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Tadeusz Batóg

O PROBLEMIE LOCKE’A-BERKELEYA W FILOZOFII MATEMATYKI

W artykule tym zwracam uwagę, że tzw. problem Locke’a-Berkeleya winien 
być rozważany w ścisłym związku ze współczesną logiczną teorią dowodu. 
W szczególności wyrażam pogląd, iż problem ten znajduje pełne rozwiązanie 
w teorii dowodów założeniowych. Podaję też pewne argumenty, zdające się 
świadczyć, iż odwoływanie się w dowodach ogólnych twierdzeń matematycz
nych do tzw. obiektów szczegółowych ma charakter pozorny.

Problemem Locke’a-Berkeleya nazwał E. W. Beth1 -  a za nim A. Lubomir
ski2 -  następujący zespół zagadnień: „Po pierwsze, dlaczego -  gdy dowodzimy 
tego lub innego ogólnego twierdzenia matematycznego -  musimy jednak zawsze 
w pewnych momentach rozumowania odwoływać się do obiektów szczegóło
wych? Po drugie, w jaki sposób rozumowanie to może w tej sytuacji prowadzić 
niezawodnie do konkluzji ogólnej właśnie?”3

Rozważania nad tym problemem -  w mniej lub bardziej wyraźnej formie
-  rzeczywiście można znaleźć już w dziełach Locke’a i Berkeleya, a następnie 
Kanta i Poincarego. Po publikacjach Betha i Lubomirskiego nie może być co do 
tego żadnych wątpliwości. W nocie niniejszej nie zamierzam jednak zajmować się 
tylko kwestiami historycznymi, choć i im poświęcę sporo uwagi. Głównie chcę się 
tu wypowiedzieć o merytorycznej stronie zagadnienia. Wprawdzie A. Lubomir
ski badał ten problem bardzo wszechstronnie i gruntownie, wydaje mi się jednak, 
iż można tu jeszcze coś istotnego dodać.

Analizę problemu Locke’a-Berkeleya należy rozpocząć od wskazania zało
żenia pierwszego z pytań składających się na ten problem, od wyjaśnienia jego 
sensu i zbadania jego zasadności. Otóż założenie to głosi, że przy dowodzeniu 
twierdzeń ogólnych zawsze musimy odwoływać się do obiektów szczegółowych.

1 E. W. Beth and J. Piaget, Mathematical Epistemology and Psychology, Dordrecht 1966, s. 7.
2 A. Lubomirski, Problem Locke’a-Berkeleya, Kant, Poincare i matematyczna zasada indukcji, 

„Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej”, 1982, t. 28, s. 59-83.
3 A. Lubomirski, O uogólnianiu w matematyce, Wrocław 1983, s. 170.
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Zwróćmy uwagę, że np. A. Lubomirski z całym naciskiem stwierdza, 
iż „sama owa konieczność [...] stałego odwoływania się w każdym rozumowaniu 
matematycznym w pewien szczególny sposób do obiektów w pewnym 
sensie „konkretnych” i jednostkowych jest faktem, który nie może budzić 
żadnych wątpliwości” .4 Świadectwem zaś, że tak właśnie jest, ma być 
ta okoliczność, iż bardzo często, gdy rozpoczynamy dowód jakiegoś twierdzenia 
(a także i w „środku” dowodu) wypowiadamy rozmaite zwroty typu 
„niech dany będzie dowolny”, albo nawet niekiedy „weźmy w garść 
dowolny” (np. trójkąt równoboczny, zbiór mocy alef zero, ciąg funkcji 
jednostajnie zbieżny, przestrzeń metryczną itd.), a następnie „dany” czy 
też „wzięty” w ten sposób dowolny obiekt (określonego rodzaju) traktujemy 
jako ustalony i konkretny. Dowód twierdzenia przeprowadzony dla takiego 
ustalonego i konkretnego obiektu traktujemy następnie jako ważny nie 
tylko dla tego obiektu, ale również dla wszystkich innych obiektów tego 
samego rodzaju.

Rozumiemy obecnie, o jakie to „obiekty szczegółowe” chodzi w założeniu 
problemu Locke’a-Berkeleya. Rozważmy zatem, czy istotnie mamy tu do 
czynienia z obiektami „szczegółowymi” , „konkretnymi” i „jednostkowymi” 
Sądzę, iż można przytoczyć pewne argumenty wskazujące, iż tak nie jest.

W niektórych działach matematyki nie potrafimy „wskazać” („wziąć” , 
jednoznacznie określić) ani jednego „konkretnego” obiektu spośród ogółu 
obiektów badanych w tych działach. W geometrii np. nie potrafimy jednoznacz
nie określić żadnego punktu, żadnej prostej, żadnej płaszczyzny, żadnej figury 
geometrycznej. Cóż zatem może tam znaczyć powiedzenie „weźmy dowolny 
trójkąt równoboczny” albo „obierzmy dowolny okrąg oraz dowolny punkt na 
tym okręgu”? Myślę, że zwroty te coś wyrażają, są też oznakami czegoś, ale na 
pewno nie można ich brać w znaczeniu dosłownym; nie mają też one żadnego 
znaczenia swoiście matematycznego (ani tym bardziej epistemologicznego). 
Najczęściej wyrażają one apel do wyobraźni słuchacza względnie czytelnika, 
zwłaszcza gdy towarzyszy im rysowanie pewnych figur, które -  oczywiście -  nie 
są nigdy ani trójkątami, ani okręgami, ani punktami. Nierzadko zwroty takie są 
po prostu stylistycznymi ozdobami wykładów i publikacji matematycznych. 
Nigdy jednak nie wyrażają odwoływania się do obiektów „szczegółowych”, 
„jednostkowych”, „konkretnych” . Ewentualne zastrzeżenie, iż chodzi tutaj
o obiekty konkretne tylko „w pewnym sensie” , niewiele pomaga, dopóki nie 
sprecyzuje się bliżej owego sensu. Zwrot „w pewnym sensie” ma tak dalece 
nieokreślone znaczenie, że gdy ktoś mówi, iż „x jest w pewnym sensie A ” to 
właściwie dowiadujemy się z tego jedynie, że x  po prostu nie jest A (tzn. 
w dosłownym sensie x  nie jest A). Nie będę zatem takich zastrzeżeń brał pod 
uwagę.

4 Ibidem, s. 170.
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Aby lepiej wyjaśnić mój pogląd na sprawę odwoływania się do konkretów 
w dowodach, wyobraźmy sobie taką oto scenkę (osoby dramatu: Profesor, 
Student):

Prof.: Weźmy dowolny trójkąt równoboczny. (Trzema pociągnięciami ręki 
rysuje na tablicy figurę). Stud.: To nie jest trójkąt, Panie Profesorze. Te rzekome 
boki są strasznie krzywe. Prof.: (Ściera tablicę). Obierzmy dowolny trójkąt 
równoboczny. (Znów rysuje, używając tym razem cyrkla i liniału). Stud.: To też 
nie jest trójkąt. Niech Pan Profesor obierze jakiś autentyczny trójkąt równobocz
ny. Prof.: (Uśmiechnięty albo poirytowany). A skąd ja mam wziąć autentyczny 
trójkąt?!

Już w tym miejscu widać, że scena powyższa może mieć dwa zakończenia: 
komediowe albo tragiczne, zależnie od kompetencji Profesora. Uśmiechnięty 
Profesor -  to człowiek dobrze znający logikę. Przyparty do muru przestanie 
rysować figury, a w zamian wypisze kilka lub kilkadziesiąt aksjomatów 
geometrii (swoistych albo logicznych), po czym zacznie wypisywać dalsze zdania 
lub formuły zdaniowe języka geometrii, i będzie to czynił tak długo, aż wypisze 
twierdzenie, do którego od początku zmierzał. Oczywiście, k -ta formuła w tym 
ciągu będzie albo aksjomatem albo rezultatem zastosowania jakiejś reguły 
dowodowej do formuł wcześniejszych. Student będzie tutaj rozumiał każde 
przejście, zastrzeżeń nie zgłosi; ale potem obleje egzamin, bo dowód jest długi, 
nieprzejrzysty, nie widać w nim idei przewodniej, trudno go zapamiętać. To jest 
zakończenie komediowe.

Poirytowany Profesor -  to człowiek nie znający logiki. (Nie wiem, czy dziś są 
jeszcze tacy matematycy). Opuści on salę wykładową, bo nie znajdzie sposobu na 
bystrego a upartego studenta. I to byłoby zakończenie tragiczne.

Wedle mojej opinii komediowe zakończenie naszej historyjki lepiej od
powiada naturze matematyki. Istotą dowodzenia twierdzeń matematycznych nie 
jest wchodzenie w jakikolwiek kontakt z jakimiś obiektami matematycznymi (bo 
albo takich przedmiotów w ogóle nie ma, albo żadnego z nich nie można 
indywidualnie wyróżnić, albo i z jakichś innych powodów), ale wyprowadzanie 
konsekwencji logicznych z przyjętych aksjomatów. Języki teorii matematycz
nych, aksjomaty, definicje, twierdzenia takich teorii, wreszcie relacja wynikania 
między zdaniami (czy ogólniej między formułami zdaniowymi) -  oto jedyne 
rzeczy, z którymi naprawdę mamy do czynienia w matematyce.

Drugiego ważkiego argumentu za poglądem, iż „branie w garść” dowolnego 
przedmiotu jakiegoś typu nie jest odwoływaniem się do żadnego przedmiotu 
„konkretnego”, dostarczają tzw. dowody nie wprost. Oto np. dowód niesprzecz- 
ności pewnej teorii rozpoczynam takimi słowy: „Przypuśćmy -  dla dowodu nie 
w prost-że  badana teoria jest sprzeczna. Istnieje zatem taka formuła zdaniowa 
języka tej teorii, że i ona sama jest twierdzeniem i jej negacja jest twierdzeniem tej 
teorii. Niech A będzie taką właśnie formułą. Zatem A jest twierdzeniem i —.A jest 
twierdzeniem badanej teorii” .
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Mogłoby się wydawać, że nastąpił tutaj typowy akt „wzięcia” konkretnej 
formuły. Jakże jednak mogłem „wziąć” formułę, której na pewno nie ma? 
(Zakładam, że dowód niesprzeczności został doprowadzony do szczęśliwego 
końca). Owo „wzięcie” na pewno nie jest tutaj odwołaniem się do żadnego 
obiektu „szczegółowego” czy „konkretnego” . Niczym jednak nie różni się ono 
od innych tego rodzaju „aktów” czynionych w dowodach innych typów.

W tym momencie naszych rozważań musimy poświęcić nieco uwagi po
glądowi Kanta na istotę poznania matematycznego. Wedle tego filozofa 
poznanie rozumowe odbywa się bądź na podstawie pojęć -  i to jest filozoficzne, 
bądź na podstawie konstrukcji pojęć -  i to jest matematyczne. „Skonstruować 
zaś pojęcie to znaczy przedstawić odpowiadającą mu naoczność a priori. [...] 
Konstruuję więc trójkąt przedstawiając przedmiot odpowiadający temu pojęciu 
albo za pomocą samej tylko wyobraźni w naoczności czystej, albo wedle niej 
także na papierze w naoczności empirycznej, ale w obu wypadkach całkowicie 
a priori, nie zapożyczywszy na to wzoru z żadnego doświadczenia” .5 Jeśli nawet 
filozofia i matematyka zajmują się czasem tym samym przedmiotem, „to 
przecież sposób traktowania go przez rozum jest w rozważaniu filozoficznym 
całkiem inny niż w matematycznym. Tamto trzyma się jedynie pojęć ogólnych, to 
zaś przy pomocy samych pojęć nie może nic zdziałać, lecz ucieka się zaraz do 
naoczności, w której rozważa dane pojęcie in concreto, lecz przecież nie 
empirycznie, ale tylko w takiej naoczności, którą przedstawia a priori, tzn. którą 
skonstruowało, a w której to, co wynika z ogólnych warunków konstrukcji, musi 
obowiązywać ogólnie także o przedmiocie skonstruowanego pojęcia” .6

Trudno dokładnie zrozumieć, o co naprawdę chodzi w przytoczonych 
tekstach. Cóż to bowiem jest poznanie na podstawie pojęć? Można jedynie 
przypuszczać, iż jest to poznanie na podstawie definicji pojęć zdefiniowanych 
oraz na podstawie rozumienia pojęć niezdefiniowanych (pierwotnych). A cóż to 
jest poznanie na podstawie konstrukcji pojęć, a więc poznanie ponoć typowo 
matematyczne? Myślę, że korzystanie z definicji pojęć jest tu dopuszczone. Czy 
jednak rozumienie pojęć może tu odgrywać jakąś rolę? Raczej tak -  jak to będzie 
widać z przytoczonego niżej cytatu -  ale nie jest to chyba najważniejsze 
w obecnym kontekście. Pozostawmy zatem tę kwestię na uboczu, a zwróćmy się 
do kluczowego tutaj pojęcia konstrukcji. Konstrukcja pojęć ma być dodat
kowym zabiegiem, który wyróżnia postępowanie matematyka. Wszak matema
tyk „ucieka się zaraz do naoczności” czyli do wyobrażenia przedmiotu 
odpowiadającego danemu pojęciu albo po prostu do rysunku stosownej figury. 
Ponieważ sprawa jest subtelna i niezwykle istotna, odwołajmy się znów do tekstu 
Kanta.

„Dajcie filozofowi pojęcie trójkąta i każcie mu na jego sposób wynaleźć, jak

5 I. Kant, Krytyka czystego rozumu. Tom II, Warszawa 1957, s. 453.
6 Ibidem, s. 455-456.
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się ma suma jego kątów do kąta prostego. Nie ma on wtedy nic innego jak tylko 
pojęcie pewnej figury zamkniętej trzema prostymi tudzież pojęcie tyluż kątów 
w niej [występujących]. Może on rozmyślać nad tym pojęciem, jak długo mu się 
podoba, lecz nie wynajdzie nic nowego. Może on rozkładać i ujaśniać pojęcie linii 
prostej lub kąta, lub liczby trzy, ale [nie może] natrafić na inne własności, które 
w tych pojęciach nie są wcale zawarte” .

Zanim przytoczę dalszy ciąg tego tekstu, zauważmy, że to, co tu Kant 
powiedział, jest zupełnie rozsądne; stwierdził on po prostu, iż twierdzenie o sumie 
kątów w trójkącie nie wynika z samej definicji trójkąta, a rozumienie pojęć użytych 
w tej definicji też niewiele pomoże. Czytajmy więc dalszy ciąg wywodu filozofa:

„Niechże jednak geometra weźmie to pytanie pod rozwagę. Zaczyna on od 
jazu od tego, że konstruuje pewien trójkąt. Ponieważ wie, że dwa kąty proste 
razem wzięte wynoszą akurat tyle, co wszystkie kąty sąsiednie, jakie można 
wyrysować z jednego punktu przy prostej, razem wzięte, to przedłuża jeden bok 
swego trójkąta i otrzymuje dwa kąty przyległe, które razem wzięte równe są dwu 
prostym. Wówczas dzieli zewnętrzny z tych kątów, rysując równoległą do 
przeciwległego boku trójkąta, i widzi, że powstaje tu zewnętrzny kąt przyległy 
równy kątowi wewnętrznemu itd. W ten sposób -  wciąż wiedziony przez dane 
naoczne -  dochodzi w łańcuchu wniosków do całkowicie zrozumiałego, 
a zarazem ogólnego rozwiązania zagadnienia” .7

Czy dowiadujemy się z tego tekstu jakichś dalszych szczegółów na temat 
pojęcia konstrukcji albo czegoś istotnego na temat dowodzenia w matematyce? 
Niestety -  nie. Wprawdzie czytamy tu o konstruowaniu trójkąta (w wyobraźni 
albo na papierze!), o przedłużaniu boku, o rysowaniu równoległej, o tym, że 
geometra coś widzi, że jest wiedziony przez dane naoczne. Ale w rzeczywistości 
nie dowiadujemy się tutaj niczego istotnego dla postępowania matematyka. 
Przecież to wszystko, na co zwraca uwagę Kant, to tylko środki dydaktyczne 
i heurystyczne! Tego zaś, co rzeczywiście istotne dla rozważanego dowodu, nie 
dostrzega on w ogóle! A istotne jest przecież jedynie to, że nasz geometra 
korzysta nie tylko z definicji, ale także bezpośrednio lub pośrednio z aksjomatów 
geometrii (np. z piątego postulatu Euklidesa). Kant popełnia w ten sposób 
kardynalny błąd w swojej analizie, który nie pozwala mu dostrzec, że dowodze
nie jest wyprowadzaniem coraz to dalszych konsekwencji logicznych z przyjętych 
aksjomatów i definicji, i że może się ono obejść bez pomocy tych wszystkich 
dydaktycznych i heurystycznych środków, a więc i bez Kantowskich konstrukcji.

A oto zdanie Kanta zwięźle podsumowujące jego pogląd na poznanie 
matematyczne: „Poznanie filozoficzne rozważa więc to, co szczegółowe, tylko 
w tym, co ogólne, matematyczne zaś to, co ogólne, w tym co szczegółowe, 
a nawet w tym, co jednostkowe, ale mimo to a priori i za pomocą rozumu, tak iż 
podobnie jak owo coś jednostkowego jest określone pod pewnymi ogólnymi

7 Ibidem, s. 456—457.
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warunkami konstrukcji, tak też przedmiot pojęcia, któremu to coś jedno
stkowego odpowiada jedynie jako jego schemat, musi być pomyślany [jako] 
ogólnie określony” .8 Zdanie to mija się z prawdą.

Przytoczony wywód Kanta bezpośrednio wiąże się z problemem Loc- 
ke’a-Berkeleya. Jest to jednak wywód nieudany, toteż jego wartość dla tego 
problemu jest żadna. Nie należy wszakże sądzić, iż zarzucam tutaj Kantowi to, że 
nie wiedział o istnieniu aksjomatów geometrii; wiedział bowiem i pisał o tym. 
Istota błędu Kanta polega chyba na przekonaniu, że przy dowodzeniu twierdzeń 
matematycznych wciąż na nowo dokonuje się synteza intelektualna oparta na 
danych naocznych (a więc na kontemplacji rzekomych konkretnych przed
miotów), która prowadzi do twierdzeń właściwie tak samo jak do aksjomatów 
i która w rezultacie sprowadza rolę aksjomatów do zera.

Oddajmy jednak sprawiedliwość Kantowi. Nie dostrzegając fundamentalnej 
roli aksjomatów oraz relacji wynikania popełniał on -  co prawda -  oczywisty 
błąd, ale z drugiej strony w jego czasach aksjomatyka geometrii (pochodząca 
wszak jeszcze od Euklidesa) nie była na tyle doskonała, aby można było 
wyprowadzić z niej wszystkie znane wówczas twierdzenia geometryczne bez 
korzystania z rysunków i przemycania różnych oczywistości czy naoczności. 
Okoliczność ta w jakiejś mierze tłumaczy samego Kanta. W żadnej mierze nie 
tłumaczy ona jednak tych filozofów, którzy jeszcze dziś powołują się na 
świadectwo Kanta w interesującej nas kwestii.

Powróćmy teraz do naszej analizy założenia pierwszego z pytań składających 
się na problem Locke’a-Berkeleya. Zwróciliśmy wyżej uwagę na geometrię, jako 
na przykład takiego działu matematyki, w którym nie potrafimy jednoznacznie 
wskazać żadnego konkretnego spośród badanych tam obiektów. Zauważmy 
teraz, że w niektórych innych działach matematyki z łatwością można wskazy
wać różne konkretne obiekty. Jest tak np. w arytmetyce, gdzie dysponujemy 
nazwami poszczególnych liczb i posługując się tymi nazwami możemy wskazy
wać konkretne liczby. Czy jednak korzystamy z tej możliwości, gdy roz
poczynając dowód twierdzenia artymetycznego mówimy: „weźmy dowolną 
liczbę naturalną”? Oczywiście -  nie. Nie weźmiemy ani 2 ani 7, weźmiemy n. 
A więc raczej uciekamy od konkretności. Trzeba jednak przyznać, że nie jest to 
ucieczka całkowita, gdyż w dalszym ciągu rozpoczętego w ten sposób dowodu 
literka nie jest traktowana jako zmienna, ale jako nazwa indywidualna. 
Wyjaśnimy ten fenomen w sposób zupełnie ogólny.

Skonstatujmy przede wszystkim fakt, że używanie w dowodzie twierdzenia 
matematycznego takich zwrotów jak „weźmy” , „weźmy w garść” czy „niech 
będzie dany” jest zawsze oznaką, iż dowód jest prowadzony metodą dedukcji 
naturalnej (albo -  inaczej mówiąc -  że jest to dowód założeniowy) i że właśnie 
w danym momencie formułuje się pewne założenie (założenie twierdzenia,

8 Ibidem, s. 454.
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założenie dowodu nie wprost albo jakieś założenie pomocnicze). Dodajmy, że 
jeśli pominąć funkcję stylistyczną i retoryczną, to jest to jedyna rola tych 
zwrotów w tekstach matematycznych rzeczywiście związana z techniką dowo
dzenia; z tego względu wielu autorów ogranicza się do używania wyłącznie 
jednego, bezbarwnego zwrotu „niech będzie” (np. „niech n będzie liczbą 
pierwszą”, „niech X  będzie zbiorem mocy alef zero” itd.).

Dowody założeniowe mogą być prowadzone bardzo rozmaicie: albo w spo
sób całkowicie intuicyjny, nieformalny, przy którym poszczególne kroki dowo
dowe podsuwa zdrowy rozsądek i doświadczenie matematyka w zakresie 
dowodzenia, albo w sposób formalny, polegający na stosowaniu pewnych ściśle 
skodyfikowanych reguł. Kodeksy reguł -  niezbędne przy tym drugim sposobie
-  znów mogą być bardzo różne: zestawiają je rozmaite systemy logiczne dedukcji 
naturalnej. Co więcej, dowody założeniowe mogą też być przeprowadzane za 
pomocą zwykłych reguł, przyjmowanych w systemach typu Hilbertowskiego. 
Oczywiście różne szczegóły dowodów założeniowych będą zależały od przyjęte
go sposobu formalizacji logiki, istota ich pozostanie jednak zawsze ta sama. 
Wystarczy zatem, jeśli przyjrzymy się im na gruncie tylko jednego typu 
formalizacji logiki, np. Hilbertowskiego właśnie.

Przypuśćmy w tym celu, że A"jest zbiorem aksjomatów pozalogicznych jakiejś 
teorii matematycznej i że chcemy udowodnić w owej teorii (a więc w oparciu
o aksjomatykę X ) twierdzenie o postaci:

(1) A [ / IW -B (x ) ] .
X

Dla uproszczenia sytuacji (nieistotnego zresztą z teoretycznego punktu widze
nia) załóżmy, iż A (x) i B(x) są tutaj formułami zdaniowymi języka rozważanej 
teorii, w których x jest jedyną zmienną wolną. Dowód założeniowy twierdzenia
(1) -  niezależnie od tego, czy będzie on prowadzony tradycyjnym, intuicyjnym 
sposobem, czy też formalnym -  będzie przebiegał następująco. Przede wszystkim 
nie będziemy zwracali uwagi na początkowy duży kwantyfikator wiążący 
zmienną x, a skupimy uwagę jedynie na uzasadnieniu implikacji

(2) A (x)-+ B (x).

Jeśli bowiem tę implikację uzasadnimy, to ów kwantyfikator będzie można 
dodać na podstawie reguły uogólniania (generalizacji). Dowód zaś samej 
implikacji (2) będzie prowadzony tak: przyjmiemy A(x) jako założenie, a następ
nie korzystając z tego założenia oraz z aksjomatów X  będziemy usiłowali 
wywnioskować B(x); jeżeli usiłowania te powiodą się, to uznamy, że dowód 
implikacji (2), a w konsekwencji również i twierdzenia (1), został prze
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prowadzony. (Pomijamy na razie dowody nie wprost). Zwróćmy jednak uwagę, 
że z założeniem A(x) musimy postępować w tym wywodzie jakoś inaczej niż 
z aksjomatami branymi ze zbioru X. Przecież np. za x  na pewno niczego nie 
podstawimy do A(x), podobnie też nie zastosujemy tutaj uogólnienia i nie 
wywnioskujemy z A(x) zdania

A A (x).

Widać już, że zmienna x, występująca jako wolna w założeniu A(x), 
nie może być traktowana tak samo jak dowolna zmienna występująca 
jako wolna w aksjomacie. Zazwyczaj zwraca się uwagę na uwypukloną 
tutaj różnicę poprzez powiedzenie, że zmienna x  w założeniu A(x) jest 
ustalona. Cóż to jednak jest zmienna ustalona? Otóż zmienna ustalona, 
to już po prostu nie zmienna, ale nazwa indywidualna nieokreślonego 
bliżej przedmiotu. Tak tedy w założeniu A(x) literka „x” nie jest już 
zmienną, ale właśnie nazwą indywidualną. (Tak przynajmniej wygląda 
to z syntaktycznego punktu widzenia). Z tego powodu lepiej byłoby 
zapisać to założenie w postaci A(c), gdzie c jest jakąś nazwą indywidualną 
ad hoc wprowadzoną do języka. Oczywiście, zakończenie dowodu nastąpi 
teraz z chwilą gdy uzyskamy wniosek B(c). Ale tu rodzi się pytanie: 
przecież w ten sposób uzyskujemy jedynie dowód implikacji

(3) A(c) -  B(c)

z nazwą indywidualną c, a nie dowód implikacji (2) ze zmienną x; dlaczegóż więc 
uważamy właśnie implikację (2) za uzasadnioną, a tym samym i ogólne 
twierdzenie (1)?

Zadając powyższe pytanie przeszliśmy już właściwie do drugiego z pytań 
składających się na problem Locke’a-Berkeleya, z tym, że nasze sformułowanie 
ma postać jakby nieco wyraźniejszą. Ze sformułowania tego widać, że mamy tu 
do czynienia z zagadnieniem czysto logicznym. W logice zatem trzeba szukać 
jego rozwiązania.

Załóżmy, że rozważamy teorię matematyczną sformalizowaną w standar
dowym rachunku predykatów. Dla większej określoności załóżmy, że X  jest 
zbiorem aksjomatów pozalogicznych (swoistych) naszej teorii, że aksjomatami 
logicznymi są wszystkie te formuły zdaniowe, które można uzyskać z jakichkol
wiek tautologii rachunku zdań przez konsekwentne zastąpienie zmiennych 
zdaniowych dowolnymi formułami zdaniowymi (języka rozważanej teorii) 
i wreszcie, że regułami dowodowymi są: reguła podstawiania, reguła odrywania, 
reguły opuszczania i dołączania dużego kwantyfikatora (w następniku im
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plikacji) oraz reguły opuszczania i dołączania małego kwantyfikatora (w 
poprzedniku implikacji). Pojęcia: dowodu, konsekwencji i konsekwencji logicz
nej (CnL) określa się w zwykły sposób. Zachodzi następujące twierdzenie, które 
można by nazwać twierdzeniem o dowodach założeniowych:

Jeżeli x  jest jedyną zmienną wolną formuły zdaniowej A(x), zaś c jest nazwą 
indywidualną nie występującą ani w formule A(x), ani w formule B(x), ani 
w formułach należących do zbioru X  i przy tym

B(c) e CnL(X u  A(c ) ),

to

r- A [A(x) -» B(x)] e CnL(X ).

Dowodu tego twierdzenia nie będziemy tu podawali; można go znaleźć 
w podręcznikach logiki.9 Zaznaczymy tylko, że opiera się on głównie na 
twierdzeniu o dedukcji oraz na twierdzeniu, wedle którego prawa logiki „nie 
widzą” różnicy pomiędzy nazwami indywidualnymi i zmiennymi wolnymi.

Treść twierdzenia o dowodach założeniowych można sobie przedstawić 
następująco. Aby udowodnić w teorii o aksjomatyce pozalogicznej X twierdzenie
o postaci (1), w którym A(x) nie zawiera innych zmiennych wolnych niż x, wystarczy 
zbudować dowód dla formuły B(c) w oparciu o aksjomaty logiczne, aksjomaty 
swoiste X oraz zdanie A(c). Nazwa c musi tu być zupełnie „nowa”, aby przypadkiem 
nie wskazywała jakiejś konkretności. A więc istnienie dowodu założeniowego dla 
implikacji (3) daje gwarancję istnienia zwykłego, ogólnego dowodu dla zdania (1).

Powróćmy teraz do problemu Locke’a-Berkeleya. Oto jakie wnioski rele- 
wantne dla tego problemu można wysnuć z powyższych rozważań.

Po pierwsze, w dowodach twierdzeń ogólnych nigdy nie odwołujemy się do 
obiektów szczegółowych, gdyż albo w ogóle nie jesteśmy w stanie wskazać takich 
obiektów, albo wręcz uciekamy od konkretności przez używanie nazw o niewy- 
specyfikowanych denotatach.

Po drugie, jeśli nawet zgodzić się, że korzystanie z takich nieokreślonych nazw 
jest odwoływaniem się do obiektów szczegółowych („w pewnym sensie”), to i tak nie 
jest prawdą ani to, że zawsze odwołujemy się do obiektów szczegółowych ani -  tym 
bardziej -  to, że musimy tak czynić: wszak dowody prowadzone wedle zasad logiki 
typu Hilbertowskiego nie zawierają nawet śladu takiego rekursu.

Po trzecie, jeśli wyrazić zgodę jak w punkcie drugim, to sensowne pozostaje

9 Np. w T. Batóg, Podstawy logiki, Poznań 1986, s. 129-130.
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jedynie pytanie: dlaczego w takim czy innym dowodzie odwołujemy się do 
obiektów szczegółowych? Odpowiedź jest tu jednak trywialna: bo dowód ma 
charakter założeniowy.

Po czwarte, na drugie pytanie składające się na problem Locke’a-Berkeleya 
odpowiedź ścisłą i dobrze uzasadnioną daje twierdzenie o dowodach założenio
wych: dowody, w których występuje odwołanie się do obiektu szczegółowego, to 
zawsze dowody założeniowe, a te mogą być bez wyjątku zastąpione przez 
dowody zwykłe, prowadzone na niezbędnym „poziomie ogólności” .

W ten sposób wszystkie sensowne pytania zawarte w problemie Loc- 
ke’a-Berkeleya znalazły swoje odpowiedzi. Jednak -  ściśle biorąc -  znalazły je 
nie dziś i nie w tym artykule, ale pół wieku temu, kiedy A. Tarski opublikował 
twierdzenie o dedukcji a S. Jaśkowski i G. Gentzen skonstruowali logiczne 
systemy dedukcji naturalnej i udowodnili ich równoważność z klasycznym 
rachunkiem predykatów typu Hilbertowskiego.

Mimo to jest jeszcze pewna kwestia domagająca się wyjaśnienia. Oto można 
mieć wątpliwość, czy prowadzenie dowodów wedle reguł logiki Hilbertowskiego 
typu jest rzeczywiście składnikiem „prawdziwej matematyki”? Przecież w orygi
nalnych pracach twórczych matematyków nigdy nie przeprowadza się dowodów 
w taki sposób. Wątpliwość tę można jednak łatwo rozwiać. Owszem, w oryginal
nych publikacjach nie przeprowadza się sformalizowanych dowodów, ale -  i to 
jest najistotniejsze -  jest taka możliwość. A skoro jest taka możliwość, to nie ma 
konieczności przeprowadzania dowodów innymi sposobami, nawet metodą 
dedukcji naturalnej.

Co się zaś tyczy samego pojęcia „prawdziwej matematyki” , to należy 
zauważyć, że nie jest ono dzisiaj tak bardzo dalekie od matematyki sfor
malizowanej. Każdy dzisiejszy twórczy matematyk zna pojęcie dowodu sfor
malizowanego i traktuje je jako „ideę regulatywną” czy też swoiste kryterium 
poprawności matematycznej: to, co formalizowalne w odpowiednim systemie 
aksjomatycznym, jest poprawne, to co nie da się sformalizować -  poprawne nie 
jest. Jest tak dzięki tej okoliczności, iż w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat 
nastąpiło upowszechnienie znajomości logiki a w ślad za tym poszło niebywałe 
podniesienie się poziomu kultury logicznej ogółu publikacji matematycznych. 
Kto miałby wątpliwości co do tego, niech czyta chociażby klasyczne prace 
R. Dedekinda, jednego z wielkich twórców dzisiejszego kształtu matematyki. 
„Mój świat myśli, tzn. całość S  wszystkich rzeczy, które mogą być przedmiotem 
mojego myślenia, jest nieskończony. Istotnie, jeżeli s oznacza element [zbioru] S, 
to również myśl s', że s może być przedmiotem mojego myślenia, jest sama 
elementem [zbioru] S". Tak właśnie w roku 1888 dowodził Dedekind twierdzenia
o istnieniu zbiorów nieskończonych.10 A oto jak brzmiało oryginalne sfor

10 R. Dedekind, Was sind und was sollen die Zahlen? Achte unveränderte Auflage, Braunschweig 
1960, s. 14.
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mułowanie słynnej „definicji” liczb niewymiernych, opublikowane przez 
tego wielkiego matematyka w r. 1872: „ Za każdym więc razem, gdy 
dany jest przekrój (A 1,A 2), który nie jest wyznaczony przez żadną liczbę 
wymierną, stwarzamy (erschaffen wir) nową liczbę a, niewymierną, którą 
traktować będziemy jako całkowicie wyznaczoną przez ten przekrój (A ] ,A2); 
będziemy mówić, że liczba a odpowiada temu przekrojowi lub że wyznacza 
ten przekrój” 11. Potrzeba było jeszcze trzydziestu lat, aby z tej „definicji” 
B. Russell -  przedstawiciel nowoczesnej logiki -  zrobił definicję (dziś 
powszechnie przyjętą). A który z dzisiejszych matematyków odważyłby 
się pisać tak jak Dedekind w przytoczonych urywkach (rzecz jasna -  w rozprawie 
matematycznej a nie w dywagacjach filozoficznych czy pseudofilozoficznych)? 
Albo, który matematyk odważyłby się dziś wypowiedzieć taki oto komentarz 
do zasady indukcji matematycznej: zasada ta „jest wprost stwierdzeniem 
potęgi umysłu, który czuje się zdolnym do pojmowania nieograniczonego 
powtarzania jednego i tego samego aktu myśli, skoro tylko akt ten możliwy 
jest raz jeden. Umysł posiada bezpośrednią intuicję tej potęgi [...]. Indukcja 
matematyczna czyli dowodzenie przez rekurencję narzuca się natomiast 
z koniecznością, albowiem jest stwierdzeniem własności samego umysłu” .12 
Matematyk dzisiejszy -  nawet dużo mniejszego kalibru niż autor tego 
komentarza -  po prostu wie, że zasada indukcji stwierdza nie co innego, 
a to tylko, iż nie ma liczb naturalnych innych niż liczba 0 i te liczby, 
które można uzyskać z 0 za pomocą operacji następnika. Oczywiście, 
wie on to dzięki logice, która kilkadziesiąt lat temu, na początku obecnego 
wieku, nie była rozumiana nawet przez niektórych wybitnych matematyków.

Na zakończenie chciałbym jeszcze ustosunkować się krótko do pochodzącej 
od H. Poincarego próby wyjaśnienia zasadności przejścia od rozumowania 
uzasadniającego zależność typu (3) (dla „szczególnego” obiektu c) do konkluzji 
ogólnej typu (1). Otóż myśl Poincarego jest następująca:13 Rozumowanie 
przeprowadzone dla jednego obiektu a nie korzystające z partykularnych 
własności tego obiektu może być powtórzone dla każdego innego obiektu 
rozważanego rodzaju. Tym sposobem możemy więc uzyskać tyle zdań typu 3, ile 
tylko zechcemy. Słabość tej argumentacji polega tu na tym, iż Poincare nie zdaje 
sobie sprawy, że nawet nieskończenie wiele zdań typu (3) to ciągle jeszcze coś 
innego niż jedno zdanie ogólne typu (1). Intuicja logiczna -  jak to często bywało 
u tego wielkiego matematyka -  zawiodła. Nikt jednak nie będzie dziś robił z tego 
zarzutu Poincaremu. Rzecz była bowiem niezwykle subtelna, a odkrycie, że już 
w języku elementarnej arytmetyki liczb naturalnch można znaleźć formułę 
zdaniową E{x) taką, iż wszystkie zdania

11 R. Dedekind, Stetigkeit und irrationale Zahlen. Sechste unveränderte Auflage, Braunschweig 
1960, s. 13.

12 H. Poincare, Nauka i hipoteza, Warszawa 1908, s. 19-20.
13 Ibidem, s. 17; por. też A. Lubomirski, O uogólnianiu w matematyce, Wrocław 1983, s. 175-181.
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E (0 ),E (\),E (2 ),E (3 ),... 

są prawdziwe, zaś zdanie ogólne

A E(x )
X

nie jest prawdziwe (przy stosownie dobranej interpretacji) nastąpiło dopiero 
w latach 30-tych naszego stulecia za sprawą K. Gódla i A. Tarskiego.

Zupełnie podobną uwagę -  jak się zdaje -  można by też zrobić w związku 
z tzw. matematyczną zasadą indukcji zaproponowaną przez A. Lubomirs
kiego.14 Zasada ta nie jest jednak dostatecznie jasno sformułowana i trudno 
byłoby ją dyskutować. Nie wykluczone, że po należytym sprecyzowaniu 
okazałaby się identyczna z logiczną regułą uogólniania, o której od dawna 
wiadomo, iż jest niezawodna. Małe natomiast jest prawdopodobieństwo, iż ma 
ona jakiś związek z infmitystyczną regułą indukcji nieskończonej pochodzącą od 
K. Ajdukiewicza i A. Tarskiego.

Niezależnie od tego, czy przedstawione tutaj rozważania są przekonujące czy 
nie, jedno jest pewne: próby rozwiązywania problemu Locke’a-Berkeleya nie 
uwzględniające współczesnej logicznej teorii dowodu są anachronizmami z góry 
skazanymi na niepowodzenie.

14 A. Lubomirski, Problem Locke ’a-Berkeleya..., s. 79; A. Lubomirski, O uogólnianiu w matematy
ce, s. 181.
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ON THE LOCKE-BERKELEY PROBLEM IN THE PHILOSOPHY OF 
MATHEMATICS

S u m m a r y

In this paper I try to point out that the so-called Locke- Berkeley problem should be considered in 
close connection with the modern logical proof theory. In particular I defend the view that this 
problem finds a complete solution in the theory of suppositional proofs. I also offer some arguments 
in favor o f the view that any appeal to particular objects in proofs o f general mathematical theorems 
is spurious.


