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Tadeusz Batóg

LOCKE I LEIBNIZ O PODSTAWACH MATEMATYKI

Rozpowszechniony jest pogląd, że J. Locke (1632— 1704) nie tylko nie był 
matematykiem, ale po prostu słabo znał nauki ścisłe w ogóle, a matematykę 
w szczególności1. W artykule tym zamierzam pokazać, że mimo wszystko 
właśnie Locke w swoich Rozważaniach dotyczących rozumu ludzkiego (1690) 
potrafił wypowiedzieć takie uwagi o poznaniu matematycznym i strukturze 
matematyki, które wywarły wpływ na młodszego odeń filozofa i matematyka 
G.W. Leibniza (1646— 1716) i przyczyniły się do pewnego postępu w zakresie 
podstaw matematyki. Rzecz ta nie została dotychczas należycie wyeksponowa
na ani przez historyków filozofii, ani przez historyków matematyki, toteż 
zasługuje na przypomnienie i bliższą analizę. Nie ograniczę się jednak do 
zreferowania dyskusji między tymi dwoma filozofami, lecz przedstawię krótkie 
zarysy całości ich poglądów na podstawy matematyki.

1. UWAGI LOCKEA

Jak przystało na ojca nowożytnego empiryzmu Locke głosił, że „cały 
materiał dla rozumu i wiedzy” pochodzi z doświadczenia. „Na nim oparta jest 
cała nasza wiedza i z niego ostatecznie się wyprowadza” 2. Doświadczenie 
jednak jest dwóch rodzajów: jest ono bądź zewnętrzne, kiedy przez postrzeganie 
(wrażenia zmysłowe) doświadczamy rzeczy świata zewnętrznego, bądź wewnęt
rzne, kiedy przez refleksję obserwujemy działanie i zawartość własnego umysłu. 
W istocie więc są dwa źródła poznania: wrażenia zmysłowe i refleksja. Z nich

1 Por. np. W. Tatarkiewicz, Historia filozofii, Warszawa 1988, t. II, s. 97; E. Fechtner, John 
Locke, Stuttgart 1898, s. 12 13.

2 J. Locke, Rozważania dotyczące rozumu ludzkiego, tłum. B. J. Gawęcki, Warszawa 1955, t. I, 
s. 120.
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„pochodzą wszystkie idee, jakie mamy lub możemy mieć naturalnym sposo
bem” 3. Idee zaś to wszelkie pojęcia i wyobrażenia4. Dzielił je Locke na proste
i złożone. Te pierwsze pochodzą wprost z doświadczenia; drugie są wynikiem 
łączenia idei prostych przez umysł.

„Nazwy idei prostych, i tylko one, nie mogą być definiowane. Powód tego 
jest następujący: ponieważ różne terminy definicji oznaczają różne idee, to nie 
mogą one wszystkie razem reprezentować idei, która nie jest złożona; a stąd na 
definicję, która właściwie jest tylko wyjaśnieniem znaczenia jakiegoś słowa 
przez różne inne słowa, co nie m ają tego samego znaczenia, nie ma miejsca, gdy 
chodzi o nazwy idei prostych” 5.

„Bezpośrednim przedmiotem umysłu we wszystkich jego myślach i roz
ważaniach są zawsze jego własne idee, a więc to, co jedynie rozważa i rozważać 
może; a wobec tego oczywistą jest rzeczą, że poznanie nasze ma do czynienia 
wyłącznie z naszymi ideami. Poznanie zatem [...] jest postrzeżeniem związku
1 zgodności albo niezgodności i przeciwieństwa między naszymi ideami. I na tym 
wyłącznie polega. Gdzie jest takie postrzeżenie, tam też jest poznanie; a gdzie go 
nie ma, tam możemy sobie coś wyobrażać, zgadywać, w coś wierzyć, ale 
poznania nie osiągamy” 6.

Są zaś trzy rodzaje wiedzy i trzy odpowiadające im stopnie pewności poznania, 
mianowicie: wiedza intuicyjna, wiedza demonstratywna i wiedza zmysłowa.

Wiedza intuicyjna powstaje w ten sposób, że „umysł postrzega zgodność 
albo niezgodność dwu idei bezpośrednio dzięki nim samym, bez interwencji 
jakiejkolwiek innej; [...] Tu umysł [...] postrzega prawdę tak, jak oko postrzega 
światło przez to samo, że zwraca się ku niemu. W ten sposób umysł postrzega, 
że to, co białe, nie jest czarne, że koło nie jest trójkątem, że 3 jest większe od
2 i że 3 jest równe 1 plus 2. Tego rodzaju prawdy umysł postrzega od razu, 
ujmując razem te idee dzięki samej intuicji, bez pośrednictwa jakiejś innej idei; 
taki zaś rodzaj poznania jest najbardziej jasny i najpewniejszy ze wszystkich, na 
jakie stać słabość ludzką. Tej części wiedzy niepodobna nie przyjąć: narzuca się 
ona postrzeganiu bezpośrednio [...] i nie pozostawia miejsca na wahanie, 
wątpienie lub dociekanie” 7.

Wiedza demonstratywna czyli oparta na dowodach powstaje w ten sposób, 
że umysł nasz postrzega wprawdzie zgodność albo niezgodność jakichś idei, 
jednakże nie dokonuje tego bezpośrednio, lecz za pomocą jednej lub wielu idei

3 Ibid.
4 Bliższą analizę Locke’owskiej koncepcji idei zawierają prace T. Witwickiego, L ocke’a teoria 

idei ogólnych i je j  dzieje, cz.I, „Przegląd Filozoficzny” 37, 1934, s. 69 — 84 , oraz W. Banaszuka, 
Teoria idei ogólnych L o ck ea  i je j  krytycy, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Wrocławskiego” , Seria 
A, Nr 31, 1961, Prace Filozoficzne I, s. 25 —  70.

5 J. Locke, Rozważania..., op. cit., t. II, s. 39.
6 Ibid., s. 194.
7 Ibid., s. 202 — 203.



Locke i Leibniz 105

pośredniczących. „Te pośredniczące idee, które pozwalają pokazać zgodność 
dwu innych, nazywamy elementami dowodu; gdzie zaś przy pomocy tych 
środków postrzegamy tę zgodność jasno i wyraźnie, tam nazywamy to dowo
dem. Dowód pokazuje, czyli demonstruje umysłowi, że jest tak a tak, i sprawia, 
że umysł to poznaje” 8. Każdy krok w dowodzie musi jednak być poznaniem 
intuicyjnie pewnym. Dowód staje się w ten sposób ciągiem poznań bezpośred
nich, intuicyjnych, zupełnie tak, jak to kiedyś wyobrażał sobie racjonalista 
Kartezjusz9. Poznanie demonstratywne jest mniej doskonale niż intuicyjne, 
gdyż przy dłuższych dowodach może zawieść pamięć, a wtedy łatwo o pomyłkę.

Wiedza zmysłowa jest najmniej pewna. Tylko zresztą sądy egzystenq'alne, 
stwierdzające istnienie poszczególnych rzeczy zewnętrznych, zaliczał Locke do 
wiedzy. Inne sądy o faktach zewnętrznych, zwłaszcza te o charakterze ogólnym, nie 
stanowią już wiedzy, są tylko mniemaniami mniej lub bardziej prawdopodobnymi.

Za najwyższy cel poznania uznawał Locke osiąganie prawd ogólnych
i pewnych. W konsekwencji i dla niego —  tak jak dla racjonalistów XVII wieku
— matematyka będąca skarbnicą wiedzy intuicyjnej i demonstratywnej, wiedzy
o najwyższych stopniach pewności, była wzorem dla wszystkich nauk.

Co się tyczy struktury matematyki jako nauki, to Locke wyobrażał ją sobie 
nieco inaczej niż ogół ówczesnych uczonych. Jak wiadomo, ideałem metody 
naukowej w XVII wieku był mos geometricus, sposób geometryczny, czyli po 
prostu metoda aksjomatyczna. Nauka uprawiana tym sposobem składać się 
miała z dwóch rodzajów twierdzeń: twierdzeń naczelnych, czyli przyjmowanych 
bez dowodu aksjomatów (dzielonych zwykle — za Euklidesem i Arystotelesem
— na pewniki i postulaty) oraz twierdzeń pochodnych, dedukcyjnie wywodzo
nych z owych naczelnych. W ten sposób wszystkie twierdzenia systemu oparte 
były bez reszty i ostatecznie na owych założonych z góry aksjomatach. Tak 
wyobrażano sobie matamatykę, tak też, a więc more geometrico, próbowano 
wtedy budować inne dyscypliny, nie wyłączając filozofii.

Locke widział matematykę inaczej. Przede wszystkim sądził, iż aksjomaty 
nie odgrywają w niej żadnej poważniejszej roli. Rzecz jasna uznawał je za 
prawdziwe, nawet za oczywiste, i to tak dalece oczywiste, że niepodobna ich 
odrzucić.'Twierdził jednak, że istnieje całe mnóstwo innych zdań, które są 
równie oczywiste, jak  owe zakładane aksjomaty, z których się w matematyce 
stale korzysta, a których wcale się z aksjomatów nie wyprowadza. Miał tu na 
myśli m.in. takie prawdy arytmetyczne jak te, że dwa i dwa to cztery, że trzy 
razy dwa to sześć, że trzy jest większe niż dwa. I konkludował, że „albo cała 
wiedza nie opiera się na pewnych praecognita czy pewnikach ogólnych, zwanych 
zasadami, albo że zdania powyższe również są pewnikami” l0. W tym drugim

* Ibid., s. 204 —  205.
9 Por. R. Descartes, Prawidła kierowania umysłem, tłum. L. Chmaj, Warszawa 1958, s. 13 — 14.

10 J. Locke, Rozważania..., op. cit., t. II, s. 303.
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wszakże przypadku mielibyśmy niezliczoną ilość aksjomatów, nie dających 
się w sposób wyraźny skodyfikować. Zdania tożsamościowe, które — jak 
zobaczymy później —  tak bardzo cenił Leibniz, i które łatwiej byłoby 
jakoś skodyfikować, Locke uważał po prostu za błahe. Ostatecznie sądził, 
że dla celów czysto poznawczych matematyka nie potrzebuje żadnych 
z góry sformułowanych aksjomatów, gdyż w razie potrzeby intuicja 
podpowie matematykowi wszystko to, co mogłyby mu one dać. Nie 
przeczył natomiast, że aksjomatyzacja może mieć znaczenie systematyzacyjne
i dydaktyczne.

Powyższe uwagi Locke’a o aksjomatach odegrały pewną historyczną rolę. 
Gdy je czytamy dziś, mogą się wydawać chybione, a nawet naiwne. Ale gdy 
rozważymy je na tle stanu matematyki w końcu XVII wieku, bez trudu 
dostrzeżemy, że Locke po prostu trafnie oceniał sytuację. Trzeba bowiem 
uświadomić sobie, że matematyka ówczesna oparta była wciąż na aksjomatyce 
Euklidesa sprzed dwóch tysięcy lat, aksjomatyce genialnej w swym zamyśle, ale 
przecież dalece niewystarczającej. Wprawdzie uzupełniano tę aksjomatykę już 
w starożytności (Archimedes) i w nowszych czasach, ale uzupełnienia te nie 
poprawiały obrazu całości matematyki. Dodawane aksjomaty były bowiem 
bardzo słabe albo nawet mętne, jak choćby ten, że całość równa się sumie 
wszystkich swych części, który miał uzasadniać m.in. to, iż 1 +  2 =  3. (Locke kpił 
sobie z takiego uzasadnienia!). Faktycznie więc matematyka ówczesna była 
tylko quasi-aksjomatyczna. Nawet twierdzenia geometrii na ogół nie wynikały 
z aksjomatów, lecz podpierane były intuicją albo po prostu obserwacją 
rysunków. Twierdzenia zaś arytmetyki nie miały prawie żadnej bazy aks- 
jomatycznej, albowiem z aksjomatów Euklidesa tylko tzw. pewniki, a więc 
w istocie aksjomaty identyczności, mogły być użyte arytmetycznie.

Uwagi Locke’a można streścić nieco paradoksalnie, ale jednak trafnie, 
w zdaniu: matematyka, a zwłaszcza arytmetyka, me jest uprawiana morę 
geometrico (sposobem geometrycznym)!

Oczywiście, niektórzy matematycy zdawali sobie sprawę, że aksjomatyka 
wywodząca się z Elementów Euklidesa jest niekompletna i niewystarczająca,
i starali się — na ogół nieporadnie — łatać rozmaite jej dziury. Krytyka Locke’a 
była pierwszym dobitnym i niejako publicznym stwierdzeniem, że stan aks- 
jomatyki jest ciągle zły. Stawiała ona problem jakby bardziej globalnie, a był to 
problem pełnej aksjomatyzaccji matematyki, zwłaszcza arytmetyki. Słowa 
Locke’a brzmiały jak wyzwanie, gdy pisał: „myślę, że wolno mi chyba zapytać 
tych, co chcą koniecznie, by cała wiedza, wyjąwszy te pewniki ogólne, opierała 
się na ogólnych, wrodzonych i oczywistych same przez się zasadach: jakiej 
zasady potrzeba, by udowodnić, że jeden i jeden to dwa, dwa i dwa to cztery, że 
trzy razy dwa to sześć?”

11 Ibid.



Locke i Leibniz 107

Wyzwanie rzucone tu przez Locke’a dobrze zrozumiał i podjął Leibniz12; 
z jakim skutkiem je podjął — pokażę w drugiej części artykułu. Już tu 
jednak wypada skorygować pogląd utrwalony w historii matematyki, że 
„problem skonstruowania arytmetyki na podstawie niewielu elementów wy
jściowych postawił z całą ścisłością Leibniz” 13. Pogląd ten nie jest pra
wdziwy. Problem, o którym mowa, zupełnie jasno postawił Locke. Leibniz 
jedynie podjął ten problem przy okazji generalnej polemiki z poglądami 
Locke’a.

Zanim przejdę do drugiej części artykułu, przedstawię tu jeszcze uwagi 
Locke’a na temat tzw. realności poznania matematycznego oraz sposobu 
istnienia obiektów badanych przez matematykę. Dzięki temu uzyskamy bar
dziej całościowy obraz poglądów filozofa na matematykę.

Zagadnienie owej realności poznania matematycznego formułuje Locke 
następująco: „Jest oczywiste, że umysł nie poznaje rzeczy bezpośrednio, lecz 
tylko za pośrednictwem idei, jakie ma o nich. Nasza wiedza jest więc o tyle tylko 
realna, o ile pomiędzy naszymi ideami i realnością rzeczy panuje zgodność. Ale 
co ma tu być probierzem? Jak umysł, postrzegając jedynie swe własne idee, ma 
poznać, że są one zgodne z samymi rzeczami?” 14

Odpowiedź Locke’a na tak postawione pytanie jest dwustopniowa. Naj
pierw usiłuje on wykazać, że idee proste nie są i nie mogą być wytworem 
umysłu, lecz są naturalnym rezultatem działania na nas otaczających nas rzeczy. 
Dzięki temu „przedstawiają nam one rzeczy w takich postaciach, jakie zgodnie 
ze swą budową ukazywać nam mają. [...] Tak idea białości lub idea goryczy, tak 
jak są dane umysłowi, odpowiadają dokładnie mocy, jaką ma pewne ciało, by 
wywołać je w umyśle, i pozostają z rzeczami na zewnątrz nas w zupełnej realnej 
zgodności, jaka zachodzi lub zachodzić powinna. Otóż ta zgodność pomiędzy 
naszymi ideami prostymi a rzeczami istniejącymi wystarcza, aby wiedza [w
—  t------ : ~ : ______ ____ l i  i___i ~ __ : _ j — ___________”  15
z , a . i ! a  c a i c  i u c i  p i u a i y c u j  u y i ć l  w i c u z , ^  i z , c c z , y  W 1&14

Co się tyczy idei złożonych (z wyjątkiem idei substancji), to nie są one 
kopiami czy obrazami jakichś gotowych rzeczy, lecz umysł sam je tworzy łącząc 
razem prostsze idee wedle swego swobodnego wyboru. Nie ma więc w ogóle 
kwestii reprezentowania przez te idee jakichś rzeczy różnych od nich samych. 
„Stąd we wszystkich tych przypadkach za pierwowzory uważa się same idee
i patrzy się tylko, czy rzeczy są z nimi zgodne. Tak więc z konieczności
i nieomylnie jesteśmy pewni, że wszelka nasza wiedza o tych ideach jest realna
i dotyczy samych rzeczy: bo zawsze, gdy w ten sposób myślimy, rozumujemy

12 Jeszcze przed Lockiem myśl o niedowodliwości arytmetycznych równości numerycznych 
wypowiedział T. Hobbes, jednak na Leibniza oddziałał w tym zakresie dopiero Locke.

13 A. P. Juszkiewicz (red.), Historia m atematyki, t. III, tłum. S. Dobrzycki, Warszawa 1977, 
s. 53.

14 J. Locke, Rozważania..., op. cit., t. II, s. 252.
15 Ibid., s. 253.
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i mówimy, rzeczy zajmują nas tylko w tej mierze, o ile są zgodne z naszymi 
ideami” 16.

Innymi słowy, może się zdarzyć, niejako wtórnie, że jakaś rzecz zgadza się 
z jakąś ideą, a wtedy nasza wiedza o idei jest równocześnie wiedzą o rzeczy. 
Nasza wiedza o prawdach matematycznych jest pewna i realna w tym właśnie 
sensie, chociaż „dotyczy jedynie naszych własnych idei. M atematyk traktuje 
własności prostokąta lub koła i dotyczące tych figur prawdy tylko jako idee we 
własnym jego umyśle. [...] Czy jest prawdą o idei trójkąta, że jego trzy kąty są 
równe dwu kątom prostym? Skoro jest prawdą, to jest prawdą o każdym 
trójkącie, gdziekolwiek on realnie istnieje. Żadnej innej istniejącej figury, o ile 
nie odpowiada ściśle idei trójkąta w umyśle matematyka, twierdzenie to nie 
dotyczy. Toteż jest on pewien, iż wszelka jego wiedza, dotycząca takich idei, jest 
wiedzą realną; skoro bowiem nie zamierza on rozważać rzeczy inaczej, jak tylko
0 tyle, o ile są zgodne z jego ideami, to jest on pewien, że wszystko, co wie o tych 
figurach, gdy m ają one byt idealny w jego umyśle, będzie prawdą także wtedy, 
gdy ich istnienie jest realne i materialne” l7. I jeszcze jedna jasna i zecydowana 
konstataqa Locke’a, jakiej nie znajdziemy u wcześniejszych autorów: „Wszel
kie roztrząsania matematyczne na temat kwadratury koła, przecięć stożkowych 
lub problemów innych działów matematyki nie dotyczą wcale istnienia żadnej 
z tych figur; a dowody oparte na tych ideach są te same, niezależnie od tego, czy 
w świecie w ogóle istnieje, czy nie istnieje kwadrat lub koło” 18.

Stanowisko Locke’a odnośnie kwestii sposobu istnienia obiektów badanych 
przez matematykę można określić mianem konceptualizmu. Wszak liczby
1 figury geometryczne istnieją tylko jako idee w umyśle, czyli — innymi słowy
— mają byt idealny w umyśle. Tak więc te Locke’owskie idee — to już tylko 
wyobrażenia i mniej lub bardziej abstrakcyjne pojęcia, a nie Platońskie byty 
spoza świata naszego doświadczenia.

2. POGLĄDY LEIBNIZA

Główne dzieło epistemologiczne Leibniza, Nowe rozważania dotyczące 
rozumu ludzkiego (ukończone w 1704, a wydane drukiem dopiero w 1765 r.), 
było w całości polemiką z Lockiem. Zagadnieniom podstaw matematyki, 
poruszonym przez Locke’a, poświęcił w nim Leibniz sporo uwagi.

Jak pamiętamy, Locke dzielił idee na proste i złożone. Leibniz przyjmuje ten 
podział, lecz mówi nie tylko o ideach prostych i złożonych, a również
o pojęciach prostych i złożonych, a nawet o terminach prostych i złożonych.

16 Ibid., s. 253 —  254.
17 Ibid., s. 254 — 255.
"  Ibid., s. 256.
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Rzecz jasna terminy stanowią językowe odpowiedniki idei i pojęć. Mniej jasny 
jest natomiast stosunek między ideami i pojęciami, gdyż objaśnienia samego 
Leibniza są tu bardzo rozmaite i dalece niewystarczające. Mówi on bowiem, że 
idea jest czymś w umyśle, że polega na zdolności czyli łatwości do myślenia
0 danej rzeczy, że nie tylko wiedzie ku rzeczy,ale też ją  wyraża. Równocześnie 
zdarza mu się mówić o ideach prawdziwych i fałszywych i używać zwrotów typu 
„idea czyli definicja” i „definicja czyli idea” l9. W Rozprawie metafizycznej zaś 
daje filozof takie objaśnienie20: „owe formy wyrazu, które są w naszej duszy, 
czy je pojmujemy, czy nie, mogą być nazwane ideami, te zaś, które się pojmuje 
lub kształtuje, mogą zwać się pojęciami, conceptus". Nie jest to objaśnienie 
całkiem jasne, ale wskazuje chyba niedwuznacznie, że idee obejmowały u Leib
niza — tak jak u Locke’a — i wyobrażenia i pojęcia.

Podział pojęć (i ogólniej — idei) na proste i złożone uznawał Leibniz za 
absolutny, obiektywnie dany. Podstawa tego podziału jest judnak u niego inna 
niż u Locke’a: cechą odróżniającą pojęcia proste od złożonych miała być teraz 
jasność i wyraźność pojęć prostych.

Wszystkie pojęcia złożone (i analogicznie terminy złożone) uważał Leibniz za 
definiowalne. „Natomiast terminy proste same w sobie, tzn. te, których pojęcie 
jest jasne i wyraźne, nie mogą mieć żadnej definicji: ani nominalnej ani realnej” 21. 
Powodem tej niedefiniowalności jest to, iż pojęcia proste czyli pierwotne „nie 
mają już cech składowych, albo zupełnie, albo dających się nam odszukać” 22.

Powyższe stwierdzenia nie różnią się wiele od tego, co mówił Locke. Obaj ci 
filozofowie powtarzali tu myśli, które w owych czasach były obiegowe. Pewną 
nowość stanowią uwagi Leibniza o definiowaniu. Otóż definiowanie wyobrażał 
on sobie jako iterowanie dwóch podstawowych operacji23: negowania pojęć 
(np. z pojęć: człowiek i łysy dostajemy pojęcia: nieczłowiek i niełysy) oraz 
składania czyli tworzenia koniunkq'i pojęć (np. z trzech pojęć: człowiek, mądry
: __  a ______________ /__^^1 nieiy& y  u u a i a j u i i i j  fru^ury rtie iy ^ y  c ć iu w ic k ) .  n z , t u a  L_y m  p a u ii^ L a .^ , l\*

Leibniz znajdował się pod silnym wpływem logiki Arystotelesa i scholastyków
i najczęściej ograniczał się do rozważania jedynie pojęć wyrażalnych nazwami, 
a zapominał o nieobcych mu przecież pojęciach odpowiadających symbolom 
funkcyjnym, predykatom dwuczłonowym, trójczłonowym itd. W rezultacie 
wyobrażał on sobie ogół pojęć jako uporządkowany w swoistą sieć roz
poczynającą się od pojęć prostych, a następnie obejmującą pojęcia coraz

19 Por. wybór tekstów Leibniza w książce M. Gordona, Leibniz, Warszawa 1974, zwłaszcza s. 222, 
240, 261.

20 G. W. Leibniz, Wyznanie wiary filozofa  [...] oraz inne pisma filozoficzne, Warszawa 1969, 
s. 131 — 132.

21 G. W. Leibniz, Nowe rozważania dotyczące rozumu ludzkiego, tłum. I. Dąmbska, Warszawa 
1955, t. II, s. 44.

22 Cytuję według wyboru tekstów u M. Gordona, s. 230.
23 Por. np. Opuscules et fragm ents inedits de Leibniz, wyd. L. Couturat, Paris 1903, s. 35.
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bardziej złożone24. Relacją porządkującą pojęcia miała być relacja zawierania 
się (inesse) pojęć jednych w drugich. W sensie tej relacji można powiedzieć, że 
np. w pojęciu duży niebiały kot mieszczą sie takie pojęcia, jak duży, niebiały, kot, 
duży niebiały, duży kot, niebiały kot, a nawet duży niebiały kot.

Wykrycie wszystkich pojęć prostych wydawało się Leibnizowi niezwykle 
ważnym zadaniem, gdyż prowadziłoby do skonstruowania alfabetu myśli 
ludzkich (alphabetum cogitationum humanarum). Jednak podejmowane przez 
niego próby w tym kierunku nie dawały pożądanych wyników, toteż widział 
potrzebę konwencjonalnego uznania pewnych pojęć za pierwotne, pomimo, iż 
nie są one absolutnie proste.

Należy tu podkreślić, że Leibniz nie rozróżniał nazw indywidualnych
i generalnych. M ożna powiedzieć — używając dzisiejszej terminologii — że 
wszystkie nazwy traktował jako należące do jednej i tej samej kategorii 
syntaktycznej. Odbiegł tym — jak się zdaje — od Arystotelesa25. Jego rachunek 
nazw, którego początki zaczął budować metodami matematycznymi, byłby 
więc podobny raczej do ontologii Leśniewskiego, niż do współczesnego rachun
ku predykatów ukształtowanego przez Fregego, Russella i Whiteheada.

Podstawowe znaczenie dla całej teorii poznania Leibniza ma jego koncepcja 
prawdy. „Prawdą jest stwierdzenie, którego orzeczenie mieści się w podmiocie; 
a więc w każdym zdaniu prawdziwym twierdzącym, koniecznym względnie 
przypadkowym, ogólnym względnie jednostkowym, pojęcie orzeczenia mieści 
się jakimś sposobem w pojęciu podm iotu” 26. Jak widać, koncepcja ta jest 
ograniczona jedynie do klasycznych zdań podmiotowo-orzecznikowych. Leib
niz wiedział oczywiście o istnieniu zdań o innej budowie, ale rzadko tylko 
uwzględniał je w swoich rozważaniach ogólnych. Pewnego rozszerzenia tej 
wąskiej koncepcji dodatkowo na zdania warunkowe można się doszukać 
w następującym zdaniu: „Zawsze więc orzecznik względnie następnik tkwi
\i/ r\r\HmirirMP w ^o IpHnip \i/ nnnr7pHnilrii T na tum w łacn ip  nnlpoa natura nrawr1v ”  r -----e>“  *----------- r * -------- j
w ogólności, czyli związek między terminami zdania, jak to i Arystoteles 
zauważył” 27. W innym zaś miejscu28 Leibniz mówi już całkiem wyraźnie, że 
zdanie hipotetyczne

jeśli A zawiera B, to C zawiera D 
można przedstawić jako

to, że A zawiera B, zawiera to, że C zawiera D, 
a w konsekwencji również tak:

25 Por. J, Łukasiewicz, Sy logistyka Arystotelesa z punktu widzenia współczesnej logiki formalnej, 
Warszawa 1988, s. 9 — 17; T. Kotarbiński, W ykłady z  dziejów logiki, Łódź 1957, s. 12.

26 Opuscules et fragm ents inedits de Leibniz, s. 16.
27 Ibid., s. 518 — 519. Por. też G. W. Leibniz, Wyznanie wiary filozofa..., op. cit., s. 88; ale tutaj 

spójnik seu jest tłumaczony jako czyli (zamiast względnie), co już zupełnie wyklucza związek ze 
zdaniami warunkowymi.

28 Opuscules et fragm ents inedits de Leibniz, s. 407 — 408.
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to, że A zawiera B i równocześnie C  nie zawiera D pociąga sprzeczność.

Tę drugą ewentualność — przy pewnej tolerancji — można rozumieć jako 
poprawne stwierdzenie, że implikację p  -» ą można wyrazić za pomocą 
koniunkcji i negacji: ~  (p ~ ~  q). Natomiast pierwsza z tych ewentualności 
oparta jest na błędnym utożsamianiu relacji pomiędzy podmiotem i orzecz
nikiem w prawdziwym zdaniu podmiotowo- orzecznikowym z relacją pomiędzy 
poprzednikiem i następnikiem w prawdziwym zdaniu warunkowym. W tym 
samym miejscu Leibniz twierdzi nawet — w oparciu o intuicyjne wyczucie 
tautologii

(p -*■ q) » (P " P " ?)>

— że zdania hipotetyczne redukują się do kategorycznych, co oczywiście nie jest 
trafne.

Ogół prawd dzielił Leibniz z jednej strony na prawdy rozumowe i prawdy
o faktach, z drugiej zaś — na prawdy pierwotne i prawdy pochodne. Prawdy 
rozumowe uważał za konieczne i wieczne. Określał je jako te prawdy, któ
rych zaprzeczenie prowadzi do sprzeczności29, albo też iako te, które są 
prawdziwe nie tylko w świecie aktualnie istniejącym, ale również w każdym 
świecie możliwym3G. I w tym sensie nie dotyczą one faktów, lecz jedynie 
możliwości. Prawdy o faktach są przypadkowe; są one prawdziwe tylko 
w świecie aktualnie istniejącym, a ich zaprzeczenie nie prowadzi do sprzecz
ności.

Za rozumowe prawdy pierwotne uważał Leibniz zdania tożsamościowe: 
„powtarzają one tylko tę samą rzecz, nie ucząc nas niczego nowego” 31. 
W rozprawce Primae \erita tes  wyjaśniał to nieco bliżej: „Prawdami pierwo
tnymi są te, które orzekają coś o samym tym czymś albo negują orzeczenie
o czymś jego [tzn. tego czegoś] przeciwieństwa. Na przykład: A jest A; albo A nie 
jest nie-A; jeżeli prawdą jest, że A jest B, to fałszem jest, że A nie jest B, a także, 
ż e ^  jest nie-i?. Podobnie, każdy [przedmiot] z osobna jest [taki] jaki jest. Każdy 
z osobna jest sobie samemu podobny albo równy. Nic nie jest większe lub też 
mniejsze od siebie samego” 32.

29 Por. np. G. W. Leibniz, Fragmente zur Logik, wybór i przekład F. Schmidta, Berlin 1960, s. 480; 
Opuscules et fragments inedits de Leibniz, s. 17.

30 Ibid., s. 18.
31 G. W. Leibniz, Nowe rozważania..., op. cii., t. II, s. 150
32 Opuscules et fragments inedits de Leibniz, s. 518. Pierwsze zdanie zacytowanego urywka 

trudne do zwięzłego i zarazem wiernego oddania w języku polskim brzmi w oryginale
następujaco: „Primae veritates sunt quae idem se ipso enuntiant aut oppositum de ipso opposito
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Uważa się na ogół, że prawdy pierwotne Leibniza to po prostu prawdy 
logiczne. Jednak nie jest to ścisłe. Do logicznych można zaliczyć jedynie zdania 
takich typów jak: A =  A\ każde A jest A\ A nie jest nie-^4; jeżeli 4̂ jest B, to nie jest 
tak, że A jest nie-5; jeżeli p, to p \ jeżeli p  i q, to p  a więc prawa identyczności, 
prawa tradycyjnego rachunku nazw i podstawienia —  jakbyśmy to dziś 
powiedzieli — tautologii rachunku zdań. Nie jest jednak prawdą logiczną zdanie 
głoszące np. że nic nie jest większe od siebie samego. Myślę, że było intencją 
Leibniza, aby zdania nazwane przez niego tożsamościowymi były prawdami 
logicznymi. Faktycznie jednak nie umiał on dokładnie rozgraniczyć prawd 
logicznych i prawd pozalogicznych. Jego intuicja logiczna zawodziła go w tej 
sprawie.

Wszystkie te prawdy pierwotne poznawane są bezpośrednio, intuicyjnie. 
W nich bowiem „zawieranie się orzecznika w podmiocie jest wyraźne, we 
wszystkich pozostałych domyślne i trzeba je dopiero wykazać poprzez rozbiór 
pojęć” 34. W związku z tym „można [...] powiedzieć ogólnie, że wszystkie 
rozumowe prawdy pierwotne są bezpośrednie na sposób bezpośredniości idej” 3S.

„Co się tyczy pierwotnych prawd o faktach, są to doświadczenia wewnętrzne 
bezpośrednie na sposób bezpośredniości odczucia. 1 tu właśnie mieści się naczelna 
prawda kartezjan albo św. Augustyna: M yślę, więc jestem , tzn. jestem  rzeczą  
myślącą". Jednak „zasada kartezjaóska [...] nie jest jedyna w swoim gatunku. 
Widać stąd, że wszystkie pierwotne prawdy, rozumowe czy o faktach, m ają to 
z sobą wspólnego, że nie można ich dowieść za pomocą czegoś bardziej od nich 
pewnego” 36.

Twierdzenia matematyczne zaliczył Leibniz do prawd rozumowych. Są one 
zatem — jak wszystkie prawdy rozumowe — konieczne i wieczne. I wszystkie 
też „redukują się do [prawd] pierwotnych na mocy definicji, a więc przez 
rozkładanie pojęć, na którym polega dowodzenie a priori, niezależne od 
doświadczenia” 37. Jedyną zasadą pomocną przy takiej redukcji miała być 
logiczna zasada sprzeczności (rozumiana w taki sposób, iż było to połączenie 
dwóch zasad, które za A.Tarskim nazywamy dzisiaj semantycznymi zasadami 
sprzeczności i wyłączonego środka; czasem jednak obejmował nią Leibniz także 
zdania tożsamościowe). W ten sposób prawdy pierwotne, czyli w istocie prawdy 
logiczne (które dla Locke’a były po prostu zdaniami błahymi), stawały się 
jedynymi autentycznymi czy też ostatecznymi aksjomatami dla całej wiedzy

negant” . Jego tłumaczenie znajdujące się na s. 87 wyboru pism Leibniza pt. Wyznanie wiary 
filozofa... deformuje myśl autora. Z  tego względu podałem cały tekst we własnym przekładzie. 
Jeszcze inaczej, może wierniej, ale chyba mniej jasno, można to pierwsze zdanie tak przetłumaczyć: 
„Prawdami pierwotnymi są te, które orzekają to samo o tym samym, albo negują orzeczenie 
zaprzeczenia czegoś o tym samym, co zaprzeczono” .

33 G. W. Leibniz, Nowe rozważania..., op. cit., t. II, s. 150 — 151.
* G. W. Leibniz, Wyznanie wiary filozofa..., op. cit., s. 88.
35 G. W. Leibniz, Nowe rozważania..., op. cit., t. II, s. 157.
36 Ibid., s. 157 — 158.
37 Opuscules et fragments inidits de Leibniz, s. 518.
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rozumowej czyli demonstratywnej. Oto dobitne wyrażenie tej myśli przez 
Leibniza: „Wielką podstawę matematyki stanowi zasada sprzeczności lub 
tożsamości głosząca, że dany sąd nie może być jednocześnie prawdziwy i fałszywy, 
że przeto A jest A i nie może być nie-A . Ta jedna zasada wystarcza do udowodnienia 
całej arytmetyki i całej geometrii, tzn. wszystkich zasad matematycznych” 38.

Zdania przyjmowane zazwyczaj przez matematyków jako aksjomaty (np. 
aksjomaty i postulaty Euklidesa i Archimedesa) nie są takimi prawdziwie 
pierwszymi aksjomatami. Są to zaledwie aksjomaty „przypuszczone” , założenia 
przyjęte hipotetycznie, stwierdzenia pozornie pewne39. Wszystkie one mogą 
i powinny być wyprowadzone z aksjomatów pierwotnych. Leibniz sądził 
jednak, iż jest to zadanie trudne do wykonania i chwalił starożytnych Greków 
za to, że nie czekając, aż udowodnią swoje aksjomaty, szli naprzód i zbudowali 
geometrię40. W związku z tym uważał, że matematyka nie jest jeszcze nauką 
doskonałą. „Bo wiele jeszcze brakuje do tego, by dojść do doskonałości analizy 
w geometrii i w zakresie liczb, wbrew temu, co wielu sobie wyobraża pod 
wpływem fanfaronad niektórych ludzi przezacnych zresztą, ale trochę zbyt 
prędkich lub zbyt ambitnych” 41.

Warto może przytoczyć jeszcze jeden tekst Leibniza, który wypowiada 
powyższe poglądy w sposób zwięzły i wyrazisty: „Na podstawie owych idei, czyli 
definicji, dowieść można wszystkich prawd, z wyjątkiem twierdzeń tożsamościo
wych, które, rzecz oczywista, sa niedowodliwe ze swej natury i mogą być nazwane 
prawdziwymi aksjomatami. Pospolite zaś aksjomaty dają się sprowadzić, poprzez 
rozłożenie bądź podmiotu, bądź orzecznika, bądź obu zarazem, do tożsamościo
wych, czyli dowieść w ten sposób, aby się okazało, że coś przeciwstawnego głosi, 
jakoby to samo równocześnie istniało i nie istniało. Stąd widać jasno, iż przy 
analizie sięgającej do gruntu zbiegają się dowody: pozytywny i apagogiczny.
I słusznie zauważyli scholastycy, że wszystkie aksjomaty oparte na zrozumieniu 
terminów odwołują się do zasady sprzeczności. Tak więc można podać rację dla 
każdej prawdy, bo związek orzecznika z podmiotem ujawnia się albo sam przez 
się, jak w twierdzeniach tożsamościowych, albo winien być wyjaśniony, co się 
dokonuje poprzez rozłożenie terminów. I to właśnie jest najwyższym i jedynym 
kryterium prawdziwości, mianowicie dla twierdzeń abstrakcyjnych i niezależnych 
od doświadczenia, że taka prawda byłaby bądź tożsamościowa, bądź sprowadzal- 
na do tożsamościowych. A stąd wywieść można elementy prawdy wiecznej oraz 
metodę stosowalną do wszystkiego, co by tylko było [bezpośrednio] zrozumiałe
i co by podlegało uzasadnieniu demonstratywnemu, jak w geometrii” 42.

w G. W. Leibniz, Wyznanie wiary filozofa..., op. cit., s_ 325.
39 Por. tekst Leibniza u M. G ordona na s. 260.
40 Por. G. W. Leibniz, Nowe rozważania..., op. cit., t. II, s. 162, 235, 299.
41 Ibid., s. 161.
42 Cytuję według wyboru tekstów u M. Gordona, s. 23 3 234.
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Zreferowane dotąd poglądy Leibniza na matematykę zawierają w istocie 
program radykalnego logicyzmu. Wszak głoszą one możliwość zredukowania 
środkami czysto logicznymi wszystkich twierdzeń matematyki do prawd toż
samościowych, a więc do praw logiki. Intuicja potrzebna jest w matematyce 
jedynie dla zrozumienia pojęć prostych oraz dla poznania prawd pierwotnych. 
Samym pojęciom matematycznym Leibniz nie przypisywał jednak charakteru 
logicznego i tym jego logicyzm różnił się od późniejszego logicyzmu z przełomu 
XIX i XX wieku (G. Frege, B. Russell, A. N. Whitehead).

Leibniz doskonale zdawał sobie sprawę, że teza o wyprowadzalności 
wszystkich twierdzeń matematycznych z prawd tożsamościowych wymaga 
uzasadnienia. Należało w tym celu podać odpowiednie wyprowadzenia (dowo
dy) przynajmniej dla aksjomatów Euklidesa. I rzeczywiście Leibniz próbował to 
zrobić, jak o tym świadczy chociażby taki tytuł rozpoczętej w 1679 r. rozprawy: 
D em onstratio A xiom atum  Euclidis43 (D ow ód aksjom atów Euklidesa). Ostatecz
nie jednak chyba nigdy tego nie zrobił. Ograniczył się do bardzo nielicznych 
przykładów. W znanych mi pismach Leibniza znalazłem zaledwie dwa takie 
przykłady. Jeden z nich znajdujemy we wspomnianej już pracy Primae \erita tes. 
Analizuje tam Leibniz piąty aksjomat Euklidesa: Część jest mniejsza od całości. 
Najpierw formułuje on taką definicję mniejszości: Mniejsze jest to, co jest równe 
części drugiego (większego). Następnie rozumuje tak: Część równa jest części 
całości (mianowicie samej sobie, na mocy aksjomatu tożsamościowego, że 
A  =  A); zatem, na mocy przyjętej definicji, część jest mniejsza od całości.

Przykład ten nie jest ciekawy, gdyż przy przyjętej definicji problem jest 
trywialny. Samej zaś definicji można postawić zarzut nieadekwatności: wszak 
zgodnie z nią, odrzucając z danej półprostej dowolny jej odcinek początkowy, 
powinniśmy otrzymać półprostą „mniejszą” od wyjściowej — a przecież tak nie 
jest. W rezulatcie przykład ten raczej nie wspiera ogólnego poglądu autora.

Znacznie ciekawszy i ważniejszy jest drugi przykład, występujący w N owych  
rozważaniach dotyczących rozumu ludzkiego. Podejmuje tam Leibniz omówiony 
już wyżej problem Locke’a: z jakich aksjomatów i jak wyprowadzić wszystkie 
prawdy arytmetyczne typu:

(*) 3 +  1 = 4 ,  3 +  2 =  5 itd.

Nikt przedtem nie próbował dowodzić takich zależności, dopiero Leibniz
— pod bezpośrednim wpływem uwag Locke’a — robi pierwszy krok w tym 
kierunku. Przede wszystkim zauważa on, że takie równości jak 2 = 1  +  1, 
3 =  2 + 1 ,  4 =  3 + 1  itd. są po prostu definicjami kolejnych liczb 
większych od 1 i jako takie w ogóle nie potrzebują dowodu. Wedle jego 
własnych słów nie są to więc prawdy, lecz wyjaśnienia term inów44. „To, że jeden
i jeden jest dwa, to nie jest właściwie jakaś prawda, tylko definicja dwóch” 45.

43 Por. Opuscules et fragments inidits de Leibniz, s. 539.
44 Ibid., s. 538: definicje „non sunt veritates sed explicationes terminorum” .
45 G. W. Leibniz, Nowe rozważania..., op. cit., t. II, s. 226.
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W ten sposób Leibniz po raz pierwszy w dziejach wyjaśnił stanowisko 
metodologiczne w systemie arytmetyki nieskończenie wielu spośród równości 
typu (*). Wykonał tym samym ogromny krok naprzód na drodze do teoretycz
nego uporządkowania arytmetyki i nadania jej postaci systemu aksjomatyczne- 
go. Kiedy dwa stulecia później G. Peano zbuduje aksjomatyczny system 
arytmetyki liczb naturalnych, kolejne liczby będą w nim definiowane dokładnie 
tak jak u Leibniza, a to charakterystyczne dodawanie jedynki do liczby zostanie 
uhonorowane odrębną nazwą operacji przechodzenia do następnika.

Zwróćmy jednak uwagę, że Leibniz nie zrobił pełnego użytku ze swego 
odkrycia. Nie zauważył on mianowicie, że definicje takie jak 2 = 1  +  1, 
3 =  2 + 1  itd. nie są zgodne z jego ogólną koncepcją definiowania i że
— w związku z tym — albo trzeba zmienić tę koncepcję, albo szukać innych 
definicji poszczególnych liczb. Czym innym bowiem jest złożenie pojęć w rodza
ju m ądry niełysy człowiek  albo zw ierzę dwunożne nieupierzone, a czym innym 
takie wyrażenie jak 2 +  1. W tym ostatnim przypadku mamy do czynienia 
z aplikacją (zastosowaniem) jednego pojęcia do dwóch innych, a nie ze 
złożeniem w sensie Leibniza.

Przejdźmy teraz do sprawy dowodów tych spośród równości (*), które nie są 
definicjami. Leibniz sądzi, że wszystie te równości można bez trudu udowodnić. 
Aby swój pogląd uzasadnić, odwołuje się on do przykładu i pokazuje, jak 
można udowodnić, że 2 +  2 =  4. Zaczyna od sformułowania potrzebnych mu 
definicji:

Następnie formułuje zasadę zastępowania równych: „Gdy się podstawia rzeczy 
równe, równość pozostaje” 46. Zasadę tę nazywa aksjomatem. Dziś nazwalibyś
my ją raczej regułą dowodową, ale to sprawa w rozważanym kontekście mało 
istotna. Zauważmy może jedynie, że zasadę tę można uznać za konsekwencję 
sławnej Leibnizowskiej definicji identyczności (równości): „aeąualia sunt quae 
mutuo sibi substitui possunt salva veritate” , tzn. rzeczy są równe, gdy mogą się 
wzajemnie zastępować z zachowaniem prawdziwości47. Przypomina też Leibniz 
aksjomat tożsamości: „rzecz jest równa sobie” , czyli po prostu x  =  x, będący 
jedną z głównych prawd pierwotnych.

Sam dowód równości, o którą chodzi, przeprowadza Leibniz w sposób 
nieco skrótowy, ale nie pozostawiający wątpliwości co do intencji autora.

46 Ibid., s. 233. Por. też wybór pism u M. Gordona, s. 257.
47 Opuscules et fragmenls inedils de Leibniz, s. 546.

Df. 1. 
Df. 2. 
Df. 3.

2 = 1  +  1,
3 =  2 + 1 ,
4 =  3 +  1.
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W pełnym rozwinięciu wygląda on tak:

2 +  2 =  2 +  2,
2 +  2 =  2 +  ł +  l,
2 4 -2  =  3 + 1 ,
2 +  2 =  4.

Pierwsza równość jest tu aksjomatem tożsamościowym, każda zaś dalsza 
powstaje z poprzedniej i z odpowiedniej definicji przez zastępowanie równych.

Dowód ten zasługuje na baczną uwagę. Jest on pomysłowy i ogólnie idzie we 
właściwym kierunku. Nie jest on jednak merytorycznie całkiem poprawny, gdyż 
zawiera istotną lukę. Przejście w nim bowiem od drugiej do trzeciej równości 
wymaga jeszcze użycia prawa łączności sumy: x +  (y +  z) =  (x +  y)  
+  z (względnie jego szczególnego przypadku), czego Leibniz nie dostrzegł. 
(Zauważył to dopiero B. Bolzano w 1810, a następnie G.Frege w 1884 r.). 
Prawo łączności trudno byłoby jednak uznać za zwykłą tożsamość. W rezultacie 
zależność arytmetyczna 2 +  2 =  4 została tu wyprowadzona z dwóch 
aksjomatów, z których jeden nie jest prawdą tożsamościową.

Dowód powyższy zasługuje jednak na uwagęjeszcze i dlatego, że stanowi dość 
dobrą ilustrację poglądu Leibniza na istotę dowodzenia twierdzeń w ogóle. Wedle 
ujęć tradycyjnych, mających swe źródło jeszcze w Analitykach Arystotelesa, dowód 
jakiegoś twierdzenia T miał być zawsze ciągiem sylogizmów, których przesłankami 
są aksjomaty albo twierdzenia już udowodnione i z których ostatni ma wniosek T. 
Była to koncepcja bardzo ograniczona perspektywą logiki Arystotelesowskiej. Nie 
przystawała ona zupełnie do dowodów matematycznych występujących choćby 
w Elementach Euklidesa, czy potem u Archimedesa. Odrzucił ją już Kartezjusz, 
który jednak wystąpił z koncepcją bardzo ogólnikową i niejasną. Wedle tego
cz\_____r „  j ________ i -------_________i :  a ~a . . 1, „ i u .,k  n\,lliu z -u id  u u w u u z ,cu ic  LZ,_yu u łaj uis.^ja m ia ia  uy*~ i inv^ i ^ u  w a n jm

ruchem myśli ujmującej intuicją w sposób wyraźny poszczególne człony. Dowód był 
tu po prostu łańcuchem następujących po sobie poznań intuicyjnych48. Za 
Kartezjuszem poszli inni uczeni, a wśród nich Locke, jak to już zauważyliśmy wyżej.

Leibniz wystąpił z zupełnie nową koncepcją dowodu. Już wyżej cytowaliśmy 
jego zdanie, w myśl którego twierdzenia matematyczne redukują się do prawd 
pierwotnych „na mocy definicji, a więc przez rozkładanie pojęć” , i w zakoń
czeniu którego dorzucona jest uwaga, iż na tym właśnie „polega dowodzenie 
a priori" . Wiele różnych miejsc w pismach Leibniza powtarza tę myśl i zdaje się 
sugerować, że był on przekonany, iż wszelkie dowody „niezależne od doświad
czenia” polegają na rozkładaniu pojęć zgodnie z ich definicjami. Oto np. 
w pewnym innym kontekście pisze on: „choć doprawdy sądzę, że tam potrzeba

48 Por. R. Descartes, Prawidła kierowania umysłem, przekł. L. Chmaja, Warszawa 1958, 
s. 13 — 14.
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dowodu nie innym sposobem niż ten, który polega na zastępowaniu wzajem
nych równoważników” 49.

Wyjaśnijmy nieco bliżej, na czym miało polegać dowodzenie „przez roz
kładanie pojęć” . Przypuśćmy w tym celu, że T  jest zdaniem, które chcemy 
udowodnić. Zdanie to ma pewną postać, np. a =  b, albo a je s t b, albo je ś li A, to 
B, albo jeszcze jakąś inną. Aby udowodnić takie zdanie należy postępować 
analitycznie: terminy a, b, względnie terminy występujące w poprzedniku 
A i następniku B  należy zastąpić przez ich definicyjne równoważniki; terminy, 
które się przy tym pojawiły, należy znów zastąpić przez ich definicyjne 
równoważniki itd. Możliwe są teraz trzy ewentualności. Może się mianowicie 
zdarzyć, że po pewnej skończonej liczbie takich kroków uzyskamy jakieś zdanie 
tożsamościowe. Wtedy zdanie T  uważamy za udowodnione, gdyż jest ono 
równoważne prawdzie pierwotnej. Może się zdarzyć, że po pewnej skończonej 
liczbie takich kroków otrzymamy jawną sprzeczność, np. cd nie je s t cd, aibo cd  
nie je s t c, albo tym podobną. Wtedy zdanie Tjest obalone, albo — co na jedno 
wychodzi — udowodnione jest zdanie nie-7". Trzecia ewentualność może 
polegać na tym, że proces biegnie w nieskończoność. M a to miejsce wówczas, 
gdy T  jest prawdą o faktach. Człowiek nie ma wtedy dla T dowodu a p r io r i50.

Przedstawiony powyżej dowód rachunkowej równości arytmetycznej miał 
być takim właśnie dowodem „przez rozkładanie pojęć” , polegającym na ciągłym 
zastępowaniu równoważników. Oczywiście, należało go zapisać „od końca” , 
aby go zbliżyć do idei Leibniza, ale to mało istotny szczegół natury technicznej. 
Ważniejsze jest to, iż dowód ten — jak już zauważyliśmy — po prostu nie 
odpowiadał tej idei, gdyż wykorzystywał prawdę nietożsamościową. W rezulta
cie logicyzm Leibniza pozostał pomysłem kompletnie nieuzasadnionym. To, co 
było trudnością zasadniczą — niemożność praktycznego sprowadzania twier
dzeń do zasad tożsamościowych — filozof ten traktował jako zaledwie chwilową 
trudność techniczną. Dziś wiadomo już z całą pewnością, iż Leibnizowskie 
pojęcie dowodu było zbyt wąskie, a teza o wyprowadzalności wszystkich 
twierdzeń matematycznych z prawd tożsamościowych jest fałszywa nawet przy 
dwudziestowiecznym — znacznie szerszym przecież — pojęciu dowodu.

W oczach historyków nauki Leibniz często uchodzi za wielkiego refor
m atora logiki. Istotnie, posiada on dla tej dyscypliny poważne zasługi. Przede 
wszystkim jest faktem, że w okresie trudnym dla logiki, kiedy była ona 
zwalczana niemal przez wszystkich jako relikt scholastyki, on stawał w jej 
obronie, podkreślając jej wartość praktyczną i naukową, i przepowiadając jej 
przyszłe sukcesy. „Wszystko, co wynalazł rozum — pisał51 w 1696 r. — zostało

49 G. G. Leibnitii Opera omnia, wyd. L. Dutens, Gandawa 1768, t. V], cz. I, s. 32: „Quanquam 
enim mihi non alia ibi videatur opus esse demonstratione quam quae pendet ex mutue aequipollen- 
tium substilutione” . Cytu ję za H. Ishiguro, Leibniz's Philosophy o f Logic and Language, London 
1972, Duckworth, s. 17.

50 Por. np. Opuscules el fragments inedits de Leibniz, s. 407 — 408.
51 G. W. Leibniz, Wyznanie wiary filozofa..., op. cit., s. 215.
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wynalezione dzięki dobrym regułom logiki, aczkolwiek nie były one począt
kowo wyraźnie sformułowane czy spisane” . Niewątpliwie też Leibniz był 
pierwszym, który zrozumiał matematyczny charakter logiki i w związku z tym 
nie tylko głosił potrzebę matematycznego traktowania jej zasad, ale stwierdzał 
też, że Arystoteles budując swoją sylogistykę „pierwszy pisał w sposób matema
tyczny nie o matematyce” 52. Widać tu już nowe, głębsze rozumienie samej 
matematyki i jej metod. Sprawa ta pozostaje też w bliskim związku z tym, że 
Leibniz był także pierwszym, który rozumiał, na czym polega dowód formalny, 
prowadzony wedle skodyfikowanych zasad, i który miał nawet pewne wyob
rażenie o istocie języka sformalizowanego. Spośród spraw bardziej szczegóło
wych na podkreślenie zasługują tu jeszcze takie jak: głoszenie doniosłości prawd 
tożsamościowych, będące w istocie obroną ważności praw logiki; zrozumienie, 
że „dobre znakowanie jest jednym z najważniejszych środków pomocniczych 
umysłu ludzkiego” 53; koncepcja zdań prawdziwych we „wszystkich możliwych 
światach” , do dziś nie pozbawiona zapładniającej siły.

A jednak Leibniz nie dokonał reformy logiki. Zdecydowały o tym dwa 
czynniki. Pierwszym było trzymanie się dość staroświeckiej koncepcji definio
wania pojęć, leżącej u  podstaw jego planu stworzenia uniwersalnego rachunku 
logicznego; drugim zaś uporczywe wtłaczanie całej logiki w ramy rachunku 
pojęć, czy też — jak powiedzielibyśmy to dzisiaj —  rachunku nazw. Reforma 
logiki w wielkim stylu została dokonana dopiero przez G. Fregego w roku 1879, 
a jej fundamentem było: wysunięcie rachunku zdań na czoło logiki, rozróżnienie 
nazw indywidualnych i generalnych oraz rozkładanie zdań na argumenty 
i funktory. Logika Leibniza, odkryta na nowo na przełomie XIX i XX wieku 
przez B. Russella54 i L. C ou tu rata55, stała sie wtedy sojusznikiem nowoczesnej 
logiki matematycznej w walce o należne jej miejsce w matematyce i w filozofii.

Tadeusz Batóg

LOCKE AND LEIBNIZ ON THE FOUNDATIONS OF MATHEMATICS

S u m m a ry

Locke was the first influential author, who openly proclaimed, that the methodological state of 
mathematics of that time was not in agreement with the contemporary scientific ideał, known as the 
so called mos geometricus. He also — in spite of the opinion of the historians of mathematics

32 Ibid., s. 208.
33 G. W. Leibniz, Nowe rozważania..., op. cit., t. II, s. 229.
54 B. Russell, A Critical Exposition o f  the Philosophy o f Leibniz, London 1900.
33 L. Couturat, La logique de Leibniz dapres des documents inedits, Paris 1901.
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— formulated for the first time the problem of axiomatization of arithmetics. Some of Leibniz’s 
enterprises in the domain of the foundations of mathematics were formed under the immediate 
influence of Locke’s remarks. This paper is not confined to  the presentation of the discussion 
between Leibniz and Locke; it also gives a brief outline of the totality of Leibniz’s views on the 
foundations of mathematics.


