
Agnostycyzm matematyczny 

Jerzy Pogonowski 

Zakład Logiki i Kognitywistyki UAM 

 

Odczyt dotyczy stale powracającego w filozofii matematyki pytania o to czy matematyka jest 

tworzona czy też odkrywana. W literaturze przedmiotu przedstawiane są argumenty na rzecz 

każdego z tych poglądów, a także propozycje kompromisów. Podobnie jak w przypadku 

większości pytań filozoficznych, interesuje nas przede wszystkim jakość owych argumentów, 

raczej niż uzyskanie ostatecznej, jedynie słusznej odpowiedzi. Z omawianym dylematem 

łączą się dalsze pytania, np. o to czym są obiekty matematyczne, jaki mamy do nich dostęp 

poznawczy, jak wytłumaczyć skuteczność matematyki w naukach przyrodniczych (w 

szczególności, czy świat jest – w jakimś sensie –  matematyczny), jakie są mechanizmy 

wykształcania się umiejętności matematycznych. 

Pogląd, iż matematyka jest odkrywana implikuje akceptację platonizmu, uznanie istnienia 

świata matematycznych abstraktów, do którego dostęp mamy poprzez intuicję matematyczną. 

Za mocny argument na rzecz platonizmu uważa się argument z niezbędności: musimy 

uznawać istnienie abstrakcyjnych obiektów matematycznych, ponieważ jest to niezbędne we 

wnioskowaniach naukowych. Przeciwko platonizmowi formułowane są różnorodne zarzuty, 

najczęściej natury epistemicznej.  

Pogląd, iż matematyka jest (wyłącznie) tworzona obecny jest w skrajnej postaci np. w pracach 

reprezentantów nauk kognitywnych takich jak Dehaene, Lakoff oraz Nuñez. W tym 

przypadku odrzuca się istnienie transcendentalnej matematyki, osadzając całość matematyki 

w kulturze. 

W stanowiskach kompromisowych uważa się np., że tworzymy pojęcia a odkrywamy 

zależności między nimi, że tworzymy aksjomaty a odkrywamy twierdzenia, że odkrywamy 

obiekty do pewnego stopnia złożoności, a bardziej złożone tworzymy. 

Mamy wreszcie różne odmiany (Azzouni, Balaguer, Boscolo, Bueno) agnostycyzmu 

matematycznego, w którym powstrzymujemy się od deklaracji na temat istnienia 

abstrakcyjnych obiektów matematycznych, nie wykluczając tego jednak, lub nawet podajemy 

argumenty za tym, iż dowieść lub odrzucić ich istnienia nie można. Sądzimy, że stanowisko 

takie nie jest niezgodne z praktyką badawczą matematyki i że nie napotyka na trudności, gdy 

rozważa się interpretacje aparatury pojęciowej matematyki w naukach. 

Chcemy też w odczycie powiedzieć parę słów na temat miar dostępności obiektów 

matematycznych, uwzględniających m.in.: złożoność logiczną, efektywność opisu lub 

konstrukcji, wielość reprezentacji, kategoryczność i zupełność, stopień oswojenia. 

Odczyt przygotowany w ramach projektu NCN nr 2015/17/B/HS1/02232 Aksjomaty 

ekstremalne: aspekty logiczne, matematyczne i kognitywne. 


