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Kategorie myśli w historii nauki 
i w dydaktyce matematyki

W stęp. Praca ta1 koncentruje się na wątku, który wiedzie tropem wska
zanym przez Sierpińską (1994, s. 133). Zwróciła ona uwagę na wagę pojęcia 
kategorii w sensie sprecyzowanym przez Barbarę Skargę (1989) i podkreśliła 
adekwatność tak ujętego pojęcia kategorii przy opisie roli, jaką pojęcie prze
szkody epistemologicznej odegrało w dyskusjach dotyczących dydaktyki ma
tematyki. Koncepcję kategorii myśli2 omówimy w części 1.

W części 2 pokażemy, na odpowiednich przykładach, że pojęcie kategorii 
myśli odsłania pewną perspektywę interpretacji historii matematyki, a w częś
ci 4 dokonamy analogicznej analizy na przykładach z dydaktyki matematyki. 
Jednakże pokażemy też zarazem —  i na to chcemy zwrócić specjalną uwagę 
— że ta pozornie czysto humanistyczna koncepcja okazuje się również trafna 
przy pewnych kwestiach dotyczących natury samej matematyki.

W części 3 rozwiniemy pewną myśl, również zaczerpniętą z książki (Skarga, 
1989): przechodzenie ważnych, żywych idei w stereotypy, co miało też swoje 
negatywne konsekwencje dydaktyczne.

1. K on cepcja  kategorii. Pojęciem kategorii posługuje się filozofia od cza
sów starożytnych, jakkolwiek znaczenie temu przypisywane ulegało zmianom.

1 Praca naukowa wykonana w ramach projektu badawczego finansowanego ze środków 
Komitetu Badań Naukowych w latach 2003-2006.

2Skarga (1989) używała krótkiego terminu „kategoria” . Sierpińska (1994, s. 133) użyła 
(w tytule rozdziału) dwuwyrazowego określenia „kategoria myśli , które przyjmiemy w tej 
pracy (choć w grę wchodzi też dłuższy termin „kategoria ukierunkowania myśli ) w celu 
Sygnalizowania, że nie mamy na myśli żadnego z dwóch jednoznacznie zdefiniowanych 
znaczeń, w jakich słowo „kategoria” jest używane przez matematyków (nie chodzi więc ani 
0 kategorie Baire’a, ani o kategorie wprowadzone przez Eilenberga i Mac Lane’a).

W arto  d od ać , że istnieje term in  kategoria sem antyczna, którym  p osługuje  się językoznaw 
stwo (w  d w ojak im  zresztą  sensie; w  jed n y m  z nich jest on rów now ażny term inow i: kategoria  

syntaktyczna, p or. P olański, 1993).



Przed rozważaniem koncepcji kategorii myśli przedstawimy pewne dziedziny 
nauki, w których mówi się o pokrewnych koncepcjach kategorii.

1 .1 . Arystoteles wyróżnił dziesięć naczelnych kategorii (praedicamenta), 
niezmiennych, ograniczonych w liczbie, jakkolwiek uzupełnianych jeszcze 
o postpraedicamenta i pewne modi oraz inne pojęcia pierwotne. Kategorie były 
dla niego sposobem orzekania i klasyfikowania; ich koncepcja panowała w filo
zofii do czasów Kanta.

Kant wyróżnił 12 kategorii czystych pojęć intelektu (kategorie ilości: jed
ność, wielość, ogół; kategorie jakości: realność, przeczenie, ograniczenie; ka
tegorie stosunku: przysługiwania czemuś i bycia podmiotem czegoś, przyczy- 
nowości i zależności, wspólnoty; kategorie modalności: możliwość -  niemoż
liwość, istnienie -  nieistnienie, konieczność -  przypadkowość), odpowiadające 
podziałowi wszelkich możliwych sądów w logice formalnej. Napisał przy tym: 
„Powstrzymuję się tutaj umyślnie od dania definicji tych kategorii, choć chciał
bym je posiadać” . Kategorie Kanta były również niezmienne i były pojęciami 
a priori stanowiącymi warunek poznania; pełniły funkcję syntezy w stosun
ku do tego, co w naoczności było różnorodne (Kant, 1957, Dział „Analityka 
transcendentalna”, §10; Tatarkiewicz, 1958, s. 236).

W  innym miejscu Kant (1957, Dział „Dialektyka transcendentalna” , Roz
dział „O ideach w ogóle” ) pisze: „Idee są u niego [Platona] pierwowzorami sa
mych rzeczy, a nie tylko kluczami do możliwego doświadczenia, jak kategorie” .

1.2. W  roku 1805 (a więc wkrótce po śmierci Kanta) Peter Mark Roget, 
późniejszy długoletni Sekretarz Royal Society, ukończył pierwszy, niezbyt jesz
cze obszerny katalog wyrazów angielskich, pogrupowanych — co było wtedy 
zupełną nowością — zgodnie z pewnymi ogólnymi kategoriami idei. Obszer
niejszą wersję swego katalogu opublikował on w 1852 r., traktując to jako ma
teriał do badań Filozofii języka. Słownik ten stał się podstawą współczesnych 
wydań Roget’s International Thesaurus; efektem pracy kolejnych pokoleń na
stępców Rogeta jest ponad ćwierć miliona słów i zwrotów angielskich włączo
nych do tezaurusa. Pogrupowane są one w osiem głównych kategorii (abstrak
cyjne relacje, przestrzeń, fizyka, materia, zmysły, intelekt, wola), podzielonych 
na mniejsze (np. kategoria „abstrakcyjne relacje” podzielona jest na: istnienie, 
relacja, ilość, porządek, liczba, czas, zmiana, zdarzenie, przy czy nowość, moc), 
a te z kolei dzielone są na jeszcze mniejsze (np. „istnienie” podzielone jest 
na A. Being in the abstract, B. Being in the concrete, C. Formal existence, 
D. Modal existence, a każda z owych części A, B, C, D jest znów podzielona, 
np. w A wyróżnione są 1. Existence. 2. Nonexistence). Powstało w ten sposób 
ponad tysiąc takich małych grup, z których każda podzielona jest znów na 
kilka lub kilkanaście mniejszych grup, już bez nazw (na tym poziomie naj'
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pierw zawsze podawane są w tym tezaurusie rzeczowniki, potem czasowniki, 
przymiotniki i przysłówki), z których każda zawiera pewną liczbę wyrazów. Je
den wyraz może znajdować się w wielu takich grupach, które trzeba odszukać 
w alfabetycznym indeksie3.

1.3. Termin „kategoria” używany bywa przy opisywaniu taksonomii celów 
kształcenia, np. w opisie taksonomii Blooma i innych (Okoń, 1987, s. 83) jest 
mowa o kategoriach taksonomicznych, pogrupowanych na poznawcze, emocjo
nalne i psychomotoryczne. Tu też mamy drzewo kolejnych inkluzji, analogicz
ne do opisanego powyżej. Kategorie poznawcze są podzielone na 1 . Wiedza, 
2. Rozumienie, 3. Zastosowanie, 4. Analiza, 5. Synteza, 6 . Ocenianie. Z ko
lei np. Wiedza dzieli się na 1.1. Znajomość faktów, 1.2. Znajomość sposobów 
gromadzenia faktów, 1.3. Znajomość pojęć ogólnych, struktur, teorii. W na- 
stępnym kroku Znajomość faktów jest podzielona na parę dalszych kategorii.

1.4. Terminu „kategoria” używa się w językoznawstwie i w psycholingwis- 
tyce. W poniższym tekście szczególną uwagę warto zwrócić na kategorie natu
ralne i na gradacje oraz na prototypy i stereotypy.

Pojęcia możemy traktować jako reprezentacje poznawcze kategorii świata 
fizycznego. (...) Drugi z wyróżnionych terminów— „kategoria” rozumia
ny jest jako zbiór egzemplarzy (ludzi, przedmiotów, zjawisk, zdarzeń itp.), 
dokonany ze względu na jakąś zasadę klasyfikacyjną. (...) Nie ma bowiem 
ograniczeń w tworzeniu kategorii (...)

Dokonuje się także różnych podziałów kategorii: na kategorie sztuczne 
i naturalne, konkretne i abstrakcyjne itp. (...) Kategorie naturalne mają 
płynne granice, co jest logicznie sprzeczne z istnieniem cech definicyjnych 
(coś jest albo nie jest egzemplarzem kategorii). (...)

Cechy pojęć naturalnych podlegają gradacji. Są cechy ważniejsze 
i mniej ważne, podczas gdy w klasycznej definicji każda z cech koniecz
nych i dostatecznych ma jednakową wagę. (...)

W kategoriach naturalnych cechy są ze sobą sprzężone. Jedna po
ciąga drugą (np. jeśli „ma pióra”, to „ma skrzydła” ), a nie są od siebie 
niezależne, co postuluje klasyczna teoria pojęć.

Kategorie i odpowiadające im pojęcia tworzą hierarchię nadrzędności 
i podrzędności. W tym punkcie zgodne są wszelkie teorie pojęć, z kla
syczną włącznie.

Kategoriom naturalnym towarzyszą prototypy. Pojawia się gradacja 
nie tylko cech, ale także egzemplarzy danej kategorii, tzn. jedne egzem
plarze wydają się lepsze niż inne (np. gołąb wydaje się bardziej „ptasi” 
niż pingwin). Te „lepsze” egzemplarze są szybciej identyfikowane jako 
egzemplarze danej kategorii. (...) Prototypem nazywamy reprezentację 
owych najlepszych czy też typowych egzemplarzy. Jest rzeczą oczywistą,

Zbliżone d o  tego  są  niektóre polskie słow niki synonim ów , jednakże poszczególne grupy  
ułożone są  w nich w  kolejności alfabetyczn ej, a  nie pogrupow ane w  kategorie jak  u R ogeta.
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że cechy typowe nie muszą pokrywać się z definicyjnymi (typową cechą 
dla ptaka, jest np. latanie). (...)

Nie można wiązać pojęciowego lub prototypowego charakteru repre
zentacji z rodzajem kategorii, do której się odnoszą. Nie jest tak, że ka
tegoriom konkretnym odpowiadają prototypy, a abstrakcyjnym pojęcia 
(Kurcz, 1992, s. 105-111).

Pojęcie prototypu jest wyraźne w praktyce dydaktycznej matematyków. 
Na przykład pewne przykłady funkcji (liniowe, trygonometryczne itp.) mają 
charakter prototypów. Gdy objaśnia się pojęcie pochodnej, rysując fragment 
wykresu funkcji i styczną, też na ogół ów rysunek jest „typowy” , tak aby 
był dobrym prototypem. Podobnie typowy (a nie np. nadmiernie wydłużony) 
jest na ogół rysunek trójkąta na lekcjach geometrii. W  przypadku pojęcia 
matematycznego zbiór jego desy gnatów jest jednoznacznie wyznaczony przez 
pojęcie i nieraz zawiera przypadki nietypowe, skrajne. Jeśli spełniają warunki 
definicji, przypadki nietypowe są zaliczone do tego zbioru, nawet gdy są nie
zgodne z intuicją. Prototypy pojęć wykorzystywane są przy objaśnianiu pojęć, 
natomiast przypadki nietypowe powinny pojawić się dopiero po należytym 
zrozumieniu przypadków typowych.

W psychologii społecznej funkcjonuje z kolei termin „stereotyp”, który 
można traktować jako prototyp odnoszący się do kategorii społecznych.
(...) Przyjmuje się, że stereotyp nie kształtuje się poprzez indywidualne 
doświadczenia, czym różni się od prototypów różnych kategorii natural
nych, ale powstaje drogą przekazu społecznego, bez pośredniczącej re
fleksji krytycznej. (...)

Stereotyp, podobnie jak prototyp, może współwystępować z nieza
leżnie od niego wytworzonym w drodze krytycznego myślenia pojęciem 
odnoszącym się do danej kategorii społecznej (...) Ogólnie można o ste
reotypach powiedzieć, że nie pozwalają one na precyzyjne różnicowanie 
obiektów w ramach stereotypu (...) Opierają się one na niewielkiej liczbie 
cech, które niewątpliwie nie są cechami definicyjnymi (...) naszym zada
niem jako nauczycieli jest właśnie rozbijanie owych stereotypów u siebie 
i u innych, gdyż jedynie wiedza „pojęciowa” zapewnia pełniejsze pozna
nie (Kurcz, 1992, s. 111-112).

Stereotypy dotyczące nauczania matematyki zależą od tego, jaką grupę 
społeczną się analizuje: decydentów, rodziców, nauczycieli, matematyków uni
wersyteckich czy dydaktyków matematyki. Jednym z celów badań naukowych 
powinno być ograniczanie wpływu stereotypów przez trafne wyróżnianie tych 
pojęć, które dobrze nadają się do analizy zagadnień ważnych dydaktycznie.

1.5. Powyższy przegląd —  to tło dla naszych rozważań, dotyczących kate
gorii w sensie wyjaśnionym przez Skargę (1989), która używała ich, analizując 
historię twórczości intelektualnej. W pierwszym przybliżeniu kategorię myśl*
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można opisać jako pojęcie, które — choć nieostre i trudne do zdefiniowania — 
jest dostatecznie ogólne i odgrywa lub odgrywało w przeszłości ważną rolę w 
rozwoju badań teoretycznych, przede wszystkim jako coś ukierunkowującego 
myśl ludzką, coś, na czym koncentrowała się uwaga badaczy, o czym toczyły 
się dyskusje, czego próbowano używać do wyjaśniania rozmaitych zjawisk.

Termin kategoria to termin stary i przybierający różne znaczenia. Nie 
używam go w sensie Arystotelesowskim (Skarga, 1989, s. 105).

(...) myśl ludzka w różnych okresach swego rozwoju zdradza wyraźną 
tendencję do organizowania problemów wokół pewnych pojęć, które nazy
wam kategoriami, (...) te kategorie nie są niezmiennie właściwe naszemu 
intelektowi i nie mają charakteru ani powszechności, ani konieczności, 
a jednak mają dostateczny zasięg, by myśl ukierunkować. Nie mają for
malnego charakteru, ale na ogół wysoki stopień ogólności, pozwalający na 
zastosowanie w różnych dziedzinach wiedzy (Skarga, 1989, s. 107-108).

Każdej kategorii towarzyszy zwykle szereg innych słów i zdaniowych 
formuł, chętnie używanych, modnych — które nieraz, w przekonaniu 
autorów wypowiedzi, miały nadawać tej wypowiedzi cechy naukowości, 
powagi, nowoczesności itp. Sama natomiast kategoria pełni dwoistą funk
cję. Kształtuje pole teoretycznych badań wyznaczając problemy, tkwiąc 
jednak jakby w centrum tego pola stanowi również przedmiot analiz. Jest 
bowiem strukturą polisemiczną, wiąże w sobie niejeden sens, a niekiedy 
wiele sensów. Z drugiej strony do niej najczęściej ucieka się badacz, szu
kając wyjaśnienia najrozmaitszych kwestii. (...) Można by powiedzieć, że 
każda kategoria to explicans właściwy myśli intelektualnej danego okresu 
i dlatego sama musi być dobrze określona. Określenia te jednak były ra
czej postulatem niż faktem, mogły przybierać bardzo różne formy. (...)
Nie wszystkie pojęcia, którymi posługujemy się w wyjaśnianiu, mogą być 
za kategorie uznane. Nie ma tu oczywiście ścisłych granic, jak nie ma ich 
wszędzie tam, gdzie wchodzą w grę oceny ważności. Kategoria to expli
cans ważny, fundamentalny, podkreślam jednak raz jeszcze: jej funkcja 
zasadnicza polega na ukierunkowywaniu myśli, a nie wyjaśnianiu. (...) 
to określenie kategorii może się wydać niewystarczające. (...) Zawsze bę
dziemy się mogli sprzeczać, czy dane pojęcie miało ową kategorialną moc 
(Skarga, 1989, s. 108-109).

Niektóre z nich [kategorii] wywodzą się z języka potocznego (...) Inne 
są nowo ukutymi wyrazami (...) Przykładem tego pierwszego przypadku 
może być taka kategoria dziewiętnastowieczna, jak fakt, wyraz dawno 
zakorzeniony w języku i nagle stający się słowem-dogmatem, na którym 
wspierać się miała cała nauka (Skarga, 1989, s. 109).

Pojęcia, które funkcjonowały jako kategoria, często miały płynne znacze
nie. Zdarzało się, że stare znaczenie (uważane już za niewłaściwe) współistnia
ło z nowym (właściwym) w swoistej grze identyczności i różnicy; bywało to 
znakiem otwarcia dla nowych perspektyw teoretycznych (Skarga, 1989, s. 115).
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Stwierdzenie, że jakieś pojęcie funkcjonuje jako kategoria, można znaleźć w 
wielu wypowiedziach dotyczących filozofii nauki, m.in. w (Bachelard, 2000).

1.6. Sformułujmy — zanim przejdziemy do zastosowania tej koncepcji 
w kontekście matematyki — jeszcze raz podstawowe warunki, jakie dane po
jęcie ma spełniać lub jakie spełniało w pewnym okresie historycznym, abyśmy 
mogli uznać je za kategorię myśli:

(a) jest dostatecznie o g ó l ne ;
(0) odegrało ważną rolę w rozwoju nauki, uważane było za odpowiednie 

przy wyjaśnianiu kwestii naukowych, kształtowało pole teoretycznych badań, 
wyznaczało centralne jego problemy i u k i e r u n k o w y w a ł o  myśl badaczy 
odwołujących się do tego pojęcia, gdy szukali wyjaśnienia rozmaitych kwestii;

(7 ) ma charakter p o l i s e mi c z n y ,  łączy w sobie niejeden sens i przez to 
jest trudne do jednoznacznego zdefiniowania, nie ma więc ścisłego, formalnego 
charakteru dobrze zdefiniowanego terminu naukowego.

Warunki te są nieostre; przy konkretnej kwestii, czy dane pojęcie zasługuje 
na miano kategorii, nieuchronnie pojawia się o c e n a  w aż no ś c i ,  toteż nie
jedno z poniżej dyskutowanych pojęć może być z tego powodu kwestionowane, 
uznane za nie dość ważne. Również warunek, że nie jest to pojęcie formalne, 
można rozmaicie interpretować, zależnie od tego, w ramach jakiej teorii się to 
rozpatruje; jak zobaczymy, niektóre pojęcia nie mają formalnego charakteru 
w pełnym zakresie, w jakim bywały używane, ale w pewnej węższej dziedzinie 
dane słowo może oznaczać dobrze określony element jakiejś teorii.

Ewentualna próba ustalenia definitywnej, szczegółowej listy kategorii istot
nych dla matematyki nie miałaby większego sensu. Istotne jest uświadomienie 
sobie, jak wiele podstawowych pojęć używanych w matematyce i dydaktyce ma
tematyki funkcjonuje nie jako jednoznacznie określone pojęcie, lecz właśnie 
jako kategoria myśli.

1.7. Wśród przykładów kategorii wymienionych w cytowanej książce znaj
dujemy zarówno kategorie p r z e m i j a j ą c e 4, jak i nadal aktualne. Niektóre 
z kategorii, które ongiś odegrały istotną rolę, np. fluid w XVIII wieku, ele
ment (w znaczeniu Arystotelesa i w jego późniejszych modyfikacjach), rozum, 
fakt (jako podstawa podejścia empirycznego), substancja, życie (w pracach 
witalistów, jako pierwsza przyczyna, tajemna i niezgłębiona), harmonia, lad 
natury, geneza, natura ludzka, wolność, nie odgrywają już dawnej roli. Inne 
u l e g ł y  r a c j o n a l i z a c j i ,  oderwały się od związanych z nimi znaczeń po
tocznych i przyjęły postać dobrze zdefiniowanych terminów naukowych, choc

4To przemijanie nie musi bynajmniej znaczyć, że danego słowa już się nie używa lub że 
nie uważamy go obecnie za pojęcie. Chodzi o to, że nie funkcjonuje już ono jako ka te go r ia  
m y ś l i ,  tzn. któryś z powyższych warunków (a ) - (7 ) nie jest już spełniony.
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nieraz trzeba było później je zasadniczo modyfikować (np. siła w mechanice, 
masa, energia, prawo naukowe, informacja, ewolucja). Są tam też wymienione 
przykłady kategorii, które w ostatnim stuleciu były i są nadal szeroko używa
ne w pewnych teoriach naukowych, ale ich ścisłe określenie jest przedmiotem 
sporów (dobrymi przykładami są: struktura, sens). Są też wreszcie katego
rie, które przestały odgrywać pozytywną rolę w wyjaśnianiu obserwowanych 
zjawisk przyrody, przestały inspirować i ukierunkowywać myśl naukową.

Są więc takie kategorie, które nie giną, lecz przekształcają się w stereo
typy. Myśl ludzka tylko z trudem daje się od nich oderwać, wykazując 
tu nieraz zdumiewającą bezwładność i bezwzględność. Porusza się wów
czas w kleszczach tych językowych nawyków, które, jak to niegdyś poka
zał Bachelard, stanowią epistemologiczną przeszkodę. (...) Nie zmienność 
jest groźna dla myśli, lecz stereotypy. Gdy dane kategorie zbyt długo pa
nują, stają się nawykiem niezmiernie trudnym do pokonania, widocznie 
czujemy się zbyt dobrze operując słowami znanymi, stale spotykanymi 
(Skarga, 1989, s. 110-111).

Pojęcie przeszkody epistemologicznej omówione jest w (Sierpińska, 1988). 
W swej późniejszej analizie Sierpińska (1994, s. 133) zwróciła uwagę na to, 
że pojęcie to, które zaczęto rozpatrywać w dydaktyce matematyki około roku 
1976, wkrótce potem zaczęło funkcjonować jako kategoria zgodnie z ogólnym 
opisem podanym przez Skargę (1989).

Dokładnie to samo stało się z pojęciem przeszkody epistemologicznej: za
częło „ukierunkowywać myślenie”, wokół niego zaczął się rozwijać cały 
program badawczy, a równocześnie w gronach teoretyków toczono gorące 
debaty o samej naturze przeszkody epistemologicznej, o możliwych defini
cjach, o powodach, dla których miałoby się wprowadzać to do dziedziny 
myśli matematycznej, tak przecież różnej od nauk przyrodniczych (...)
Ten trend w dydaktyce matematyki powoli zamiera (...) Jest możliwe, 
że najbardziej charakterystyczną cechą kategorii jest to, że trudno jest 
uchwycić ją definicyjnie, trudno włączyć do ścisłej teorii. Kategoria nie 
należy do świata teorii; ona funkcjonuje tak właśnie — ukierunkowując 
myślenie — ponieważ działa gdzieś pomiędzy i powyżej języka potocznego 
i dziedziny badawczej. Jest lepiej opisana przez jej użycie w badaniach, 
przez pytania, do których prowadzi, przez to, jakich wyjaśnień dostarcza 
i jaki typ dyskursu rozwinął się wokół niej (Sierpińska, 1994, s. 133-134).

Słowo „kategoria” pojawia się w najprzeróżniejszych kontekstach, np. Ko- 
ftior (1988, s. 73) pisze: „spójność jest jedną z podstawowych kategorii wystę
pujących w ogólno językowych badaniach nad tekstem” .

Termin „kategoria” używany jest też w dydaktyce matematyki jako poręcz- 
ue słowo, którego nie próbuje się analizować, np. Turnau (1990, s. 29) pisze:
»Wyróżnimy dwie kategorie celów nauczania matematyki , a Hejny (1997,
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s. 25) wymienia osiem kategorii pojęć geometrycznych u uczniów szkół pod
stawowych i średnich.

2. Problem : zmiany—ciągłość w  historycznym  rozw oju  m atem a
tyki. W książce (Skarga, 1989) pojęcie kategorii pojawiło się w kontekście 
analizy rozwoju historycznego myśli ludzkiej i nieuchronnych trudności, które 
się ujawniają, gdy próbuje się interpretować teksty napisane przez uczonych 
minionych epok. Jednym z podstawowych, trudnych pytań jest: Jak pogodzić 
niewątpliwe zasadnicze zmiany, jakie zachodziły w ludzkich wyobrażeniach, 
ideach, poglądach w poszczególnych epokach (T. S. Kuhn mówił wręcz o re
wolucjach naukowych), z poczuciem jakiejś ciągłości wielu idei i problemów?

2.1. Gdy myślimy o historii matematyki, stwierdzamy, że zmiany są tak 
znaczne, że trudno jest wniknąć nam dziś w poglądy Kartezjusza, Eulera czy 
Gaussa5 (nie jest pewne, czy podkładając dzisiejszą interpretację pod zapisane 
przez nich zdania, nie popełniamy jakiegoś zasadniczego błędu). Na e w o l u 
cy j ny ,  zmienny charakter matematyki i jej kulturowy charakter kładło nacisk 
wielu autorów, zwłaszcza Wilder (1968) i Kitcher (1984).

Z drugiej strony oczywiste jest, że pewne jądro jest w tych ideach trwa
łe, nawet przy zasadniczych zmianach, jakie zaszły w nauce. Dla matema
tyków XX wieku ciągle aktualnym i żywym problemem było wprowadzone 
przez Arystotelesa rozróżnienie między nieskończonością potencjalną (dla każ
dej liczby naturalnej istnieje liczba od niej większa) a nieskończonością aktu
alną (istnieje zbiór wszystkich liczb naturalnych). Widzimy też związek między 
paradoksami Zenona z Elei6 a podstawowymi trudnościami związanymi z po
czątkami analizy matematycznej (zarówno historycznymi, jak i trudnościami, 
jakie mają dziś osoby uczące się, czym jest granica czy całka). Antynomia 
Eubulidesa z Miłetu (paradoks kłamcy) odżyła w sporach dotyczących pod
staw matematyki na przełomie XIX i XX wieku, a pewną jej modyfikację 
wykorzystał Godeł w dowodzie twierdzenia o niezupełności arytmetyki.

2.2. Panuje dość rozpowszechnione przekonanie, że geometria euklidesowa, 
jaką się dziś zajmujemy, jest w zasadzie identyczna z geometrią prezentowaną 
w Elementach Euklidesa, a jedyne różnice polegają na tym, że u Euklidesa były 
pewne luki w systemie aksjomatów oraz że jego definicje i dowody nie odpowia
dały współczesnym standardom i dopiero od 1899 r. mamy w pełni precyzyjną,

5Na przykład —  wbrew temu, co się na ogół dziś cytuje —  można sądzić, że główną 
przyczyna, dla której Gauss nie opublikował swych wyników dotyczących geometrii nieeukli
desowych, nie była jedynie obawa przed „krzykiem Beotów” , lecz przede wszystkim jego 
ówczesne pojmowanie, czym jest geometria i jaki jest jej stosunek do rzeczywistego świata 
fizycznego (por. Agazzi i Darvas, 1997, s. xi).

6Analizę paradoksu Achillesa i żółwia można znaleźć np. w (Juszkiewicz, 1975, s. 100), 
(Weyl, 1949, s. 42); por. (Thom, 1981, s. 210).
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dedukcyjną geometrię (Hilbert, 1923). W rzeczywistości sprawa jest znacznie 
bardziej skomplikowana. Oprócz kwestii wzmiankowanej powyżej w uwadze o 
poglądach Gaussa, należy odnotować inne, zasadnicze różnice między dawnym 
(do połowy XIX wieku) a współczesnym rozumieniem geometrii.

Zacznijmy od kwestii czysto matematycznej. Pomimo wielkiego podobień
stwa teorii Dedekinda do teorii Eudoksosa, są one istotnie różne, nie tylko dla
tego, że w jednej wychodzi się od liczb wymiernych, a w drugiej od wielkości. 
Jak to bowiem napisał Dedekind (1986, s. 150), z oryginalnych aksjomatów 
Euklidesa nie wynika zupełność prostej, a sama teoria Euklidesa nie jest kate
goryczna, ma nieizomorficzne modele7.

Jednakże znacznie poważniejsza, choć subtelniejsza i trudniejsza do zba
dania była ewolucja pojmowania, c z y m  jest linia prosta i odcinek. Obecnie, 
od połowy XX wieku, matematycy niezmiennie definiują odcinek jako pewien 
zbiór  punktów. Dawniej odcinek nie był uważany za zbiór punktów, lecz za 
puste m i e j s c e  (locus), w którym owe punkty się znajdują. Stąd między in
nymi wywodziła się tradycyjna szkolna terminologia; mówiło się o miejscu geo
metrycznym punktów spełniających dany warunek. W  czasie reformy 1967 r. 
zastąpiono to zwrotem „zbiór punktów spełniających dany warunek” . W owym 
czasie matematycy uniwersyteccy już byli na tyle przesiąknięci mnogościowym 
ujęciem matematyki, że taka zmiana terminologii uchodziła za oczywistą. Mało 
kto był świadom, że za tym zapewne kryła się głębsza, trwająca co najmniej 
jedno pokolenie, niezauważalna w krótszym okresie czasu, zmiana sposobu uj
mowania figur geometrycznych. Przypomnijmy, jak to formułowano dawniej:

Miejscem geometrycznym punktów, których potęgi względem dwu da
nych okręgów niewspółśrodkowych są równe, jest prosta prostopadła do 
prostej łączącej środki tych okręgów (Iwaszkiewicz, 1964, s. 113).

Weźmy pod uwagę twór geometryczny (zbiór punktów) U (...) Mówi
my, że równanie f(x , y) = 0 jest równaniem tworu U, gdy 1° dla każdego 
punktu (x ,y ) tego tworu jest ono spełnione, 2° każdy punkt (x,y), dla 
którego jest ono spełnione, należy do U. Twór określony tym równaniem 
nazywa się również miejscem geometrycznym punktów spełniających to 
równanie (Stark, 1951, s. 70).

Elipsa, krzywa płaska, miejsce geometryczne punktów M , dla których 
suma odległości od dwóch punktów stałych jest stała (Wielka Encyklo
pedia Powszechna PWN, 1964).

7Aksjomaty Euklidesa spełnia m. in. zbiór punktów płaszczyzny dających się skonstruo
wać (z wyjściowego odcinka) cyrklem i linijką; ponieważ każda taka konstrukcja da się sprowa
dzić do rozwiązania ciągu równań kwadratowych, zbiór punktów prostej tak konstruowalnych 
jest przeliczalny (należą one do d a la  pitagorejskiego fi, będącego minimalnym ciałem, w któ- 
rym rozwiązalne jest dowolne równanie x 2 =  a 2 +  b2, por. Juszkiewicz, 1975, s. 121). Tak więc 
układ aksjomatów Euklidesa ma e f e k t y w n y  model przeliczalny. Można również rozważać 
analogiczne, przeliczalne ciało zawierające ponadto liczbę 7i\
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Pierwszy cytat pochodzi ze znanego podręcznika licealnego, drugi zaś z pod
ręcznika akademickiego, w którym widać już współistnienie obu terminologii: 
starą nazwę się przywołuje, ale zarazem też eliminuje, definiując miejsce geo
metryczne jako zbiór punktów.

Nie jest jednak jasne, jak dalece jest to zmiana nawyków językowych, 
a w jakim głębsza, istotniejsza zmiana pojęcia figury geometrycznej. Można 
wysunąć hipotezę, że stara interpretacja tkwi nadal silnie w umysłach mate
matyków, bowiem idea głęboka odcinka powstaje obecnie przez nałożenie po
jęcia zbioru punktów na schemat pojęciowy miejsca w przestrzeni, który jest 
zapewne nieusuwalnym składnikiem tej idei, jakkolwiek w bardziej formalnych 
rozumowaniach nie korzysta się z niego bezpośrednio. Jednakże ideę głęboką 
odcinka u Euklidesa, u Kanta i u Hilberta uważamy za tę samą ideę głęboką 
jako pewien byt epistemologiczny, tę samą w sensie wyjaśnionym w (Semade
ni, 2002a, s. 79-80), pomimo że jej obraz w umysłach tych ludzi z pewnością 
był różny. Tożsame było jednak to, co jest najistotniejsze w pojęciu odcinka.

2.3. Pomimo niewątpliwej ciągłości głównych idei historycy matematyki 
są dość bezradni przy próbach ustalenia, co miał na myśli Cauchy, gdy pisał, 
że granica ciągu funkcji ciągłych jest funkcją ciągłą. Z dzisiejszej perspektywy 
stwierdzenie to jest jawnie fałszywe (kontrprzykładem jest ciąg xn w [0 , 1])- 
Czy zadowala nas proste stwierdzenie, że Cauchy się pomylił? Może inaczej 
rozumiał zbieżność ciągu funkcji? A może continuum Cauchy’ego nie było toż
same z continuum Weierstrassa, które uważamy dziś za oczywiste (Lakatos, 
1978, s. 43-60; Koetsier, 1991, s. 73-107)?

Bourbaki (1980, s. 275) pisał: „Dirichlet, nadając ściślejszą formę ideom Fo
uriera, zdefiniował ogólne pojęcie funkcji tak, jak je rozumiemy dzisiaj” . Jest 
to jednak bardzo daleko idące uproszczenie. Co miał na myśli Dirichlet, gdy 
w tytule swej pracy z 1837 r. (por. Semadeni, 2002c, s. 128) pisał o możliwości 
rozwinięcia zupełnie dowolnej funkcji na szereg trygonometryczny? Kontrprzy
kładem jest przecież funkcja (po, którą Dirichlet zdefiniował w 1829 r. (wartość 
P>d {x ) wynosi 1 lub 0 zależnie od tego, czy x jest wymierne czy nie). Niewąt
pliwie nie był to po prostu błąd.

Może Dirichlet nie traktował swego przykładu (po (do którego dzisiejsi ma
tematycy przywiązują tak wielką wagę) jako pełnoprawnej funkcji, a jedynie 
chciał unaocznić, że określenie funkcji jako przyporządkowania obejmuje rów
nież takie dziwne, bezużyteczne przykłady jak ?

Czy matematycy XIX wieku uważali tak, jak my dzisiaj, że jeden kontr- 
przykład obala ogólne stwierdzenie? Jak wytłumaczyć zdanie Dirichleta, że w 
punkcie skoku (5 funkcja ma dwi e  war t oś c i :  / ( / ?—0) i f((3-(-0) (Lakatos, 
1976, s. 128 i 151).
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2.4. Nawet w przypadku matematyków z XX wieku nie możemy być pewni, 
czy rozumiemy ich intencje, gdy odczytujemy dziś napisane przez nich zdania. 
Kontrowersje dotyczące poglądów Poincarego, Hilberta, Brouwera pokazują, 
że sprawa nie jest tak prosta, jak się wydaje. Czy Hilbert był formalistą, jak 
to się często mówi, czy był matematykiem intuicyjnym, jak to twierdził jego 
uczeń i współpracownik R. Courant (1974, s. 152)? Sytuację dobrze ilustruje 
opinia jednego z najwybitniejszych współczesnych matematyków:

Bardzo trudno cofnąć się wstecz i zdać sobie sprawę, co znaczyło około 
roku 1900 być matematykiem. Zbyt wiele matematyki ubiegłego stulecia 
nasza kultura i my sami przyswoiliśmy. Przecież jeśli dokonujesz w mate
matyce naprawdę znaczącego odkrycia, zostaniesz całkowicie pominięty!
Po prostu zostanie to wchłonięte przez podglebie (Atiyah, 2003, s. 48).

2.5. Po przeglądzie przykładów podanych w cytowanych publikacjach wy
mienimy przykłady pewnych pojęć matematycznych, które — jest to nasza 
hipoteza, wymagająca staranniejszej analizy — funkcjonowały (nieraz na prze
strzeni wieków) jako kategorie myśli, a później bądź udawało się je zadowala
jąco, jednoznacznie zdefiniować, bądź nadal zachowywały swój nieokreślony, 
choć bardzo ważny status, bądź też stawały się drugorzędne.

Do kategorii myśli należało .w wiekach XVII-XIX pojęcie funkcji: było 
bardzo ważne, ukierunkowywało rozwój matematyki i fizyki, mimo że kolejne 
generacje matematyków nie potrafiły go jasno określić. Później, od czasów 
Weierstrassa było już klarownym pojęciem naukowym, a więc nie spełniało 
warunku (7 ) sformułowanego w 1.6 .

Do kategorii myśli w wiekach XVII-XIX należały też nieskończenie małe 
w matematyce i fizyce. Po pracach Cauchy’ego i Weierstrassa straciły swoje 
kluczowe znaczenie, przestały pełnić rolę kategorii, choć pozostawały długo 
jeszcze użytecznym narzędziem rachunkowym. Później A. Robinson (1966) 
pokazał, że można (z pomocą pewnika wyboru) zbudować analizę niestandar
dową, poglądowo opisaną w (Davis i Hersh, 1994, s. 220-225), w której cały 
rachunek nieskończenie małych da się rygorystycznie zdefiniować i uzasadnić, 
a także stosować w praktyce. Koncepcja ta, choć rozwijana i owocna, nie wesz
ła jednak do głównego nurtu rozwoju matematyki.

Kategorią myśli było pojęcie continuum liczbowego. Szczególnie ważne by
ły: continuum Leibniza, continuum Cauchy’ego i continuum Weierstrassa, 
które stało się dobrze zdefiniowanym pojęciem naukowym8. Dalsze przykłady 
to pojęcie permanencji własności działań (na styku arytmetyki i algebry w XIX 
wieku), pojęcie niezmienników, pewne pojęcia rachunku prawdopodobieństwa.

8Wspomnieć należy też o continuum Weyla (Weyl, 1918; Weyl, 1949, s. 38-54; por. uwagi 
Thoma, 1981, s. 209). Jednakże nie stało się ono nigdy kategorią myśli, nie uważano tego za 
Ważne, ukierunkowywało myśl jedynie stosunkowo wąskiej grupy intuicjonistów.
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Za kategorię myśli można uznać o g ó l n ą  ideę dualizmu w matematyce 
XIX i XX wieku. Znalazła ona owocne, dobrze określone realizacje w roz
maitych teoriach: dualizm w geometrii rzutowej (Stark, 1951, s. 432), dualność 
między elementami a funkcjonałami w skończenie wymiarowych przestrzeniach 
liniowych, pary dualne przestrzeni liniowo-topologicznych, dwoistość w ra
chunku zdań, w rachunku kwantyfikatorów i w algebrach Boole’a (Mostowski, 
1948), dualność algebr Boole’a i ich przestrzeni Stone’a, dualność Pontriagi- 
na grup abelowych dyskretnych i grup abelowych zwartych, dualność w teorii 
kategorii (Semadeni i Wiweger, 1978) i wiele innych.

Pojęcie iteracji, które Hermann Weyl określił jako „ostateczną podstawę 
matematyki” (Weyl, 1918, s. 36-37; Ferreirós, 1999, s. 339; por. Thom, 1981, 
s. 208-209) wraz ze zbliżonym pojęciem rekurencji okazało się później — z per
spektywy całego XX wieku —  jedną z podstawowych kategorii, bardzo istotną 
dla matematyki, logiki i informatyki.

3. Przekształcanie się koncepcji w stereotypy. Cytowaliśmy w 1.7 
ważny fragment o kategoriach, które nie giną, lecz przekształcają się w ste
re o t y py .  Cały ów fragment można odnieść też do matematyki, a w szczegól
ności do żywych, twórczych idei z przełomu XIX i XX wieku, których część 
rozpowszechniła się w połowie XX wieku w postaci pewnych stereotypów.

3.1. Formalistyczne ujmowanie matematyki kładło nacisk na to, aby nie 
brać pod uwagę żadnych aspektów znaczeniowych; pojęcie matematyczne mia
ło być wolne od takich skojarzeń. Złożyło się na to wiele przyczyn, m.in. 
złe doświadczenia licznych błędów popełnionych w XIX wieku, wynikających 
z mylnych intuicji geometrycznych. Rozumowania nie były dostatecznie ści
słe, należycie rygorystyczne. Wiele przykładów błędnych intuicji podał Hahn 
(1956), wybitny matematyk, a zarazem aktywny wiedeński neopozytywista.

Przy podejściu formalistycznym kładzono duży nacisk na to, że pojęcie ma
tematyczne jest określone wyłącznie przez jego definicję; co więcej, definicje 
opisywano jako s k r ó t y  j ę z y k o w e :  tłumaczono, że zamiast definiowanego 
wyrazu (lub zwrotu czy symbolu) można zawsze podstawić tekst definiensa. 
Pomijano w ten sposób bardzo ważny fakt, a mianowicie to, że definicje od
grywają kluczową rolę na pewnym etapie stopniowego k s z t a ł t o w a n i a  się 
rozpatrywanych pojęć (w filogenezie i w ontogenezie), a także ukierunkowu
ją rozumowania wykorzystujące te pojęcia. Traktowanie definicji wyłącznie 
jako skrótu, jako jedynie kwestii językowej, jest przejawem r e d u k c j o n i z 
mu, tendencji typowej dla początków XX wieku i dla filozofii matematyki 
widzianej przez pryzmat logiki.

3.2. Do stereotypów zaliczyć można często powtarzane opinie: „matema
tyka to część logiki” , „tylko teoria aksjomatyczna zasługuje na miano rzetelnej
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matematyki” , „ścisłość językowa jest absolutnie niezbędna” itp. To właśnie 
te stereotypy (a nie np. dzieło Bourbakiego) stworzyły glebę, z której wyros
ły negatywne zjawiska towarzyszące reformom prowadzonym w duchu „nowej 
matematyki” .

W dyskusjach prowadzonych wiosną 1968 r. (pierwszy rok wdrażania no- 
wego programu matematyki w liceum) i w 1976 r. (początek wprowadzania 
dziesięciolatki) widać było wyraźnie, jak trafny jest cytowany powyżej komen
tarz B. Skargi o stereotypach: „myśl ludzka tylko z trudem daje się od nich 
oderwać, wykazując nieraz zdumiewającą bezwładność (...) stają się nawykiem 
niezmiernie trudnym do pokonania” .9

Analogiczne zjawisko można zaobserwować obecnie — choć w niejako od
wrotnej sytuacji —  gdy pewne twórcze idee powstałe w wyniku dyskusji dy
daktyków nad przyczynami niepowodzeń reform z lat sześćdziesiątych też po 
jakimś czasie przyjmują postać nowych stereotypów (postmodernistycznych, w 
radykalnym konstruktywizmie itp.), które ujawniły się pod koniec XX wieku.

3.3. Innym przejawem formalistycznego podejścia jest nominalistyczne 
traktowanie znaku równości „ = ” formułowane np. tak, że zapis a =  6 to infor
macja, że a i b są n a z w a m i  t e g o  s ame g o  przedmiotu. Taka to inter
pretacja —  którą uważano za ścisłe, poprawne ujęcie naukowe — miała być 
w z o r c e m  (trudnym do osiągnięcia, ale mimo to wzorcem) dla przekazywania 
sensu znaku równości w szkole. Ograniczanie się wyłącznie do aspektu nazwo- 
wego symboli matematycznych pomijało — jako świadome założenie metodo
logiczne — ogromne bogatwo znaczeń związanych ze znakiem równości.

Przypomnijmy, że nominalizm to pogląd uznający, że istnieją wyłącznie 
przedmioty jednostkowe. Wyróżnia się nominalizm w węższym sensie jako 
określenie stanowiska w średniowiecznym sporze o uniwersalia odrzucającego 
istnienie pojęć ogólnych, a uznające istnienie jedynie nazw ogólnych (jest to 
więc jakby „antyplatonizm” ). Nominalizm zaś rozumiany w szerszym sensie to 
określenie grupy doktryn, które łączy wspólna tendencja, aby posługiwanie się 
abstrakcjami uważać jedynie za ekonomizujący i w tym sensie konwencjonalny 
sposób opisu wiedzy. W  teorii podstaw matematyki nominalizm przeciwsta
wiał się poglądom przyjmującym obiektywne istnienie abstrakcyjnych obiek
tów, takich jak „zbiór”, „relacja” , „liczba” i bardziej złożonych; słowa te — 
zdaniem nominalisty —  to tylko wygodne nazwy (o związkach nominalizmu 
z formalizmem pisze m. in. Quine, 2000, s. 42).

9Podkreślić jednak należy, że te wszystkie stereotypy, choć wywarły niekorzystny wpływ 
na nauczanie (szkolne i na początkowych latach studiów), nie miały istotnego wpływu na 
rozwój samej matematyki, wyjątkowo intensywny przez cały wiek X X , niewrażliwy na tzw. 
kryzys podstaw i na spory filozoficzne; na fakt ten zwrócili uwagę tacy specjaliści od podstaw 
rnatematyki, jak Bernays czy Mostowski, cytowani w (Semadeni, 2002a, s. 42).
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W  tym duchu zapis np. 7+5=12 to stwierdzenie, że 7+5 i 12 to dwie 
n a z w y  tego samego obiektu arytmetyki (por. Semadeni, 2002b, s. 107-110).

Na to, aby równość była analityczna, obie jej strony muszą mieć ten sam 
sens, nie tylko ten sam zakres (denotation). Kusi nas, aby powiedzieć, 
że „7+5” i „12” mają różny sens, chociaż mają ten sam zakres10 (Hao 
Wang, 1985, s. 139).

Cenne byłoby dogłębniejsze studium ukazujące uwarunkowania i mecha
nizmy kryjące się za tym, że nominalizm z żywej ongiś idei filozoficznej prze
kształcił się u matematyków w stereotyp, który odegrał szkodliwą rolę w czasie 
szkolnych reform sprzed 40 lat11.

4. W spółczesn a  rola kategorii myśli w  m atem atyce i w  dydakty
ce m atem atyki. Główną tezą obecnej pracy jest to, że kategorii myśli nie 
należy ograniczać do historii matematyki, bowiem koncepcja ta okazuje się 
adekwatna również przy opisywaniu kwestii współczesnych, z dwóch punktów 
widzenia: dydaktyki matematyki i epistemologii matematyki.

4.1. Wymienimy teraz pojęcia, które można próbować rozważać jako kate
gorie funkcjonujące na pograniczu matematyki, dydaktyki matematyki, nauk 
ścisłych i nauk społecznych: prawda, matematyzacja (rozumiana jako realizacja 
programu Kartezjusza matematycznego poznawania świata, Davis i Hersh, 
1986; por. Krygowska, 1977, s. 48, Semadeni, 2003), konstruowanie (w najróż
norodniejszych sensach), błąd (w czyimś rozumowaniu, por. Krygowska, 1989; 
Ciosek, 1992), myślenie stochastyczne (lub jego synonimy, por. Płocki, 1995), 
model (por. Semadeni, 2003), rozumowanie ścisłe, aktywność ucznia.

Określenia te przewijają się przez setki wypowiedzi, wielokrotnie też próbo
wano doprecyzować ich treść i zakres; powyższe, bardzo wybiórcze odwołania 
— to zaledwie zasygnalizowanie pewnych miejsc, w których problem zdefinio
wania lub doprecyzowania takiego pojęcia był podnoszony. Do kategorii myśli 
można m. in. zaliczyć też pojęcie: twór geometryczny (lub jego synonimy).

Obiekty badań, pojęcia matematyczne, struktury wywodzące się z intui
cji stosunków przestrzennych czy kształtu przedmiotów w otaczającym 
nas świecie uważamy zwykle za geometryczne, a wywodzące się z intuicji 
ilościowych czy kombinatorycznych — za algebraiczne. Podane określenie

10 Zdanie to nawiązuje do kantowskiego rozróżnienia sądów syntetycznych a priori i sądów 
analitycznych. Kant uważał 7 + 5  =  12 za zdanie syntetyczne a priori.

11 Można przypuścić, że u pewnych matematyków-logików w drugiej ćwierci X X  wieku no
minalizm był postawą obronną, chroniącą przed trudnościami ujawnionymi przez tzw. kryzys 
podstaw, i niekoniecznie był postawą filozoficzną. Z drugiej strony Woleński (1987) pisze, że 
Tarski żywił wyraźną sympatię do nominalizmu, choć w pracach swych korzystał ze środków 
formalnych niezgodnych z takim poglądem.
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nie jest z pewnością ścisłą definicją (...) Jednakże definicja ścisła i na tyle 
ogólna, by obejmowała struktury powszechnie uważane za geometrycz
ne, musiałaby z pewnością obejmować wiele struktur nieinteresujących 
i wątpliwych (Białynicki-Birula i Pełczyński, 1972, s. 27).

Warto zastanowić się nad statusem pojęcia: figura geometryczna. Precyzyj
na definicja nastręcza poważnych trudności, toteż niektórzy autorzy przyjmują 
po prostu, że figurą geometryczną jest dowolny zbiór punktów na płaszczyźnie 
lub w przestrzeni euklidesowej. Powszechne wydaje się jednak odczucie wielu 
matematyków, że przymiotnik „geometryczna” nie powinien dopuszczać aż 
takiej dowolności, gdy nie ma już śladu najmniejszej regularności. Preferują 
więc różnicowanie j ę z y k o w e :  intuicyjnego pojęcia figury i precyzyjniejszego 
(a zarazem istotnie szerszego) pojęcia dowolnego zbioru punktów.

Częściowo jest to kwestia nawyków językowych (np. można powiedzieć 
„pole figury”, ale „pole zbioru” brzmi niewłaściwie). Nie łatwo jest ustalić, 
gdzie przebiega granica między semantycznie uzasadnionym rozróżnieniem 
a nawykiem językowym (por. Semadeni, 2004b, przykład 3 dotyczący tem
peratur i wpływów semantyczno-kulturowych).

Można też zastanowić się, czy termin wyobraźnia geometryczna zasługuje 
na miano kategorii. Czy to jest explicans ważny, czy ukierunkowuje myślenie 
naukowe w dydaktyce matematyki? Podobne uwagi nasuwają się przy wielu 
innych terminach lub zwrotach językowych, często używanych, zrozumiałych, 
a jednak nieostrych.

4.2. W świetle powyższych wywodów warto zastanowić się nad statusem 
terminu intuicja matematyczna. Bywał on bardzo często używany, zarówno 
w kontekście matematyki jak i dydaktyki matematyki (por. Krygowska, 1977, 
s. 129; Semadeni, 2002a, s. 71-77). Naturalne staje się pytanie, czy intuicję 
można uznać za kategorię myśli. Odpowiedź jest raczej negatywna.

Intuicja nie była kategorią myśli z dwóch powodów. Po pierwsze, nie uwa
żano, by był to ważny explicans. Wręcz przeciwnie, choć niemal wszyscy zga
dzali się, że intuicja odgrywa ogromną rolę w rozumowaniach matematycz
nych, zwłaszcza w początkowym okresie poszukiwania rozwiązania postawio
nego problemu, jednakże odmawiano jej zarazem prawa naukowości. Rozumo
wanie intuicyjne musiało być potwierdzone ścisłym dowodem. Wyjątkiem byli 
intuicjoniści, którzy powoływali się na intuicję pojęcia liczby naturalnej jako 
na fundament matematyki, ale ani rola intuicji nie była przez nich dostatecznie 
jasno wyartykułowana, ani nie zyskało to należytego uznania u współczesnych.

Drugim powodem jest to, że trudno nam uznać, że intuicja jako wyod
rębnione i nazwane pojęcie — jest lub była ważnym czynnikiem ukierunkowy
wania myśli naukowej lub że ją za taki czynnik uważano. Myślenie matematycz- 
ne ukierunkowywane zawsze było przez ciekawość poznawczą lub potrzeby apli



kacyjne, przez pojęcia, które usiłowano doprecyzować i przez problemy, które 
starano się rozwiązać. Intuicja badacza była mu pomocna, ale sam t er mi n  
„intuicja” jako explicans był odrzucany, usiłowano się od niego uwolnić.

4.3. Niektóre z dawniejszych kategorii nie odgrywają już tej roli co ongiś, 
nie służą ukierunkowaniu myśli, jakkolwiek ciągle funkcjonują w języku mate
matyków. Typowym przykładem jest tu pojęcie zmiennej, które (wraz z poję
ciem funkcji) pełniło rolę kategorii myśli od XVII wieku. Do połowy XX wieku 
pojęcia te były ze sobą ściśle związane. Jeszcze Fichtenholz (1978) objaśniał 
pojęcie funkcji, korzystając z intuicji związanych ze zmiennymi. Kuratowski 
(1979) określił funkcje jako przyporządkowania, ale słowo „zmienna” znajdo
wało się w tytule podręcznika.

Stopniowo termin „zmienna” stał się niemodny, starano się go unikać, 
a w okresie „nowej matematyki” bywał wręcz zwalczany, jako niezdefiniowany, 
za mało ścisły, nienowoczesny. Ponadto termin ten nie pasował np. do funkcji 
Dirichleta </?£>, która zrobiła w XX wieku niebywałą karierę (gdyby policzyć, 
w ilu podręcznikach jest ona zdefiniowana, można by przypuścić, że jest tak 
samo ważna jak np. cosinus).

Kwestionowanie pojęcia zmiennej było przejawem redukcjonizmu: skoro 
udało się sformalizować pojęcie funkcji na początku XX wieku jako pewien 
zbiór par, słowo „zmienna” zaczęło przeszkadzać, zakłócało ów sterylny ob
raz, czym jest funkcja. Zarazem, usuwając zmienne z nauczania, „amputowa
no” jedno z najważniejszych znaczeń pojęcia funkcji. Później pojęcie zmiennej 
zaczęło wracać do szkół (analizę rozmaitych kwestii dotyczących zmiennych 
przedstawia Konior, 1996).

Skarga (1989) pokazała na różnorodnych przykładach, że pewne dawne ka
tegorie, które przestały już mieć wartość poznawczą, nadal jednak funkcjonują 
w języku, ich ślady ciągle są zauważalne. Fakt ten warto zestawić z jedną z 
charakterystycznych cech „nowej matematyki” : dążenie do zwalczenia daw
nych nawyków językowych, co przyczyniło się do niepowodzeń owych reform.

Podsum ow anie. Koncepcja kategorii myśli stanowi pewne narzędzie przy
datne przy epistemologicznej analizie pojęć ważnych dla matematyki i dla dy
daktyki matematyki. Wiele z nich funkcjonuje właśnie jako kategorie: są bardzo 
ważne, ukierunkowują myślenie i choć ich szczególne przypadki bywają dobrze 
zdefiniowane, w pełnej ogólności pojęcie jest nieostre, wieloznaczne, nie da się 
jednoznacznie określić.

Kategorie myśli znajdują też naturalną egzemplifikację w rozważaniach 
dotyczących kwestii, jak ogólnie można określić, czym są różnorodne aspekty 
przypisywane pojęciom matematycznym. Temu zagadnieniu poświęcona jest 
praca (Semadeni, 2004a).
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Categories of thought in the history of science 
and in mathematics education

S u m m a r y

Categories in the sense of B. Skarga (diferent from Aristotelian) are called here 
“categories of thought” to be distinguished from categories usually considered 
in mathematics (those of Baire and those of Eilenberg and Mac Lane). She used 
them as tools for analysing questions of the history of science, in particular, 
in discussing the problem of certain continuity of ideas in spite of far-reaching 
changes. A concept may be regarded as a category of thought if the following 
conditions are satisfied:

(a) it is sufficiently general,
((3) during a certain period of history it played (and perhaps still plays) 

an important role in explaining scientific questions by directing the thought 
and by shaping the central problems of relevant theoretical research;

(7 ) it is polysemous, includes several meanings, is difficult to define and 
lacks the formal character of a well-defined scientific term.

(These conditions are not precise and one may argue whether a given 
concept fulfils them. )

Some categories (e.g., fluid) ceased to play an important role long ago; 
some have become scientific terms (e.g., force in physics, evolution, scientific 
law), some became stereotypes, epistemological obstacles, while some other 
categories have retained their significance (e.g., sense, structure).

In this paper, it is pointed out that also in mathematics there are contrasts 
between (a) evolutionary changes of mathematics and its cultural dependence, 
(b) the continuity of ideas. For instance, although certain ancient questions 
are still relevant, we axe aware that mathematicians around 1900 did not think 
in our terms.

Examples of concepts which have features of categories of thought include: 
function before Dirichlet’s time, continuum of real numbers, infinitesimals, 
variables, iteration.

Examples of categories significant for mathematics education include ma- 
tematization (in its full generality), constructing, rigorous reasoning.

On the other hand, in the 20th century certain categories deteriorated into 
stereotypes and played an adverse role in mathematical education.
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