nadaje się pojęciom matematycznym, ten zaś zależy od
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stanowiska w sprawie natury przedmiotów matematycznych. Dlatego wyjaśnie
nie idei Brouwera należy zacząć od pojęcia sensu. W  matematyce konstruk
tywnej rozumienie pojęcia sensu jest związane z pojęciem konstrukcji: sensem 
zdania jest konstrukcja, o której ono mówi. Jest to jedyne dopuszczalne wy
jaśnienie w sytuacji, gdy odrzuca się założenie platonizmu i przyjmuje pogląd 
głoszony przez Brouwera, że wszystkie obiekty matematyczne są konstruk
cjami umysłu. Mówiąc dokładniej, zdanie ma sens, jeżeli została wykonana 
konstrukcja, o której ono mówi. Przyjmuje się, że konstrukcja jest procesem, 
który zachodzi w umyśle i, w związku z tym, przebiega ona w czasie. Dla
tego zdanie uzyskuje sens dopiero wtedy, gdy konstrukcja zostanie wykonana. 
Wcześniej jest ono pozbawione sensu matematycznego. Wynika stąd, że hi
potezy matematyczne nie mają sensu matematycznego, dopóki nie zostaną 
rozstrzygnięte.

Zdanie, które mówi o wykonanej konstrukcji, jest nie tylko sensowne, lecz 
także prawdziwe. Dlatego wszystkie prawdy konstruktywne są znane. Sens 
zdań negatywnych można objaśnić podobnie. W  tym celu rozważmy zdanie 
postaci „nieprawda, że Z” . Takie zdanie ma sens, jeśli została wykonana pewna 
konstrukcja, która wyprowadza absurd z założenia, że konstrukcja o której 
mówi zdanie Z została ukończona. Wynika stąd, że nie tylko zdania pozytywne, 
lecz również negatywne mają sens i są prawdziwe tylko wtedy, gdy mówią (tzn. 
gdy są tak rozumiane) o pewnej konstrukcji, która została wykonana.

To ustalenie Brouwera prowadzi do wielu osobliwości matematyki kon
struktywnej. Przede wszystkim, zdania stają się sensowne i zarazem prawdziwe 
lub fałszywe. Nie ma zdań sensownych, o których nie byłoby wiadomo, że są 
prawdziwe lub fałszywe. Można też powiedzieć, że zarówno sens, jak i prawda 
są rezultatem wcześniej wykonanej konstrukcji. Z tego powodu zarówno kon
struktywne pojęcie sensu, jak i prawdy posiada wyraźną konotację czasową. 
Do tego należy dodać, że zdania orzekające istnienie nieskończonych zbiorów 
nie są sensowne konstruktywnie. Jest to oczywiste: zbioru nieskończonego nie 
można skonstruować w skończonej liczbie kroków, a więc w skończonym czasie. 
Mówiliśmy już, że nierozstrzygnięte hipotezy nie posiadają sensu matematycz
nego. Dlatego każde takie zdanie jest kontrprzykładem dla zasady wyłączonego 
środka, ponieważ alternatywa zdania bezsensownego i jego negacji jest zda
niem bezsensownym. W matematyce klasycznej sytuacja wygląda inaczej. Są 
tam zdania sensowne, o których nie wiemy, czy są prawdziwe czy fałszywe. 
Wśród nich są nieznane prawdy matematyki klasycznej. Zilustrujmy to pro
stym przykładem. Rozpatrzmy zdanie „istnieje największa liczba bliźniacza” . 
Zdanie to jest nierozstrzygnięte, ale jest sensowne. Skąd zatem wiadomo, że 
jest sensowne? Co prawda, nie potrafimy skonstruować największych liczb bliź
niaczych, ani dowieść, że dla każdej liczby bliźniaczej istnieje większa liczba
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bliźniacza; wiemy jednak, że liczby bliźniacze są szczególnym gatunkiem liczb 
naturalnych — te zaś istnieją niezależnie od wszelkiej konstrukcji. Dlatego: 
albo istnieje największa liczba bliźniacza, albo dla każdej liczby bliźniaczej 
istnieje większa liczba bliźniacza. W obu przypadkach rozważane zdanie jest 
sensowne i w pierwszym przypadku jest prawdziwe, a w drugim — fałszywe. 
Tu nie ma trzeciej możliwości, ponieważ liczby naturalne są traktowane jako 
obiekty platońskie. Można zatem powiedzieć, że sens tego zdania został zapo
życzony z założenia platonizmu.

Sensowność rozpatrywanego zdania i jego negacji gwarantuje prawdziwość 
zasady wyłączonego środka. Zarazem jedno z tych zdań, nie wiemy które, sta
nowi przykład zdania prawdziwego, lecz nieudowodnionego. Jest to przykład 
prawdy nieznanej. Takich zdań nie ma w matematyce konstruktywnej. Z tego 
powodu w matematyce klasycznej zakres pojęcia prawdy jest szerszy niż zakres 
pojęcia prawdy znanej.

Wróćmy jeszcze do matematyki konstruktywnej. Mówiliśmy już, że poję
cie nieskończoności jest w tym przypadku pozbawione sensu. Niemniej jed
nak można się tu posłużyć pewną namiastką nieskończoności, zwaną nieskoń
czonością potencjalną lub konstruktywną. Tego typu pojęcie jest często uży
wane w elementarnej teorii liczb. Na przykład Euklides dowiódł, że dla każ
dej liczby pierwszej istnieje liczba pierwsza od niej większa. Słowo „istnieje” 
w tym zdaniu należy rozumieć konstruktywnie. Dowód Euklidesa dostarcza 
metody, która dla dowolnej liczby pierwszej pozwala skonstruować większą 
od niej liczbę pierwszą. Ta metoda jest sensem słowa „istnieć” w matema
tyce konstruktywnej. Z potencjalnej nieskończoności ciągu liczb pierwszych 
natychmiast wynika, że zbiór liczb pierwszych jest nieskończony — jeśli zało
żymy istnienie takiego zbioru. Przy okazji wyjaśniliśmy konstruktywny sens 
kwantyfikatora egzystencjalnego.

W związku z wyjaśnieniami dotyczącymi prawdy i sensu jest jasne, że 
techniki dowodowe dopuszczalne w matematyce konstruktywnej są słabsze niż 
odpowiednie techniki dopuszczalne w matematyce klasycznej. Można łatwo po
dać przykłady dowodów klasycznie poprawnych takich, które w matematyce 
konstruktywnej nie są poprawne. Z drugiej strony, każdy dowód konstruk
tywny jest poprawny klasycznie. Co więcej, dowód konstruktywny dostarcza 
większej ilości informacji o badanych obiektach niż niekonstruktywny. Dlatego 
nawet w matematyce platońskiej dowody konstruktywne są bardziej cenione 
niż niekonstruktywne (jeżeli można je uzyskać). W związku z tym matematyka 
konstruktywna nie musi być pojmowana jako dziedzina konkurująca z mate
matyką platońską, lecz jako metoda myślenia, która wzbogaca arsenał technik 
matematycznych.

Brouwerowskie wyjaśnienia pojęcia prawdy i sensu w matematyce kon
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struktywnej przenoszą się mutatis mutandis na matematykę klasyczną i dla
tego pozwalają lepiej zrozumieć rolę, jaką odgrywa założenie platonizmu w 
tej ostatniej. Dlatego dzięki Brouwerowi można lepiej zrozumieć, czym jest 
prawda i sens w matematyce klasycznej i zarazem wyjaśnić to, co wszyscy ma
tematycy wiedzą, lecz wcześniej nie umieli tego powiedzieć. W  ten sposób mo
żemy lepiej zrozumieć związek logiki klasycznej z założeniem platonizmu i ko
nieczność osłabienia tej logiki — jeśli przyjąć konstruktywny punkt widzenia. 
Logika zatem nie jest dana a priori i nie wyprzedza intuicyjnego myślenia ma
tematycznego. Przeciwnie, pojawia się ona na dość późnym etapie rozwoju ma
tematyki jako system praw matematycznych dotyczących języka matematyki.

Najogólniejszy wniosek z tych rozważań dotyczy pojęcia sensu. Żeby wie
dzieć czy jakieś zdanie ma sens matematyczny, trzeba je zrozumieć. Podobnie, 
żeby wiedzieć, że zdanie jest prawdziwe, trzeba zrozumieć jego dowód. Czym 
jednak jest zrozumienie jak nie intuicyjnie uzyskaną pewnością, że zdanie jest 
sensowne a dowód poprawny? Ten wniosek wypływający z rozważań Brouwera 
w równym stopniu odnosi się do matematyki konstruktywnej, jak i platońskiej. 
Pokazuje on, że jedna i druga nie mają nic wspólnego z wizją matematyki stwo
rzoną przez logicyzm lub formalizm (w wersji współcześnie przyjmowanej).

M atem atyka a rachunki

Rozpatrywaliśmy dotychczas dwa tradycyjne stanowiska w filozofii ma
tematyki i pokazaliśmy, idąc za Brouwerem, że każde z nich, jeśli pojąć je 
konsekwentnie, wiąże się z innym stylem myślenia matematycznego. Prowa
dzi to do uznania poprawności innych technik dowodowych i — co za tym 
idzie —  innej logiki. Można by zapytać, czy jest możliwy jeszcze jakiś inny 
pogląd filozoficzny, który można pogodzić z matematyką? Zasługą Hilberta 
jest wyjaśnienie tej kwestii.

Problem, z którym zmagał się Hilbert, dotyczył kryzysu matematyki na 
początku XX wieku. Nie mógł on zaakceptować stanowiska logicyzmu, które 
prowadziło do wniosku, że intuicja matematyczna jest zbędna. Z drugiej strony 
nie widział żadnego sposobu rozwiązania trudności, do których doprowadziły 
„antynomie” teorii mnogości. Dlatego uznał, że odpowiedzialnością za kry
zys matematyki należy obarczyć pojęcie nieskończoności, które jest intuicyjnie 
niejasne. Doszedł więc do wniosku, że należy wyeliminować z matematyki to 
pojęcie, ponieważ tylko pojęcie skończoności jest intuicyjnie jasne. Czy jed
nak można uprawiać matematykę operując wyłącznie pojęciem skończoności? 
Niewątpliwie, jest to możliwe — są takie twierdzenia matematyczne, których 
można dowieść bez użycia pojęcia nieskończoności. Hilbert użył terminu ma
tematyka finitystyczna na oznaczenie tego rodzaju matematyki. Jednocześnie
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Hilbert zdawał sobie sprawę, że w ramach matematyki finitystycznej nie można 
zbudować analizy. Zarazem jednak uważał, że analiza należy do trwałego do
robku matematyki i musi istnieć sposób wykazania jej poprawności. Tym spo
sobem miał być finitystyczny dowód faktu (Hilbert był przekonany, że jest to 
fakt), że analiza matematyczna pojęta jako narzędzie dowodzenia zdań mate
matyki finitystycznej nigdy nie pozwala udowodnić zdania fałszywego. Innymi 
słowy Hilbert chciał udowodnić, że jeśli dowolne zdanie realne (to znaczy takie, 
które posiada sens finitystyczny), posiada dowód w matematyce infinitystycz- 
nej to posiada dowód w matematyce finitystycznej, i tym samym jest praw
dziwe. Sądził, że w ten sposób uda mu się wyjaśnić pojęcie nieskończoności. 
Na tym, w największym skrócie, polega idea programu Hilberta.

Na użytek swojego programu Hilbert musiał stworzyć teorię, w której 
można by badać zbiór wszystkich dowodów infinitystycznych i udowodnić, że 
posiadają własność wyrażoną w poprzednim akapicie. W dodatku, taki dowód 
miał być skonstruowany w matematyce finitystycznej. Aby to było możliwe 
musiał przeformułować matematykę infinitystyczną w ten sposób, aby wszyst
kie dowody mogły być badane środkami matematyki finitystycznej. Musiał 
zatem w taki sposób przedstawić matematykę infinitystyczną, aby wszystkie 
dowody poprawne stały się obiektami matematyki finitystycznej. To stało się 
możliwe dzięki wcześniejszym osiągnięciom logicyzmu.

Matematyka wedle logicyzmu jest działem logiki, a logika jest systemem 
formalnych reguł służących przekształcaniu wyrażeń formalnych (ciągów sym
boli rozumianych jako napisy, które nic nie znaczą), których budowa podlega 
jedynie formalnym regułom (to znaczy takim, które dotyczą wyłącznie kształtu 
wyrażeń, a nie ich sensu —  dla ich nazwania logicy użyli wprowadzającego 
w błąd terminu „reguły sensu” ). Wynika stąd, że matematyka (a raczej jej 
fragment) po sprowadzeniu do logiki (czyli matematyka formalna) staje się 
obiektem matematyki finitystycznej. W szczególności dowody matematyczne 
też stają się obiektami matematyki finitystycznej — tak jak to było potrzebne 
Hilbertowi na użytek jego programu.

W rezultacie, celem programu Hilberta miał być finitystyczny dowód na
stępującej Zasady Konserwacji: jeśli dowolne zdanie realne posiada dowód for
malny w matematyce infinitystycznej, to posiada dowód nieformalny w ma
tematyce finitystycznej i tym samym jest prawdziwe. Na marginesie warto 
nadmienić, że gdyby taki dowód został znaleziony, dowodziłby tylko tego, że 
matematyka infinitystyczną jest bezpieczna jako narzędzie dowodzenia twier
dzeń w matematyce finitystycznej. Podobnie jak geometria rzutowa jest bez
piecznym narzędziem dowodzenia twierdzeń w geometrii euklidesowej. Jed
nakże z takiego dowodu nie wynikałoby, że matematyka infinitystyczną jest 
sensowna i prawdziwa.
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Z powyższego wynika, że Hilbert nie po to formalizował matematykę infi- 
nitystyczną, żeby nadać jej większą ścisłość czy pewność, lecz po to, żeby stała 
się obiektem matematycznym, który może być badany w nieformalnej mate
matyce finitystycznej. Dlatego, według Hilberta, matematyka formalna nie jest 
matematyką na najwyższym stopniu ścisłości lub pewności —  jak to dziś jesz
cze powtarzają ci, którzy nie zrozumieli jego programu. Matematyka formalna 
jest obiektem matematycznym, który — lepiej lub gorzej — modeluje teorie 
matematyczne. Z takim obiektem można zrobić tylko jedną rzecz: można ba
dać go środkami matematycznymi (finitystycznymi —  jak chciał Hilbert) na 
ile dobrze modeluje rzeczywistą matematykę. Tę prawdę odkrył Hilbert w la
tach dwudziestych ubiegłego wieku, dzięki wyjaśnieniom Brouwera, który znał 
ją już od 1907 roku.

Nie będziemy tutaj omawiać szczegółów programu Hilberta, lecz skoncen
trujemy się na jednym jego aspekcie: czym jest matematyka finitystyczna? 
W artykule napisanym w ćwierć wieku od momentu, gdy wygłosił pierwszy 
odczyt na temat swojego programu (Hilbert, 1925), który uchodzi za naj
bardziej klarowną prezentację jego idei, Hilbert zdaje się uważać, że pojęcie 
nieskończoności nie znajduje żadnej egzemplifikacji w rzeczywistości fizycznej 
(s. 371) i w związku z tym musi zostać uznane za element idealny w naszym 
myśleniu (s. 372). Termin „element idealny” ma się odnosić do czegoś co jest 
fikcją, lecz zarazem jest fikcją użyteczną, podobnie jak np. w planimetrii taką 
fikcją (zdaniem Hilberta) jest prosta w nieskończoności.

Jak zatem scharakteryzować matematykę finitystyczną? Hilbert podkre
śla, że jej przedmiotem muszą być konkretne obiekty fizyczne (i ich skoń
czone układy), ponieważ tylko one są dostępne intuicyjnemu poznaniu (s. 376). 
W charakterze takich obiektów Hilbert przyjmuje kreski na papierze. Treścią 
zdań matematycznych mają być związki zachodzące pomiędzy takimi ukła
dami konkretnych obiektów. W  pierwszym rzędzie mają to być zdania doty
czące równości lub nierówności pomiędzy liczbami naturalnymi. Same liczby 
naturalne należy rozumieć jako układy konkretnych obiektów, np. dwie kreski 
to liczba 2 , trzy kreski to liczba 3 itd. Innymi słowy, symbole 2 i 3 należy 
rozumieć jako nazwy układu złożonego odpowiednio z dwóch i trzech kresek. 
Symbole liczb posiadają zatem treść (sens) ponieważ oznaczają pewne kon
kretne obiekty. Natomiast same kreski (i ich układy) niczego nie oznaczają. 
W takiej arytmetyce można łatwo zdefiniować równość i nierówność liczb oraz 
dodawanie, mnożenie i potęgowanie. Tak więc, do zdań sensownych matema
tyki finitystycznej należą zdania wyrażające równość lub nierówność pomiędzy 
dwiema liczbami, z których każda może być zadana przez wyrażenie arytme
tyczne w którym występują tylko symbole konkretnych liczb. Takimi zdaniami 
są na przykład: 2 +  3 =  3 +  2 , 210 =  102 i 7 < 5. Hilbert podkreśla, że zdania
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tego rodzaju można dowieść (jeśli są prawdziwe) posługując się rozumowa
niem, które na każdym etapie ma jasny sens intuicyjny związany z pojęciem 
skończoności.

Zdania numeryczne, tj. te o których mówiliśmy powyżej, są rozstrzygalne 
za pomocą rachunku arytmetycznego i dlatego nie mogą wyczerpywać zakresu 
zdań sensownych w matematyce finitystycznej. Z tego powodu Hilbert do
puszcza jeszcze zdania innego rodzaju, które są najbardziej naturalnym uogól
nieniem zdań rozważanych wcześniej. Na przykład, takim zdaniem może być 
równość: a +  b =  b +  a. Występujące w tym zdaniu litery należy pojmować 
jako symbole reprezentujące dowolną ustaloną liczbę naturalną. I takie zdania 
mają jasny sens intuicyjny związany z pojęciem skończoności. Możemy zatem 
powiedzieć, że do zdań realnych, to znaczy do zdań sensownych matematyki 
finitystycznej, Hilbert zaliczy! zdania sensowne w rachunku arytmetycznym, 
które są rozstrzygalne za pomocą rachunku, oraz zdania ogólne, które są natu
ralnym uogólnieniem zdań rachunkowych. Te ostatnie nie są już rozstrzygalne 
za pomocą rachunku, ale w dalszym ciągu posiadają sens finitystyczny.

W tak scharakteryzowanym języku można wyrazić następującą wersję 
twierdzenia Euklidesa: jeśli p jest dowolną ustaloną liczbą pierwszą, to po
między p 4-1 i p\ + 1  istnieje liczba pierwsza. Twierdzenie to ma charakter fini
tystyczny, ponieważ użyty w nim kwantyfikator egzystencjalny posiada ograni
czony zakres a więc nie przebiega nieskończonego zbioru liczb. Takie zdanie jest 
równoważne skończonej alternatywie zdań bez kwantyfikatora i każde z nich 
jest sensowne finitystycznie. W związku z tym w matematyce finitystycznej 
kwantyfikator egzystencjalny jest w zasadzie zbędny (ponieważ można go za
wsze wyeliminować), a kwantyfikator uniwersalny jest niepotrzebny, ponieważ 
sama zmienna wyraża ogólność.

Zdań ogólnych nie można negować, ponieważ taka negacja prowadzi do zda
nia z kwantyfikatorem egzystancjalnym o nieograniczonym zakresie, a takiego 
kwantyfikatora nie można już wyeliminować. Z tego powodu Zasada Wyłączo
nego Środka traci sens w matematyce finitystycznej, a wraz z nią wszystkie 
prawa logiki, w których występuje negacja. Wydaje się ponadto, czego Hil
bert już nie pisze, że w matematyce finitystycznej jest potrzebne tylko pojęcie 
prawdy. Pojęcie fałszu nie ma żadnego zastosowania, ponieważ wszystkie zda
nia sensowne stwierdzają pewne pozytywne fakty dotyczące liczb naturalnych. 
W związku z tym w matematyce finitystycznej obowiązuje tylko szczątkowa 
logika. Autor nie wie, czy ktoś się pokusił o aksjomatyzację takiego systemu 
logiki.

Należy dodać, że stanowisko filozoficzne Hilberta nie jest do końca jasne. 
Z przywołanego tekstu Hilberta zdaje się wynikać, że odrzuca on pojęcie nie
skończoności i nakłania wszystkich matematyków do przyjęcia stanowiska fi-
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nitystycznego. Jednakże głębsza analiza programu Hilberta, a w szczególności 
celu, jaki autor sobie stawia, uprawnia do przypuszczenia, że Hilbert zajmuje 
stanowisko finityzmu tylko na użytek dowodu Zasady Konserwacji, po to aby 
przekonać wszystkich — również tych, którzy idąc za Brouwerem odrzucili nie 
tylko teorię mnogości, lecz i logikę klasyczną (por. Prawitz, 1981). W  każdym 
razie nie ulega wątpliwości, że zdaniem Hilberta intuicyjne rozumowanie fini- 
tystyczne jest poza wszelką krytyką. Ten pogląd został powszechnie przyjęty, 
sama zaś matematyka finitystyczna stała się ważnym obiektem badań, między 
innymi ze względu na jej zastosowania w informatyce.

Genetyczna koncepcja matematyki

Dotychczas naszkicowaliśmy trzy poglądy filozoficzne na naturę przed
miotów matematycznych: finityzm, który identyfikuje je z układami konkret
nych przedmiotów, konstruktywizm, który przypisuje im realność wyłącznie 
w ludzkim umyśle, i platonizm, który przyznaje im realność pozafizyczną. 
Każdy z tych poglądów filozoficznych wyznacza charakterystyczny styl my
ślenia o przedmiotach matematycznych i tym samym decyduje o tym, gdzie 
przebiega granica pomiędzy dowodami poprawnymi i niepoprawnymi.

Jeżeli przyjąć finitystyczny styl myślenia, to uzyskamy najuboższą mate
matykę. Wynika to z faktu, że nie mamy wtedy prawa posłużyć się pojęciem 
nieskończoności i nie możemy korzystać z logiki klasycznej. Jeżeli przyjmiemy 
konstruktywny styl myślenia to uzyskamy bogatszą matematykę niż poprzed
nio, ale uboższą niż klasyczna. W takiej matematyce nie możemy operować po
jęciem zbioru, z wyjątkiem przypadku, gdy jest to zbiór skonstruowany. Taki 
zbiór zaś jest zawsze skończony lub potencjalnie nieskończony. Z tego względu 
matematycy konstruktywni nie używają terminu „zbiór” (który mógłby dopro
wadzić do nieporozumień), ponieważ wystarcza im termin „własność” . W  ma
tematyce konstruktywnej można dowieść, że spełnione są różne nietrywialne 
prawa logiki, lecz system logiczny uzyskany w ten sposób jest słabszy niż logika 
klasyczna.

I wreszcie platoński styl myślenia prowadzi do matematyki najbogatszej. 
Siła dowodu takiej matematyki zależy od tego, jakie obiekty zostaną uznane za 
platońskie. W matematyce starożytnej tylko liczbom naturalnym oraz figurom 
geometrycznym przypisano istnienie poza umysłem. W czasach nowożytnych, 
gdy uogólniono arytmetykę grecką i wprowadzono liczby najpierw wymierne 
a potem rzeczywiste, stopniowo i one uzyskały status obiektów platońskich. 
Następnie taki sam status uzyskał zbiór liczb rzeczywistych a potem funkcje 
rzeczywiste, a także zbiór wszystkich funkcji rzeczywistych. Czy tego typu roz
wój doprowadzi kiedyś do tego, że wszystko, o czym się mówi w matematyce,
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będzie zbiorem, a więc obiektem platońskim? Nie tak dawno temu entuzja
ści teorii mnogości zdawali się sądzić, że to już się stało: matematyka została 
sprowadzona do teorii mnogości, i dlatego wszystko jest zbiorem, a zbiory są 
obiektami platońskimi. Dziś na szczęście entuzjazm redukcjonistów wygasł, 
choć nie można mieć pewności, czy jego ślady nie pozostały w podręcznikach 
szkolnych.

To, co powiedzieliśmy dotychczas, sugeruje, że rozważane style matema
tycznego myślenia można uszeregować chronologicznie i powiedzieć, że na po
czątku były rachunki, z nich narodziła się matematyka finitystyczna — jako 
naturalne uogólnienie rachunków. Następnie rozwój matematyki finitystycznej 
doprowadził do odkrycia matematyki konstruktywnej, z niej zaś narodziła się 
matematyka klasyczna. Z tego gruntu zaś, całkiem niedawno, wyrosła matema
tyka współczesna, której istotnym elementem jest teoria mnogości. Rachunki 
są konkretne — liczby można interpretować jako układy konkretnych przed
miotów. Matematyka finitystyczna również jest konkretna, wprowadza jednak 
element, którego nie było w rachunkach, tzn. ogólność. Dzięki niej można było 
w wielu przypadkach uprościć rachunki. Jednakże uprawianie matematyki fi
nitystycznej wymaga już myślenia abstrakcyjnego w przeciwieństwie do ra
chunków, które wymagają wyłącznie trzymania się ustalonych procedur (choć 
oczywiście twórca rachunku musiał posiadać zdolność abstrakcyjnego myśle
nia, które jednak nie było wyrażalne w języku). Ludzie, którzy wykształcili 
swoje myślenie w matematyce finitystycznej, mogli następnie dokonać prze
skoku do matematyki konstruktywnej. W  podobny sposób dokonano przejścia 
do matematyki klasycznej. Ta ostatnia zaś niemal na naszych oczach osiągnęła 
etap matematyki współczesnej. Taką kolejność dyktuje zdrowy rozsądek.

Ten prosty obraz komplikuje się nieco w świetle pewnych faktów historycz
nych. Historia potwierdza przypuszczenie, że wszystko zaczęło się od rachun
ków. Do największej biegłości w tym fachu doszli Babilończycy, którzy przy
najmniej przez jedno milenium doskonalili swoje rzemiosło. Ich umiejętności 
przejęli Grecy, którzy ze swych kolonii jońskich mieli niedaleko do Babilonu. 
Dlatego mogli oni dokonać kolejnego kroku — odkrycia matematyki finity
stycznej. Prawdopodobnie zrobił to jeden człowiek — Pitagoras. Następnego 
kroku dokonał sam Pitagoras lub jego bezpośredni uczniowie — mówimy tu 
o odkryciu matematyki platońskiej. Wszystko wskazuje na to, że przeskoczyli 
oni etap matematyki konstruktywnej. Świadczy o tym fakt, że niedługo po 
Pitagorasie pojawia się Parmenides, który zasłynął z logicznego dowodu, że 
świat jest nieruchomy i kulisty. W  jego poemacie po raz pierwszy są stosowane 
(co nie znaczy: abstrakcyjnie wysłowione) niektóre zasady logiki klasycznej, 
w tym także Zasada Wyłączonego Środka. Biorąc pod uwagę, że Parmenides 
był przez pewien czas uczniem Pitagorasa, uzyskujemy mocną poszlakę, że na
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uczył się logiki klasycznej od swojego mistrza, a więc Pitagoras (lub jego bez
pośredni uczeń) dokonał przeskoku do matematyki platońskiej. W tej sytuacji 
narzuca się hipoteza, że konstruktywnej reinterpretacji matematyki platoń
skiej dokonano później. Mogli to zrobić matematycy spoza kręgu Pitagorasa, 
którzy mieli „trzeźwe” spojrzenie na świat, podobnie jak filozofowie jońscy, 
w przeciwieństwie do religijnie usposobionych pitagorejczyków. Nie okazali się 
jednak tak wnikliwi jak Brouwer i dlatego nie zauważyli, że konstruktywna 
interpretacja matematyki zmusza do odrzucenia klasycznej logiki. I tak już 
pozostało aż do XX wieku.

Powyższa hipoteza, jakkolwiek interesująca z punktu widzenia historii ma
tematyki i historii filozofii, z pewnością wymaga głębszych badań. W  kontek
ście tego artykułu służy ona jako punkt wyjścia do sformułowania kolejnej 
hipotezy: twierdzimy mianowicie, że rozwój matematyki nie polega na odrzu
ceniu tego, co zostało udowodnione na wcześniejszym etapie, lecz przeciwnie, 
dorobek wcześniejszych etapów stanowi nieodłączną część tego etapu, który 
po nich następuje. Innymi słowy: matematyka finitystyczna i konstruktywna, 
a także cała matematyka platońska z czasów, kiedy operowano wyłącznie poję
ciem nieskończoności potencjalnej, nie są szacownymi zabytkami muzealnymi 
w gmachu matematyki współczesnej, lecz stanowią istotne elementy struktury 
tej budowli. W  odniesieniu do matematyki współczesnej hipoteza ta oznacza, 
że można w niej znaleźć elementy zarówno matematyki konstruktywnej, jak 
i finitystycznej — są one jej nieusuwalną częścią.

Jeżeli ta hipoteza jest poprawna, to wynika z niej, że w nauczaniu ma
tematyki nie możemy przeskakiwać dowolnie z etapu na etap, lecz musimy 
zachować kolejność ich powstawania. Bez zachowania tej kolejności nawet naj
bardziej precyzyjnie podana wiedza natrafi na barierę rozumienia i pozosta
nie martwą literą. Dlatego niezbędnym elementem kształcenia jest trening 
rachunkowy. Przy okazji —  należałoby chyba powrócić do dobrego obyczaju, 
jaki istniał przed wojną, i nauczać rachunków w ramach przedmiotu zwanego 
rachunkami, a nie matematyką. Potem można by zająć się nauczaniem ele
mentów matematyki finitystycznej i dopiero na końcu przejść do matematyki 
klasycznej. Pojęcia matematyki współczesnej nie mogą się pojawić zbyt szybko 
w takim kursie (może w ostatniej klasie liceum, a może tylko w ramach za
jęć fakultatywnych). Dotyczy to szczególnie pojęć analizy, które wydają się 
zbyt trudne dla uczniów liceum. Z powodzeniem można ją zastąpić wprowa
dzeniem do rachunku różnic skończonych, który jest łatwy do pojęcia przez 
uczniów, jest przydatny w informatyce, a ponadto stanowi doskonałe przygo
towanie do analizy. Trudno też zrozumieć, dlaczego pomija się elementy teorii 
liczb. Jest to pasjonujący dział matematyki, choć niewątpliwie nie ma aż tylu 
zastosowań co analiza. Jednakże ucząc matematyki trzeba nauczyć myślenia
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matematycznego, a to się może stać tylko wtedy, gdy uczeń dostrzeże urodę 
przeprowadzanych dowodów. Zastosowania praktyczne nie mogą decydować 
o wyborze takiego lub innego materiału.

W ten sposób wykazaliśmy, że jeśli genetyczna koncepcja matematyki jest 
poprawna, to wynikają z niej wyraźne wskazówki dla dydaktyki matematyki. 
Pozostaje tylko wykazać, że jest to koncepcja zgodna z tym, co wiadomo
0 matematyce. Na jej korzyść niewątpliwie przemawia fakt, że proponuje ona 
obraz matematyki bardzo zbliżony do tradycyjnego, z tą tylko różnicą, że 
konstruktywny styl myślenia nie został w niej przeciwstawiony platonizmowi, 
lecz jest traktowany jako jego istotne uzupełnienie. Ten element może wywo
łać największe kontrowersje. Być może kolejny rozdział pozwoli ich uniknąć. 
Nie można też wykluczyć, że zostanie postawiony zarzut, jakoby wszystko co 
zostało tu powiedziane, jest dobrze znane. Jeśli tak się stanie, to będzie to 
największą pochwałą dla autora, ponieważ nie chodzi tu o odkrycie faktów ni
komu nieznanych, lecz o przystępne wyłożenie faktów dobrze znanych specja
listom z różnych dziedzin i pokazanie ich związku z zagadnieniami dydaktyki 
matematyki. O takich sprawach specjaliści na ogół nie mówią, ponieważ —  
w przeciwieństwie do filozofów —  nie lubią wykraczać poza swoją specjalność.

Test koncepcji genetycznej

Jak zostało powiedziane w poprzednim rozdziale, koncepcja genetyczna 
opiera się na dwóch hipotezach. Pierwsza ma charakter historyczny i jej do
kładniejsze sprawdzenie wymaga dłuższych badań. To, co już zostało na ten 
temat powiedziane, musi na razie służyć jako jej uzasadnienie. Ważniejsza jest 
hipoteza druga, ponieważ dotyczy struktury aktualnie istniejącej matematyki
1 tę hipotezę należałoby sprawdzić nieco dokładniej. O tym, że dowody kon
struktywne są w matematyce współczesnej nadal potrzebne, wspominaliśmy 
wcześniej i chyba nikogo nie trzeba przekonywać do tej tezy. Przejdźmy zatem 
do mniej banalnych przykładów.

Pierwszy z nich dotyczy teorii mnogości. Pojęcie zbioru, którym operuje 
ta teoria, wywodzi się z konstruktywnego rozumienia zbioru, czyli z poję
cia własności. W  związku z tym można się spotkać z poglądem, że pojęcie 
własności przestało być potrzebne w matematyce. Nie jest to prawdą, ponie
waż nawet teorii mnogości nie można sformułować bez tego pojęcia. I tak na 
Przykład, aksjomat wyróżniania głosi, że jeśli istnieje pewien zbiór, to każda 
własność wyznacza pewien jego podzbiór. Bez pojęcia własności nie można 
sformułować tego aksjomatu. Podobnie jest z aksjomatem zastępowania: żeby 
go sformułować, należy posłużyć się konstruktywnym pojęciem funkcji, a nie 
mnogościowym.
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Inny przykład dotyczy twierdzenia Cantora, które głosi, że zbiór liczb rze
czywistych jest nieprzeliczalny. W tym celu dowodzi się, że dla każdego ciągu 
liczb rzeczywistych z przedziału (0, 1) istnieje liczba rzeczywista z tego prze
działu, która do niego nie należy. W dowodzie tym istotna jest metoda kon
strukcji, która zastosowana do dowolnego ciągu liczb rzeczywistych przedsta
wionych w postaci rozwinięcia dziesiętnego produkuje rozwinięcie dziesiętne 
liczby, która nie należy do danego ciągu. Dowód tego faktu nie korzysta z ma
szynerii mnogościowej. Kluczowym elementem tej konstrukcji jest przepis, 
który każdej cyfrze na przekątnej przyporządkowuje cyfrę od niej różną i taką, 
że ich ciąg stanowi rozwinięcie dziesiętne liczby rzeczywistej z przedziału (0 , 1). 
Przepis ten ma charakter finitystyczny, tzn. jest pewnym prostym algorytmem. 
Nawiasem mówiąc, twierdzenie Cantora ma dobry sens konstruktywny. Mówi 
ono, że dla każdego ciągu liczb rzeczywistych, który można skonstruować, ist
nieje liczba rzeczywista, która do niego nie należy.

Tak się szczęśliwie składa, że dalsze argumenty potwierdzające genetyczną 
koncepcję matematyki zostały napisane i opublikowane przez prof. Semade- 
niego zanim ta praca została napisana. W  interesującym artykule (Semadeni, 
2002b) Autor zwraca uwagę na pewne fakty, które trudno pojąć z punktu wi
dzenia „nowoczesnego” podejścia do matematyki. Zacznijmy od najbardziej 
elementarnej kwestii dotyczącej sensu równości 8 +  5 =  13 (przykład roz
ważany na s. 107). Autor stawia pytanie, czy 8 +  5 jest tym samym co 13? 
Zauważa, że wybitni matematycy dawali różne odpowiedzi na to pytanie. Skąd 
ta rozbieżność opinii? W  z punktu widzenia genetycznej koncepcji matema
tyki powinniśmy się tego spodziewać, ponieważ pokazaliśmy, że pojęcie liczby 
naturalnej ma inny sens w matematyce finitystycznej, inny w konstruktyw
nej i jeszcze inny w platońskiej. Dlatego należy przypuszczać, że tego typu 
ewolucja dotyczy wszystkich pojęć matematycznych. W związku z tym nie 
powinniśmy się dziwić, że w różnych teoriach, czy też na różnych poziomach 
nauczania szkolnego, pojęcia mają nieco inny sens.

Najstarszym, najbardziej pierwotnym sensem napisu 8 +  5 jest jego sens 
rachunkowy. Napis ten mówi, że trzeba wykonać pewną operację, w wyniku 
której uzyskamy jakiś wynik. Natomiast równość 8 +  5 =  13 mówi o tym, że 
ta operacja została wykonana i dała wynik 13. Tak więc, w sensie rachunków 
8 +  5 nie jest tym samym co 13. Pierwszy napis informuje o tym, jaką operację 
należy wykonać, a drugi jest nazwą liczby, która została uzyskana w wyniku 
tej operacji. Istotny jest tutaj fakt, że rachunek został wymyślony po to, aby 
każdy (kto go umie zastosować) mógł się dowiedzieć co uzyskamy w wyniku 
dodania dwóch liczb pojętych konkretnie, np. dwóch stad baranów. Tak więc 
sumą dwóch liczb jest — na tym etapie — tylko jedna liczba. W  tym wypadku 
jest to liczba 13.
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Historycznej poprawności tej interpretacji dowodzi Arystoteles, który od
rzucił platońskie rozumienie liczby, tzn. akceptował tylko konkretne pojęcie 
liczby. Z tego powodu musiał odróżnić liczbę liczoną (np. stado baranów) od 
liczby liczącej (np. nacięć na kijku). Współczesna mu matematyka już dużo 
wcześniej wykroczyła poza takie konkretne rozumienie liczby. Na margine
sie: nie jest przypadkiem, że prawie wszyscy sympatycy filozofii Arystotelesa, 
a więc i logicy, nie chcą się pogodzić z platonizmem i dlatego woleliby sprowa
dzić matematykę do jakiegoś formalizmu.

Z wymienionych powodów należy przyznać rację stwierdzeniu Straszewicza 
(cytowanemu przez Semadeniego na s. 107), że „w poprzednich klasach zapisy 
działań rozumiane były czynnościowo: ‘do 8 dodać 5” ’ . W następnym zdaniu 
Straszewicz mówi, i słusznie, że w wyższych klasach 8 +  5 jest wyrażeniem, 
które oznacza sumę dwóch liczb. Taka zmiana znaczenia jest konieczna, jeśli 
uczeń ma zrozumieć algebrę szkolną, która już nie jest działem rachunków. 
Istotą algebry są zmienne, czyli litery, które reprezentują dowolne ustalone 
liczby. Wtedy uczeń już nie ma do czynienia z konkretnymi liczbami i nie może 
wykonać dodawania, gdy widzi napis a +  5. Dlatego musi ten napis uznać za 
sumę — wcześniejsze rozumienie sumy jest tu nieprzydatne. Tak rozumiana 
algebra należy już do matematyki finitystycznej — jeśli za zmienne można 
podstawiać liczby naturalne. Jeśli zaś za zmienne można podstawiać liczby 
rzeczywiste, to należy ona do matematyki infinitystycznej.

Reasumując: pogląd Straszewicza, że w niższych klasach 13 jest sumą 8 
i 5 a w wyższych sumą jest wyrażenie 8 +  5, jest w pełni rozsądny i zgodny 
z genetyczną koncepcją matematyki. Nie znaczy to wcale, wbrew sugestii Au
tora, że Straszewicz akceptuje obie tezy równocześnie. Inne podejście musi 
obowiązywać w niższych klasach a inne w wyższych. Najpierw mówi się tylko 
o wartości funkcji zwanej sumą, a później to samo słowo odnosi się do samej 
funkcji. Z kolei pogląd Nikodyma, cytowany na s. 107, też jest słuszny i zgodny 
z poglądem Straszewicza, ponieważ chodzi mu tylko o uczniów z wyższego 
gimnazjum. Podkreśla on, że algebra ma charakter formalny i wyraz „suma” 
został zarezerwowany dla formy. Na uwagę zasługuje fakt, że w dalszej części 
cytatu, na s. 108, Nikodym formułuje „naukowy” pogląd w tej samej sprawie 
~~~ wyraźnie w duchu logicyzmu. Pogląd ten jest niezgodny z tym, co twierdził 
wcześniej. Niekonsekwencja ta przynosi mu zaszczyt, ponieważ dowodzi, że 
zdrowy rozsądek matematyka wziął górę nad doktryną — w przypadku ma
tematyki szkolnej. Niestety, takiego zdrowego rozsądku można się spodziewać 
tylko wśród kompetentnych matematyków, zaś autorzy rewolucyjnych progra
mów nauczania na pewno do tego grona nie należą.

W dalszym ciągu rozważań Semadeni dochodzi do wniosku (s. 110), że na- 
Pis 5 +  8 jest dubletem pojęciowym. Z tym się można zgodzić pod warunkiem,
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że jeden składnik tego dubletu jest stosowny w niższych klasach, a drugi w 
wyższych. I nie jest to przypadkowe, ponieważ nauczanie szkolne musi powta
rzać, co prawda na skróty, etapy rozwoju matematyki, podobnie jak w biolo
gii ontogeneza jest powtórzeniem filogenezy. Z tego powodu może należałoby 
mówić nie o dysonansie znaczeniowym (np. s. 109) ale o rozwoju pojęć ma
tematycznych, który musi znaleźć odbicie w matematyce szkolnej. Generalny 
wniosek, jaki z tego wypływa, jest nieco inny, niż twierdzi Semadeni. Teza, że 
terminy matematyczne są (powinny być) precyzyjne, nie jest równoznaczna 
z tezą, że mają (powinny mieć) to samo znaczenie w każdej dziedzinie mate
matyki i w rachunkach. Teza ta mówi tylko tyle, że w każdej dziedzinie terminy 
matematyczne mają (powinny mieć) dobrze ustalony sens. W  różnych działach 
matematyki sens ten może być trochę inny, ale musi korespondować z sensem 
stosowanym na bardziej elementarnym etapie. Przechodząc do innego działu, 
gdzie ten sam termin ma nieco inne znaczenie, nauczyciel powinien uprzedzić 
uczniów, że tak jest i z jakiego powodu — tak jak to zrobił wcześniej cy
towany Straszewicz. Oczekiwanie, że każdy termin matematyczny ma jedno 
znaczenie w całej matematyce, jest echem programu logicyzmu. Jest sympto
matyczne, że nawet wybitni matematycy przyswajają sobie pewne elementy 
doktryn filozoficznych, które — jak to sami widzą — nie są zgodne z ich prak
tyką matematyczną. O ile zatem większą skuteczność oddziaływania mają te 
doktryny na innych, którzy nie są tak wybitni, lub na tych, którzy tylko uczą 
matematyki?

Trzeba się zatem zgodzić, że w różnych działach matematyki te same ter
miny mogą mieć różne, choć korespondujące z sobą znaczenia — jak to przeko
nywająco pokazał Semadeni. Już ten jeden fakt wystarczy, żeby zrozumieć uto- 
pijność programu logicyzmu. Przy okazji testowana hipoteza wykazała swoją 
moc eksplanacyjną.

Sięgnijmy zatem do kolejnego artykułu Semadeniego dotyczącego pojęć 
pary uporządkowanej i funkcji (Semadeni, 2002c). Autor słusznie zwraca uwa
gę na fakt, że czym innym jest „oficjalna” definicja pojęcia pary uporządko
wanej, a czym innym intuicyjne rozumienie tego pojęcia. W  tekście jest to 
wyrażone w następujący sposób: „w praktyce intuicja (a ściślej: idea głęboka) 
bierze górę nad formalnymi definicjami” . Jest to zgodne z wcześniej cytowa
nym tekstem Hausdorfa, który twierdzi, że pojęcie pary uporządkowanej jest 
bardziej pierwotne niż pary nieuporządkowanej. Zastanówmy się, dlaczego tak 
jest (Autor nie stawia takiego pytania).

Spróbujmy najpierw uogólnić nasze pytanie. Odnieśmy je do dowolnych 
zbiorów skończonych. Jest jasne, że pojęcie zbioru skończonego ma sens kon
struktywny, to znaczy taki zbiór jest rezultatem pewnej konstrukcji. Konstruk
cja ta przebiegała w czasie, tzn., że najpierw został skonstruowany element
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ai, później a2, a na końcu został skonstruowany element an. Tak więc każdy 
skończony zbiór konstruktywny posiada naturalny porządek — dlatego Ze- 
rmello nie musiał dowodzić możliwości uporządkowania zbiorów skończonych. 
Na marginesie: w matematyce konstruktywnej pojęcie zbioru skończonego, 
w którym nie wyróżnia się żadnego porządku, jest wtórne i, jak się wydaje, nie 
jest ono specjalnie potrzebne. Podobna sytuacja ma miejsce w elementarnej 
teorii liczb, która niemal w całości jest teorią konstruktywną.

Teoria mnogości zmieniła tę sytuację. W teorii tej pojęcie zbioru ma sens 
niekonstruktywny a nawet konstrukcje mnogościowe są pozaczasowe (choć 
oczywiście samo rozumowanie matematyczne przebiega w czasie). Dlatego 
możliwość dobrego uporządkowania takich zbiorów musi być zagwarantowana 
aksjomatycznie. Czy w związku z tym, te działy matematyki, które silnie zależą 
od teorii mnogości muszą przyjmować, że para uporządkowana jest zdefinio
wana przez Kuratowskiego za pomocą wzoru (4) na s. 122 artykułu Semade- 
niego? Nie, co pokazał Cech, cytowany na s. 125. Niestety, podana przez niego 
aksjomatyzacja nie podoba się redukcjonistom, tzn. tym, którzy by chcieli 
sprowadzić całą matematykę do teorii mnogości, ponieważ zamiast jednego 
pojęcia pierwotnego, czyli relacji przynależności, trzeba przyjąć drugie: poję
cie pary uporządkowanej. Wtedy jednak stało by się jasne, że teoria mnogości 
opiera się na wcześniejszej matematyce — nie można zatem mówić sensownie 
o redukcji całej matematyki do teorii mnogości.

I kolejny, podobny przykład z tego samego artykułu. W zupełności zga
dzam się z Semadenim, gdy twierdzi, że funkcja i jej wykres to są dwie różne 
rzeczy (s. 135). Od siebie dopowiem tylko tyle — gwoli potwierdzenia własnej 
koncepcji —  że pojęcie funkcji jako odwzorowania (przepisu, prawa) jest poję
ciem konstruktywnym. Ponieważ zaś takie pojęcie nie jest wyrażalne w teorii 
mnogości, to na użytek tej teorii trzeba się posłużyć jego substytutem, tzn. 
Pojęciem wykresu. Logicy zazwyczaj uważają, że w ten sposób dokonuje się po
stęp w matematyce, ponieważ pojęcie niezdefiniowane (odwzorowanie) zostaje 
zastąpione pojęciem zdefiniowanym, a więc bardziej ścisłym. Jest to niepo
rozumienie już nie tylko dydaktyczne, ale i matematyczne, ponieważ w wielu 
działach matematyki to stare pojęcie jest niezbędne. I nie jest ono wcale nie
precyzyjne. Żeby to zobaczyć, trzeba mieć trochę zrozumienia dla matematyki 
konstruktywnej i nie zakładać, że tylko pojęcia zdefiniowane w teorii mno
gości są precyzyjne. Powinniśmy być wdzięczni profesorowi Semadeniemu, że 
znalazł tyle wypowiedzi wybitnych matematyków, którzy wykazują fałsz tego
Poglądu.

Na marginesie, należałoby dokładniej zbadać, czy zalążków pojęcia funkcji 
nie można znaleźć już w starożytnej astronomii. Przecież cała teoria astrono
miczna służyła tylko do jednego celu: aby opisać ruch planet na niebie. Taki
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zaś opis nie jest niczym innym jak funkcją, która pozwala obliczyć położenie 
planety dla dowolnego momentu czasu. W  tym celu starożytni matematycy 
składali ruch po deferensie z ruchem po epicyklu — czy nie jest to składanie 
funkcji?

Kolejna kwestia dotyczy rozumienia funkcji jako procesu albo obiektu. Se- 
madeni słusznie twierdzi, że to drugie rozumienie funkcji pojawiło się dopiero 
w XIX wieku —  gdy pojawiły się powody, aby tak traktować funkcje. Wcze
śniej natomiast pojmowano funkcję jako proces. Ruch ciał niebieskich jest 
przykładem takiego procesu przebiegającego w czasie. Taki proces można do
skonale pojąć z konstruktywnego punktu widzenia.

W pracach Semadeniego można znaleźć wiele innych przykładów potwier
dzających testowaną tu koncepcję matematyki. Nie omawiamy wszystkich, po
nieważ wydaje się, że właściwym sprawdzianem dla tej koncepcji filozoficznej 
będzie reakcja samych matematyków. Wypada mi zatem podziękować profeso
rowi Semadeniemu za wydatną pomoc, a przy okazji zgłosić jedno, ale ważne 
zastrzeżenie do jego tekstu (Semadeni, 2002a), s. 74. Pisze on tam:

Należy tu wspomnieć, że pojęcia intuicji i intuicyjnej oczywistości są fun
damentalne dla pewnego kierunku w filozofii matematyki zwanego intuicjoni- 
zmem, który —  zapoczątkowany przez Brouwera i innych wybitnych matema
tyków — ma garstkę zagorzałych zwolenników, ale nie jest akceptowany przez 
przeważającą większość matematyków, bowiem kwestionuje prawo wyłączo
nego środka i inne powszechnie stosowane kroki rozumowania, podważając lub 
całkowicie odrzucając pewne ważne działy matematyki (np. większość analizy 
funkcjonalnej i teorię dystrybucji) nie dając nic w zamian.

Zacznijmy od sprawy najmniej ważnej. Prawdą jest, że Brouwer ma nie
wielu zwolenników. Kopernik też nie miał wielu ani Łobaczewski. Nie w tym 
rzecz, lecz raczej w okoliczności, że teksty Brouwera są bardzo trudne do zrozu
mienia i dlatego niewielu ludzi chce tracić czas na ich czytanie. Z tego powodu 
opinie negatywne na temat Brouwera pochodzą głównie z drugiej lub trzeciej 
ręki, a w ostatecznym rozrachunku, głównie od Hilberta. Mniejsza o szcze
góły konfliktu tych wybitnych matematyków. Najważniejsze jest to, że obaj 
zareagowali podobnie na antynomie mnogościowe — uznali, że zagrażają ma
tematyce. Obaj też uważali, że „znaczenie i prawda to istota matematyki” 
—  tak jak to postuluje Semadeni (2002a, s. 49). W  przypadku Hilberta to 
stwierdzenie wymaga życzliwej interpretacji, w przypadku Brouwera jest poza 
dyskusją. Brouwer chciał ograniczyć prawomocność intuicji matematycznej do 
tego co konstruktywne, Hilbert nie miał jasności w tym względzie. Brouwer 
pomógł Hilbertowi sformułować jego program wytykając mu między innymi 
„bezmyślne stosowanie zasady wyłączonego środka” i wskazując, że matema
tyka intuicjonistyczna powinna się znaleźć w jego programie jako narzędzie
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matematycznego rozumowania o teoriach formalnych. W ten sposób — na 
długo przed Hilbertem — odkrył metamatematykę, nazywając ją matematyką 
drugiego rzędu. Jest to lepsze określenie, ponieważ nie sugeruje, jak określe
nie Hilberta, że metamatematyka jest czymś w rodzaju super-matematyki, 
która przekracza możliwości zwykłej matematyki. Tak więc, przynajmniej gdy 
chodzi o podstawy matematyki, Brouwer okazał się bardziej przenikliwy niż 
Hilbert.

Czym jednak jest intuicja matematyczna, której Brouwer tak wytrwale 
bronił? Jest to zdolność umysłu ludzkiego, która mu pozwala zrozumieć zna
czenie (sens) różnych wyrażeń matematycznych i, w związku z tym, dostrzec 
prawdziwość pewnych zdań i poprawność pewnych argumentów. Tak więc, 
innym imieniem intuicji jest prawda i znaczenie. Tego nie możemy brać mu 
za złe, szczególnie jeśli sami wyznajemy zbliżone poglądy. Poza tym, jeżeli 
matematyka nie może opierać się na intuicji, to co nam pozostaje? Fakt, że 
dziś można użyć takich słów jak intuicja, prawda i znaczenie bez oskarżenia 
o polityczną niepoprawność jest w dużej mierze zasługą Brouwera.

W jednej tylko kwestii Brouwer pobłądził, a w każdym razie pobłądził, jeśli 
przyjąć nieżyczliwą interpretację jego poglądów: twierdził, że platonizm należy 
odrzucić. Uległ tutaj presji epoki, która była bardzo nieufna wobec metafizyki. 
Dzięki temu jednak stworzył konsekwentny konstruktywizm (przez 2 milenia 
matematycy nie widzieli w nim żadnej niekonsekwencji) i przy okazji wyjaśnił 
rolę logiki w myśleniu matematycznym, i w jaki sposób zależy ona od założeń 
dotyczących natury przedmiotów matematycznych. Współczesny konstrukty
wizm nie odrzuca już stanowczo platonizmu. Twierdzi tylko, że taki pogląd 
jest dopuszczalny jako prywatny pogląd matematyka. Kiedy jednak uprawia 
on matematykę, to nie powinien jej opierać na tym założeniu filozoficznym. 
Myślę, że warto studiować prace Brouwera nawet jeśli się odrzuca jego filozofię.
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Podsumowanie

W poprzednich rozdziałach została naszkicowana genetyczna koncepcja 
matematyki, w myśl której, w trakcie rozwoju matematyki nie dochodzi do 
°drzucania wcześniejszych etapów, lecz następuje pewnego rodzaju wcielenie 
do nowej wizji matematyki tych pojęć, twierdzeń i technik dowodowych, które 
Pojawiły się na wcześniejszych etapach. Koncepcja ta została wstępnie spraw
dzona za pomocą przykładów zaczerpniętych z prac Semadeniego. W  trakcie 
sprawdzania okazało się, że proponowana koncepcja pozwala zrozumieć feno- 
Meny, które wydawały się dość tajemnicze, a z pewnego punktu widzenia (re
dukcjonizm) wręcz niepojęte. To pozwala oczekiwać, że genetyczna koncepcja 
Matematyki, przynajmniej w głównych zarysach, jest poprawna.



A jeśli tak jest, to autorowi nie pozostaje nic innego, jak żywić nadzieję, 
że okaże się ona pomocna w pracach nad programami nauczania matematyki, 
a może nie tylko.
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The Genetic Conception of Mathematics

S u m m a r y

The paper presents an outline of a philosophical view concerning mathematics 
called the genetic conception of mathematics. Its main idea is the hypothesis



Genetyczna koncepcja matematyki 149

that the structure of mathematical knowledge reflects history of this disci
pline. Such a proposal provides, among others, a fairly precise terminology 
for description of the development of mathematical knowledge as well as its 
structure. In particular, it offers the means of description of mathematical 
innovations, such which involve a fairly radical change of the style of ma
thematical thinking. In the history of mathematics such innovations involve 
arguments among mathematicians concerning correctness of proofs. It follows 
that even professional mathematicians had problems to assimilate the new 
style of thinking.

What more, the postulate is pronounced, that in the process of teaching 
mathematics the main stages of development of mathematics should be repe
ated, similarly as biological ontogenesis repeats phylogenesis, with due sim
plifications, of course. Such a postulate makes possible an application of the 
genetic conception of mathematics in didactics of mathematics. In particular 
it provides some knowledge about those elements of mathematical curriculum 
which will be difficult to explain in school — because earlier even professional 
mathematicians had troubles with them.

The last chapter presents some tests of the genetic conception of mathema
tics. In order to do this some examples from papers of Semadeni were chosen, 
such that are difficult to grasp or even are mystifying — from the point of 
view of the usually accepted philosophy of mathematics. It was shown that in 
the light of the tested conception the examples become fully comprehensible. 
In this way the explanatory power of the proposed conception was shown.


