im*
m

lNSTYTUT MATEMATYKI

Uniwersytetu Pedogogicznego im. KEN w Krokowie

U|.

PodchorqżYch

2,

30{84 Krokow

t

e1.1

2ó62627

3-7

4, f ax.

1

2637 2243

Kraków, 15 X 2018

Dr hab. Piotr Błaszczyk,
prof. Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie,
dr hab, nauk humanistycznych w zakresie filozofii,

Instytut Matematyki,
Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie

Recenzja rozprawy doktorskiej doktora Bartłomieja Skowrona
Postulaty rnetafilozofiź matem,atykź i stopźeń źch realźzacji u
forrnalngm funkcjonalizrnie Saundersa Mac Lane' a
1. Recenzowana rozprawa traktuje o filozofii matematyki Saundersa Mac
Lane'a. W przeważającej mierze referuje ona pogiądy wyłożone w ksiązce
(Mac Lane 1986) - temu poświęconesą tozdziały III-VI, VIII - oraz (Mac
Lane 1998) - tej pracy poświęcony jest rozdział IX. Rozdział I opisuje karierę
naukową Mac Lane'a, rozdział II - postulaty metafiIozofrczne N,Iac Lane'a,

Jeden rczdział rozplawy - rozdział VII - jest próbą ontologii matematykii zawiera interpretację dwóch pojęć filozofii Mac Lane'a i,dei, oraz formy matematycznej. (Sam Autor uznaje tę częśćlozprawy zanajważniejszą, pisząc ,Iezą
rozpla\My jest stwierdzenie. że ukrytą ontologią matematyki w ujęciu Mac
Lane'a jest ontologia form i idei".) Pojęcia te są interpretowane w ontologii
Romana Ingardena, a zasadnicza teza rozprawy brzmi: idea NĘac Lane'a to
idea w sensie Ingardena, forma matematyczna Mac Lane'a to przedmiot
pochodnie intencjonalny w sensie Ingardena, Uzasadnienie polega na wykazaniu, ze l,dea oraz forma matematyczna Mac Lane'a spełniają odpowiednio
charakterystvkę idei oraz przedmiotu intencjonalnego w sensie Ingardena,
Zacznęod omówienia kwestii ontologicznych (punkty 2-3 poniżej), następnie przejdę do tych rozdziałów, w których referowane są pociglądy Mac Lane'a
(punkt 4 poniżej).

2. \Ionografia (\,Iac Lane 1986) podejmuje ogólne problemv dotyczące matematyki, w szczególności pytania o pochodzenle) źródłamatematyki, o podział
matematyki na dziedziny oraz o fenomen zastosowań matematyki. Gdy idzie
o zastosowania, to Mac Lane sprowadza wszystkie przykład;r do dwóch modeli: (1) Realne problemy (factual problems) prowadzą do obliczeń, te z kolei
do reguł, które nie są już zwtązane z obserwacją faktów, ostatecznie jednak
wyniki obliczeń zgadzają się z faktami. (2) Twierdzenia matematyczne są
wyprowadzane z aksjomatów, ale ostatecznie pasują one do świata(fit the
world). Mac Lane stara się pokazać, ze fenomen owego .7tź wynika stąrl, ze
źródłemmatematyki jest aktywnośćludzka. W tym celu referuje główne działy matematyki - geometria, rachunek różntczkowy, algebra, mechanika, teoria mnogości-iza kazdym razem stara się wywieśćodpowiednie teorie albo
(1) wprost z aktywności ludzkiej, albo (2) z innych problemów, które pośrednio są zakorzenlone w aktywnościludzkiej. W częścimatematycznej referat
ten jest na poziomie powtórki ze studiów matematl,cznych i nie zawiera żadnych nowych faktów, jest raczej kompilacją znanych dowodów i trików, ale
u Mac Lane niektóre dowody mają filozoficzne znaczenie. W opowieściach
o matematyce Mac Lane odwołuje się także do historii; jego kompetencje
w tym zakresie nie sięgają jednak dalej niż końca XIX wieku, stąd uwagi
o matematyce greckiej czy początkach rachunku różniczkowego są powierzchowne, a nierzadko błędne.
Zwl,ązek tcorii z aktywnością lurlzką - przypadek (1) - opisuje NIac Lane
triadą Actiui,ty-Idea-Formulati,on (Mac Lane 1986, 35), związek aktywności
teoretycznej z teoriami matemalycznymi - przypadek (2)
- opisuje Mac
Lane triadą Ori,gi,ns-Idea-Formal Versi,ons (Mac Lane 1986, 416)1. Oto przykłady trójek pierwszego rodzaju:
Ti,ming - Before and After - L,inear order,
Estimati,on - Approri,mati,on - Conti,nutty, Ll,mi,t,
Estimati,on - Nearbg - Topological space,

Przykład trójki drugiego rodzaju to:
Veloci,tg, accelerati,on, Tangent line - Range of change - Deriuati,ue, partial derźuati,ue, Compler deriu atiue.
Przykłacly rlrugiego rorlzaju rna.ją mniejszy ciężar frIozofrczny - to raczej
ustalanie zależnościmiędzy rożnymi działami i pojęciami współczesnej matematyki.
1W recenzowanej rozprawie pojęcia te występują w triadzie Źródło-Idea-Wersja
formalna (Skowron 2018, t24)

Z przykładów pierwszego rorlzaju można wnosić, że Idea to coś,co pośrednlczy między aktywnością człowieka a teorią matematyczną) z kolei Formulati,on to teoria matematyczna, }ub technika, która jest identyfikowana przez
aksjomaty lub definicje podstawowych pojęć.
Przykłady triad zebrane są w dwóch tabelach, z których rvynika, że ta
sama aktywność moze prowadzić do różnych idei. Mac Lane jasno deklaruje
też, że z tej samej idei mogą wynikać różne formalizac je, że ta sama idea
moze prowadzić do różnych teorii. Zalrzymamy się przy trzech przykładach,
w których idea ma różne formalizacje. Pozwoli to nam lepiej zrozurlteĆ, czym
jest Idea Mac Lane'a.

2a. Magni,tude (wi,elkość) to przykład idei, która ma różne formalizacje.
Aby uwyrlatrrić sposób, w jaki Mac Lane bada irlee zaczntjmy ocl przedstawienia faktów, A fakty historyczne, tj, ustalenia oparte na źródłach pisanych,
są takie: Greckie słowo Ftćye0oq to pojęcie ogólne, pod które podpadają
obiekty geometryczne: odcinki, kąty figury płaskie, bryły. W matematyce

greckiej wypracowano kilka technik badania wielkości,a mianowicie: geometria trójkątów, przystawanie figur, teoria pola (czyli teoria równości figur,
które są nieprzystające, ale tego samego rodzaju, ostatecznie chodzi tu
o skonstruowanie kwadratu równego danemu wielokątowi), teoria proporcji
(czyli porównywanie figur róznego rodzaju, jak w tw. Talesa, gdzie trójkąt
do trójkąta ma się tak, jak podstawa do podstawy), teoria figur podobnych, wreszcie metoda wyczelpywania, czyli porównywanie figur innych niż
wielokąty, np. koło jest równe pewnemu trójkątowi (uide rozptawa Archimedesa O mi,erzeni,u koła). Biorąc pod uwagę Księgę Y Elemenćótł Euklidesa,
wielkości (tego samego rodzaju) tworzą półgrupę przemienną(IW,+, <), gdzie
< jest porządkiem liniowym i w której spełnione są aksjomaty2:
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oto, jak o wielkościach pisze Mac Lane: Our posi,tźon is rather that
congruence and geometri,c ratźos on the one hand and Dedeki,nd cuts on the
other are just two careful formali,zati,ons of the same underlying idea of
magnźtude - and that thi,s poi,nt eremplźfies the unźtg of żdea behi,nd the
źneuźtablyuarźed form (Mac Lane 1986, 76; podkreślenia - P.B.).
Sama idea Magnttude niejest więc charakteryzowana w terminach matematycznych, wiemy natomiast, ze teoria przystawania figur i teoria proporcji,
a także przekroje Dedekinda to formalizacje idei Magnźtude. Tak więc to, co
na porlstawie źródeł historycznych .iest konkretną strukturą matematyczną
- w pewnym uproszczeniu: grupą archimedesową - w filozofii N,Iac Lane jest
czymś, o czym mozemy wnioskować jedynie na podstawie formalizacji, które
wyłoniłysię w antycznej Grecji i XlX-wiecznej Europie.
Zrazll wydaje się, że ldeaMac Lane'a jest tak bardzo nieokreślona, ze nie
dodaje niczego do pojmowania matematyki. Tak by było, gdyby nie pojęcie
Uni,ty of źdea.
Unźty of r,dea można przełożyćjako tożsamośći,dei,. NIac Lane przejawia
tu zdrową intuicję ontologiczną, bo istotnie, jeślitwierrlzi, ze występuj ąróżne
formalizacje tej samej idei. to powinien odpowiedzieć na pytanie, dlaczego trzymając się przykładu Magnitude - teoria proporcji otaz przekroje Dedekinda odnoszą się do jednej i tej samej idei, Uzasadnienie - co zaskakuje.
ale i cieszy - jest matematyczne; Mac Lane dowodzi mianowicie, że teorie
antyczne oraz przekroje Derlekinda opisuję ten sam obiekt: magnżt,ude (i,,r:.
real numbers) (Mac Lane 1986, 75); dowód polega na tym, ze stosując antyczną teorię proporcji mozna skonstruować llczby rzeczywiste the essenti,al
obseruati,on i,s that the ari,oms for plane geometry suffice to gi,ue a geometrźc
theory of real numbers (N,{ac Lane 1986, 76).
Tak więc \'Iac Lane pokazuje, jak na gruncie teorii proporcji, stosując
przekroje Dedekinda mozna skonstruować ltczby rzeczywiste. Pomysł, który
przedstawia pochodzi od T. Heatha i został opublikowany w pierwszej edycji jego tłumaczenta Elernenćó,łr,, Euklirlesa w roku 1908. Całą tę koncepcję
omawiam dokładnie w (Błaszczyk 2007), gdzie wskazuję jej błędy. Krótko: (1)
stosunek (rati,o) nie jest obiektem matematycznyml występuje tylko w warstwie słownej jedynie w celu sformułowania twierdzeń, (?) relacja nA > mB
nie jest równowazna relacji AlB > nlm, (3) N{ac Lane nie poke,zuje zbioru z
porządkiem liniowym, w którym miałyby być określone przekroje Dedekinda,
Reasumując, w przypadku idei Magnitude, pomysł dwóch r1żnych formalizacji tej samej idei jest nadbudowany nad kłębkiem błędów matematycznych
i historycznych: our posi,ti,on i,s rather that congruence and geometri,c rati,os

on the one han,d and Dedeki,nd cuts on the other are just two dźfferent careful
formali,zati,ons of the same underlyzng i,dea of magnitude (}Iac Lane 1986,
76).

2b, Przykłarl clrugi także wtąże się z ideą Magni,tude, Otóż najrloskonalszą
postacią formalizacji są według Mac Lane'a teorie aksjomatyczne. I tak aksjomaty ltczb rzeczywistych są formalizacją idei Magni,tude. W związku z tym
znajdujemy szkic na temat powstania aksjomatyki liczb rzeczywist;,ch,
I tym Tazem także najpierw przedstawimy fakty. W oparciu o źt6dła
historyczne mozna pokazać, jak struktura wielkości z Księgi Y Elementów
Euklidesa została przekształcona przez Kartezjusza w ciało odcinków, jak
Euler pomijając aksjomat Archimedesa, rozwijał rachunek rózniczkowy w
ciele niearchimedesowych" jak w XIX wieku rloszło clo sformułowania różnych
wersji aksjomatu ciągłości,aż wreszcie dojśćdo tego, ze w roku 1900 Hilbert
podał pierwszą aksjomatykę liczb rzeczywistych3.
OpowieśćN{ac Lane'a jest natomiast taka: Liczby Tzeczywuste wiążąsię
z czynnościami mierzenia i porównywania wielkości róznego rodzaju, Samo
porównywanie prowarizi clo porządku liniowego. Porówrrywanie wielrr obicktów prowadzi do osi liczboweja. Wybierając jednostkę, Mac Lane pokazuje
jak mnożyć wielkości, czylt odcinki5. W kolejnym kroku \,Iac Lane wraca do
porządku liniowego i pokazuje jak ula relacja lezenia między można zdefiniować ów porządeko. Dalej przechodzi do pierwszych konstrukcji oraz aksjomatów7. W tej częścinarracja przyjmuje już historyczny kostium, pojawiają
się nazwiska oTaz konkretne prace. Cały ten wątek kończy jednak zaskakujące
stwierdzenie: Our arzoms for the reals are the standard ones, but there are
other models of the reals - as ,in,deed there are rutulti,ple rnodels for many
3wiele z tych kwestii omawiam w komentarzach do tłumaczeir klasycznych tekstów
Cantora, Dedekinda, Heinego, Hilberta, Hóldera i Webera z historii liczb rzeczywistych;
uid,e Annales [Jni,uersi,tatźs Paedagogźcae Cracoui,ens,is zal,ata2012-2017 oraz (Błaszczyk,
Mrówka 2015).
4Diagram, którym NIac Lane ilustruje ośliczbową pojawił się po raz pierwszy w historii matematyki w Treati,se of Algebra (1685) Johna Wallisa i słrrżyłwprowadzeniu liczb
ujemnych. W ahistycznej narracji Mac Lane'a nie jest to oczl,wiście odnotowane.
5Definicle dzialań rra odcinkach pochodzą z Geometri,i (1637) Kartezjusza. W opowieści
Mac Lane nie jest to oczywiście odnotowane.
6Pomysł ten pochodzi z Vorlesungen i,iber neueTe Geometńe (1882) NI. Pascha i był
powtarzany w Grundlagen der Geometńe (1899) Hilberta, oraz Podstawach, geornetńi;
(1955) K Borsuka i W. Szmielew.
7W uwagach nt. aksjomatów popełnia błąd twierdząc, że zasada Dedekinda jest
równoważna zupełnościw sensie Carrchy'ego.

mathem,ati,cal i,deas. The ,,non-standard" real.s [...] contai,n both standard real

and actual i,nfi,nitestmlas (Mac Lane 1986, 106-107; podkreślenie - P.B.).
Owo models of the reals należy rozumieć jako modele wielkości, bo w przeciwnym raz\e otrzymaliĘśmy ewidentny błąd matematyczny8. Jeże}i jednak
i liczby rzeczywiste. i niestandardowe liczby rzeczywiste są modelami idei
Magnitude, to na czym w tym przypadku polega unity of idea?

2c. I jeszcze jeden przykład obrazujący technikę analizy filozoficznej Mac
Lane'a - idea Approrźmati,on. Jej formalizacj e to inequality i absolute ualue,
ale przede wszystkim conuergence to a limlt (Mac Lane 1986, 99). NIac Lane
przekonuje, że definicja ciągłościfunkcji takżejest formalizacjąidei Approrimation. Z kursu rachunku rlżntczkowego znane są dwie definicje ciągłości
funkcji: otoczeniowa i ciągowa. Mac Lane'a orlczytuie ten fakt jako kolejne potwierdzenie pomysłu wielości formalizacji. Tożsamość(jedność) idei
Approrimation ma wynikać z twierdzenia o równowazności tych definicji: Indeed, usi,ng the ari,om of choi,ce (!), one can pToue that a functźon / : IR ---+ R
on the reals is contlnuous at the real number b i,f and only i,f maps eueTu sequen,ce 0,n co,n,ueTg,in,g to b in,to a sequence f ("") conuergźng to f (b), In, other
words,
[u] conti,nuous means eractlg that pTeseTues conueTgence (Mac

f

f

f

Lane 1986, 101).
Tak więc i w tym przypadku, jednośćldei. hs,b tnaczej, f.akt, że różne
pojęcia mają być odnoszone do tej samej idei jest oparty na twierdzeniu
matematycznym.
Definicje otoczeniowa i ciągowa są owszem równowazne nie tyiko przy załozeniu aksjomatu wyboru - ten fakt jest akurat dobrze znany - ale
IpTZy załoŻenlu aksjomatu Archimedesa, innymi słowy, można wskazać ciało
nierachimedesowe, w którym funkcja ciągła w sensie ciągowym nie jest ciągła
w senie otoczeniowym,Tym sposobem j trzecie uzasadnjenje tożsamoścjidej
okazuje się błędne.
Reasumując, pojęcie uni,tE of idea jest chyba najlepszym kluczem do filozofii Mac Lane, gdyz pozwala stosować argumenty z zakresu matematyki
i jej historii. Skowron wybrał inną drogę. Przechodzę teraz do oceny ontologicznej interpretacji pojęć ldea oraz Formulati,on.

8Niestandardowe liczby rzeczywiste są ciałem niearchimedesowym i jako takie nie są
modelem aksjomatów liczb rzeczlwistych

3. Clue filozofii Mac Lane'a to powiązanie aktywności ludzkiej z teorią matematyczną. Powiązanie to jest rozpatrywane w jakimś aczasowym kontekście,
co ma oddawać termin intrinsi,c, który erplźcite jest przeciwstawiany wyjaśnieniu opartemu na faktach historycznych ( .., descrźbe the practi,cal and
conceptual origtns of Mathemati,cs and the character of i,ts deuelopment not i,n hi,stori,cal but i,n intrtnsi,c terms). Pomysł taki nie jest oryginalny.
nouum koncepcji NIac Lane'a polega natomiast na tym, że między aktywnością a teorią matematyczną pośredniczy i,dea. Skowron bezkrylycznie przyjmuje takie aczasowe spo.jrzenie na matematykę l, za ptzerlmiot autorskich
analiz wybiera ontologię
akurat najsłabszą stronę filozofii Mac Lane'a,
N,{ac Lane bowiem nie zna się na ontologii, ani też nie przywiązuje wagi
do jej ustaleń. Co więcej, Skowron prowadzi rozważanta ontologiczne w nad
:w1uraz subtelnym systemie, mianowicie w ontologii Romana Ingardena ) przez
co mgliste pojęcia Mac Lane'a są poddane bardzo surowej próbie.
W ontologii Ingardena idea oraz przedmiot intencjonalny to formy przedmiotowe, przy czym idea jest przedmiotem ogólnym. przedmiot intencjonalny jest przerlmiotem inrlywiilualnym. Wszystkie przerlmioty, czy t,o ogóIne,
czy indywidualne, są charakteryzowane pod względem istnienia i specyficznie
rozumianej formy. Istnienie przedmiotu jest zestawem tak zwanych momentów bytowych, zaśforma w rozumieniu Ingardena to to, co radykalnt,e bezjakościowe. Stronę egzystencjalną i formalną przedmiotów opisuje Ingarden
tcchnicznymi pojęciami, ale za niektórynti z nich stoją potoczne, zclrclworozsądkowe intuicje. Dalej zwrócę uwagę tylko na wybrane aspekty istnienia
i formy, te mianowicie. które wiążą się z tradycyjnymi pytanie odnoszonymi
do przedmiotów matematycznyc.h. Zacznę od sposobu istnienia.

3a. Momenty, które uwzględnia Skowron to: samoistność,samodzielność,

pierwotnośćt zależność.Sposób postępowania jest następujący: pochodząca
od Ingardena definicja danego momentu bytowego jest konfrontowana z metaforycznymi deklaracjami N{ac Lane'a. Oto próbka tej metody i fragment
traktujący o samoistności idei. Skowron pisze, ze według Ingardena ,,coś istnieje samoistnie jeślisamo w sobie ma swój fundament bytoivy [..,] Przedmioty samoistne są doskonale tym czym są" . W kolejnych zdaniach Skorown
przekorruje, że ,idea złożen,ia- c,zyli pojęcie z systemu Mac Lane'a - poclpada
pod tę definicję, czytamy:

,,Idea złożentajako zastosowania jednej funkcji, a następnie drugiej jest
doskonale tyrn czyrn jest, Ona sama stanowi o sobie. sama wyznacza
źródłoswoich określeń. Nie istnieje z łaski innych przedmiotów. Ma

jakąśściśleokreśloną strukturę, nie jest czymkolwiek. W szczególności jest
w niei zawarte to, że następują po sobie kolejne zastosowania pewnych operacji. Operacje te są uzmiennialne, to znaczy mogą im podlegać różne obiekty.
mogą to być funkcje, ale równie dobrze mogą to też być złożenia kategoryjnych strzałek. l,triemniej pozostaje w nich pewna stała zawartośćtreŚciowa
<zastosuj najpierw tę, apóźniej tamtą operację>. Ta zawartośćnie zaIeży od
zadnego podmiotu, ani żadnego podmiotu, żadnego aktu świadomości.Jest
doskonale tyrr' czyrnjest" (Skowron 2018,726-727; podkreślenia - P.B,),
Pomijając egzaltację, fragmerrt ten zawiera powazny błąd warsztatowy:
w argumentację Ia Tzecz charakterystyki egzystencjalnej Autor włącza aspekty formalne, mianowicie, zawartośćidei oraz zmienne występujące w jej
zawartości. Dodatkowo, sam dobór przykładu jest bardzo wątpliwy, bo u Mac
Lane'a Compositi,on występuje jako formalizacja idei Followed by (uide Mac
Lane 1986, 35).

3b. Bytowa pierwotnośćw rozumieniu Ingardena odnosi się do prostej intuicji: idee ani nie powstają, ani nie giną. W tej kwestii deklaracje Mac Lane'a
są jasne: irlee powstaią a ich źróclłemjest aktywność lurlzka; kolejne rozdz\ały (Mac Lane 1986) mają na celu pokazać, z jaklch aktyrł,nościwywodzą się
poszczególne działy matematyki. Skowron próbuje osłabić to zdecydowane
stanowisko i sugeruje, że powstanie idei na|eży interpretować nie w porządku
ontologicznym, ale w porządku poznania. Pomijając trafnośćtej sugestii,
zauważmy, jak przy tej kwestii odsłania się słabośćmetody przyjętej w
rozprawie: naiwny, nietechniczny, pełen metaforycznych deklaracji język Mac
Lane'a może być tak przekształcony. że odwrócona zostaje podstawowa myśl
systemu, a mianowicie, że irlee nie są pierwotne bytowo.
3c, W ontologii Ingardena zasadnicze aspekty formy przedmiotu jakim jest
idea to: dwustronnośćbudowy (występowanie dwóch podmiotów), zawartość
idei, stałe i zmienne występujące w zawartości. A oto, jak ta ostatnia kwestia
jest omawiana w rozprawie. Czytamy:
,,Stałą zawartościidei <przestrzeń topologiczlaa w ogóle> jest to, że
zawiera ona w sobie strukturę topologiczną, zmienną tej idei byłoby to, że
czy jest ona przestTzenlą zwańą czy taką przeslrzenią nie jest" (Skowron
2018, 135; podkreślenia - P.B.).
Podobnie, jak przy momentach bytowych, wątpliwa jest poprawnośćtego
rozumowania na gruncie ontologii Ingardena. Przypomnę, że l Ingardena
kwestia zrniennej zawartości idei pojawia się w zwtązku ze znanym argu-

mentem Lock'a przeciwko przedmiotom ogólnym zawartym w pytaniu: jeżeli,
jest trójkqt w ogóIe, to jaki,ej długości,sq jego bokz. Odpowiedź Ingardena
brzmi: ,,jakiejś długości",i stąd pochodzi pomysł ze stałymi i zmiennymi
w zawartości idei. Inne przykłady zmiennej podawane przez Ingardena to
jakaśbarwa występująca w zavlartości idei przedmiotu realnego, O ile więc
u Ingardena zakres zmiennej jest ciągły, to w wersji Skowrona - jedynie
dwuwartościowy. Ale nawet jeśIipójdziemy tropem wyznaczonym przez Skowrona, to jakie miałyby być zmienne zawartości idei Nearby, Part, Permutat,ion, czy Chan,ce (to przykłaclowe iclee NIac Lane'a)?
Dodatkowo, powaznym brakiem analizy Skorwona jest fakt, ze u Mac
Lane'a przestrzeń topologiczna występuje nie jako idea, ale formalizacja idei
Nearby, Part (Mac Lane 1987, 35). Idee Mac Lane'a są na tyle nieokreślone,ze
trudno w nich wskazać zawartość,tym bardzie trudno wskazać stałe
i zmienne zawartości.
3d. Przejdźmy do formy przedmiotu intencjonalnego. Omawiając formę przedmiotu (wtórnie) intencjonalnego Skowron przywołuje dwustronność budowy
(dwupodmiotowość)oraz schernatyczność (występowanie miejsc niedookreśIenia). Pojęcie schematyczności niezmiennie stwarza trudnościontologom.
W (Błaszczyk 2009) referuję wszystkie interpretacje tego pojęcia, jakie pojawiły się w literaturze. Skowron nie odnosi się ani do tego artykułu, ani
w ogóle do dyskusji na temat schematyczności, jaka w polskiej literaturze
trwa od momentu publikacji Das li,terarźsche Kunstwerk (1931). W rezultacie rozstrzygnięcie jakie proponuje jest po prostu naiwne. W rozprawie o
miejscach niedookreślenia czytamy mianowicie: ,,proponuję, aby za niedookreślonośćprzedmiot ów matem aty czny ch uznać niej ednoznaczność o dwzorowania świataprzedmiotów matematycznych idei w świat formalizacji.
Jedna idea ma wiele formalizacji, częśćz niclt jest znana,, częśćjeszcze
nie. l{ie wszystkie zatem składniki zawartości idei można oddać w składnikach zawartości przedmiotu intencjonalnego" (Skowron 2018, 144; podkreśIenia - P.B.).
Zatem, w propono-wanym ujęciu przedmiotem intencjonalnym jest formalizacja; z zasrartościidei nie wynika jednoznacznie, jakie są możliwe formalizacj e ; tę niej edno znacznośćSkowron nazywa schematycznością.
Podczas gdy w ontologii Ingardena schematycznośćcharakteryzuje przedmiot intencjonalny, to w interpretacji Skowrona schematyczność charakteryzuje relację między ideą a formalizacją. Dalej, w ontologii Ingardena schematycznośćjest niezbywalna) co znaczy, ze nie jest zrelatywizowana do poz-

nania idei; innymi słowy. nawet gdybyśmy r]okładnie znall zawartośćidei,
nawet sdyby dana idea miała wiele formaltzacjt, to i tak każda z tych formalizacji musiałaby być przedmiotem schematycznym.
Aby sprecyzować pojęcie schematyczności. wcześniej należy zdecydować,
czymjest własnośćprzedmiotu intencjonalnego (dokładniej, przedmiotu występującego w zawartości). W rozprawie kwestia ta w ogóle nie została podjęta
i dlatego w rozprawie nie ma gruntu, na którym można zbudować odpowiedź
na pytanie) czym jest schematyczność.
3e. W tym punkcie zbieram inne wątpliwościzw),ązane ze stosowaniem technicznej ontologii do fi]ozofii \,Iac Lane'a.
Przede wszystkim wątpliwe jest samo stosowanie podstawowej formy przedmiotowej do lde,i oraz Formg N{ac Lane'a. Przykłarly form stanowią definicje,
jakpochodnafunkcji, aletakżetechnikitakie jak e-6,czy technikanieskończenie małych, Nie widzę celowościstosowania formy przedmiotowej do takich
przypadków.
Pod drugie, Autor nie ustanowił kryterium tozsamości ani idei, ani przedmiotu intencjonalnego. Stąrl na przykład nie wiarlon1o) co różni irleę Approrzmati,on od Nearby, co różni formę Rules for addition od Rules for multipli,cati,on.

Po trzeci, jak wyjaśnićprzypadek Rate of change, który raz występuje
jako idea (Mac Lane 1986, 416), innym razem jako forma (NIac Lane 1986,
35). W labilnym systemie Mac Lane'a być moze to iest wytłumaczalne, ale w
ontologii ingardena granica między ideą i przedmiotem intencjonalnym jest
nieprzekraczalna.

4. Wątek ontologiczny - jak piszę w punkcie 1 - zajmuje tylko jeden rozdział,
w znacznej mierze rozprawa stanowi prezentację osiągnięć matematycznych
Mac Lane'a w szczególności wprowadzenie do teorii kategorii, Jest to pierwsze tak szerokie oplacowanie twórczoŚci Saundersa N,Iac Lane'a w literaturze
polskiej i juz ten fakt zasługuje na uznanie. Zadanie to nie było łatwe, bo
wymagało swobodnego poruszania się po całej współczesnej matematyce.

Skowron, co prawda bezkrytycznie przyjmuje wszystkie tezy NIac Lane'a
wymagało
duzej sprawności matematycznej, rzarlko spotykanej u osób ubiegającej się
o doktorat z fiIozofii; z drugiej strony trzeba przvznać, że w literaturze filozoficznej w ogóle brak krytycznych opracować filozofii Mac Lane'a.

i jedynie podąża za jego tokiem rozumowania, ale już tylko to
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Wobec powyższego stwierdzam) ze rozprawa Bartłomieja Skowrona Postulaty metafi,lozofit, matematyki, i, stopi,eń i,ch reali,zacji, w formalngm funkcjonali,zmze Saundersa Mac Lane'a spełnia wymogi art. 13 ustawy O stopni,ach
naukowgch i, tytule naukowym z 14III2003 roku.
Wnoszę, aby Rada Wydziału Filozoficznego Uniwersytetu Papieskiego
Jana Pawła II w Krakowie przyjęła tę rozprawę i dopuściłado jej publicznej
obrony.
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Bibliografia rozprawy liczy 116 pozycji w języku polskim i angielskim,
są to prace z matematyki i filozofii matematyki, tylko jedna zwlązana
jest z historią matematyki - to klasyczny artykuł Juszkiewicza poświęcony rozwojowi pojęcia funkcji. praca zawiera wiele rozbudowanych diagramów, co świadczy o duzej sprawności edytorskiej Autora; została
wyedytowana w programie t}Ę[; zaw:reTa autorskie tłumaczenia prac
\,Iac Lane'a, nouum edytorskie stanowi zamleszczenie oryginałów na
marginesach, obok polskich tłumaczeń podanych w tekście zasadniczym.
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