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Niniejsza prezentacja ma dwa przenikajace
˛ sie˛ cele:
– zastosowanie mereologii do opisu słynnego rozumowania Galileusza o swobodnie
spadajacych
˛
obiektach,
– wykorzystanie wspomnianego rozumowania do uzasadnienia aksjomatu istnienia
sum mereologicznych dla skończonych kolekcji obiektów.
Pojecie
˛ sumy mereologicznej jest najważniejszym pojeciem
˛
mereologii zdefiniowanym
za pomoca˛ pierwotnego pojecia
˛ bycia cześci
˛ a:
˛
(†) x jest suma˛ ϕ-ów ←→df każdy ϕ jest cześci
˛ a˛ x oraz każda cześć
˛ x ma cześć
˛
wspólna˛ z jednym z ϕ-ów.
Dwa poniższe aksjomaty egzystencjalne sa˛ najcześciej
˛
nakładanymi na sume˛ mereologiczna:
˛
(⋆) każda niepusta kolekcja ϕ-ów ma sume˛ mereologiczna˛
(⋆⋆) każda niepusta i skończona kolekcja ϕ-ów ma sume˛ mereologiczna.
˛
Pierwszy aksjomat jest zwykle przyjmowany w czysto matematycznych zastosowaniach mereologii (zob. [7, s. 74]), drugi jest niekiedy interpretowany jako (kontrowersyjny) postulat ontologiczny: każda skończona i niepusta kolekcja obiektów może tworzyć pewna˛ całość (zob. [8]).

Rozumowanie Galileusza
Przed Galileuszem przyjmowano — za Arystotelesem — że masa spadajacego
˛
ciała
wpływa na jego przyspieszenie: im cieższy
˛
obiekt, tym wieksze
˛
ma przyspieszenie.
Niepodważalny autorytet Stagiryty przesłaniał istote˛ zjawiska i potrzebny był geniusz
Galileusza aby przełamać nawyki i wniknać
˛ w nature˛ rzeczy (zob. [1] oraz [2]). W
skrócie, pomysł Galileusza polegał na potraktowaniu pary spadajacych
˛
obiektów jako
układu tworzacego
˛
całość i pokazaniu, że zastosowanie zasady Arystotelesa prowadzi
do sprzeczności.
⋆
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Główny watek
˛
prezentacji
Naszym pomysłem jest potraktowanie układu złożonego ze spadajacych
˛
ciał jako ich
sumy mereologicznej. Dzieki
˛ temu możemy uzyskać wglad
˛ w logiczne mechanizmy
kryjace
˛ sie˛ w rozumowaniu włoskiego myśliciela i lepiej je zrozumieć. Pokażemy również, że aby przyjać
˛ zasade˛ Galileusza zgodnie z która˛ przyspieszenie spadajacego
˛
ciała
jest niezależne od jego masy potrzebujemy (⋆⋆).
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