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George Peacock sformułował w 1830 roku tzw. zasadę permanencji form (The prin-
ciple of permanence of equivalent forms):

Whatever algebraic forms are equivalent when the symbols are general in form,
but specific in value, will be equivalent likewise when the symbols are general in
value as well as in form. (Peacock 1845, 59)

Również Hermann Hankel sformułował podobną zasadę (das Princip der Perma-
nenz der formalen Gesetze):

Wenn zwei in allgemeinen Zeichen der arithmetica universalis ausgedrückte For-
men einander gleich sind, so sollen sie einander auch gleich bleiben, wenn die
Zeichen aufhören, einfache Grössen zu bezeichnen, und daher auch die Operatio-
nen einen irgend welchen anderen Inhalt bekommen. (Hankel 1867, 11)

Zasada permanencji form ma walor heurystyczny. Została sformułowana w okresie
ustalania statusu algebry abstrakcyjnej i odnosiła się głównie do konstrukcji systemów
liczbowych (metodą genetyczną). Peacock odróżniał algebrę arytmetyczną od symbo-
licznej i postulował rozważanie algebry jako nauki dedukcyjnej. Ważnym ówcześnie
problemem było uprawomocnienie posługiwania się liczbami ujemnymi oraz zespo-
lonymi. Zasada permanencji form w ujęciu, które proponował Hankel sformułowana
była w sytuacji, gdy znane już były pewne rodzaje liczb hiperzespolonych (np. kwater-
niony).

W odczycie przedstawimy kontekst historyczny omawianej zasady wraz z przykła-
dami argumentacji jej dotyczących, w tym także krytycznych. Zastanowimy się nad
możliwymi zastosowaniami tej zasady w odniesieniu do tworzenia współcześnie sys-
temów logicznych. Wspomnimy o posługiwaniu się zasadą permanencji form w dy-
daktyce matematyki.
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