Seminarium GLLI

Uniwersytet Opolski

12.10.2011

O wielościach
Peter Simons, Trinity College Dublin, Irlandia

Przez pojęcie ‘wielości’ rozumiem po prostu jedną lub więcej rzeczy. Wielości są
kolektywami, do których odnoszą się terminy w liczbie mnogiej. Nie wszystkie wielkości
kolektywne są wielościami: rodziny, orkiestry, lasy są kolektywne, lecz mogą zmienić swoją
przynależność, tymczasem wielości są ‘gołymi’ kolektywami, z ekstensjonalnymi warunkami
przynależności. Wielości są pospolitymi, zdrowo-rozsądkowymi odpowiednikami zbiorów.
Różnią się od zbiorów kilkoma aspektami. Zbiory są jednostkami abstrakcyjnymi, a wielości
są (z wyjątkiem przypadku, gdy posiadają tylko jeden element) nie jednostkami, lecz
mnogościami; są zbiory puste, ale nie ma pustych wielości; zbiór singletonowy odróżnia się
od swojego elementu, natomiast singletonowa wielość jest po prostu elementem.
Adekwatna logika dla wielości indywiduów istnieje w postaci fragmentu pierwszego
rzędu Ontologii Leśniewskiego, którą Słupecki nazwał ‘rachunkiem nazw’. Jednak wielości
Leśniewskiego są ‘płaskie’: nie rozgałęziają się poza pierwszy rząd do wielości wielości
i dalej. Zapewne, jednakże, są wielości wielości: mężczyźni w tej sali i kobiety w tej sali są
parą wielości różną od wielości Polaków w tej sali oraz nie-Polaków w niej, chociaż ich
‘fuzja’ czy połączenie, jest taką samą wielością pierwszego rzędu – wszystkich ludzi w tej
sali. Przyjmując, że taka Zasada Różności podaje nam intuicyjny sposób identyfikowania
wielości wyższego rzędu, badam przekonywujące zasady istnienia wielości oraz
aksjomatyczne rozszerzenie Ontologii w celu uwzględnienia wielości wyższego rzędu.
Analogia do teorii zbiorów jest niedoskonała z powodu braku wielości pustych
i singletonowych, ale wiele tych samych zasad wydaje się zachodzić, włącznie z możliwością
wielości nieskończonego rzędu. W zakończeniu wysuwam sugestię, że wielości, inaczej niż
zbiory, dają pasjonującą szansę dostarczenia, nominalistycznie możliwej do przyjęcia,
semantyki dla logiki wyższego rzędu.
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I have some books at home and some books in the office. The books at home are completely
different from the books in the office: no book is both at home and in the office. So I have
these two groups of books: the books at home, the books in the office. Now I also have some
books on logic and some books on Russell. They are different books too: some of the logic
books are not on Russell, and some of the books on Russell are not on logic. But some of the
books on logic are also books on Russell. So though these two groups are different, they are
not completely different: they overlap. Some of the logic books are at home and some are in
the office. So the logic books are different from the books at home and different from the
books in the office. So far then I have mentioned four groups of books, and they are all
different, though some overlap. There is another group of books that I can easily add: all my
books. That contains all the other four groups as parts. In also have groups of groups of
books: the first group consists of the two groups I mentioned first: home books; office books.
The second group consists of the second two groups: logic books; Russell books. That gives
me two groups of groups. And I can carry on grouping groups to any level. But obviously
although I am talking about higher and higher groups, I do not add any new individual books
to those I have. Given the books, the groups, groups of groups, and so on, all come for free.
In mathematics there is a field of algebra called 'group theory'. This is not what I
mean, so I prefer to use the word 'multiplicity' instead of 'group', once I have made my
meaning clear. For the rest, I want simply to distinguish my account of multiplicities from two
other theories: the theories of multiplicities and wholes found in Leśniewski's systems of
ontology and mereology; and the theory of sets. Like Leśniewski's theory, multiplicity theory
is compatible with nominalism, but unlike Leśniewski's theory it can take over more of the
work usually done by set theory.

