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Temat pracy
Celem nadrzędnym, który Autor sobie postawił, jest możliwie wyczerpujące przedstawienie własnej interpretacji filozofii matematyki Mac Lanę'a i rekonstrukcja niejawnej
ontologii tkwiącej w jego rozważantach.
Jako cele podrzędne Autor przy.jfi:
1) przedstawienie metafilozofii Mac Lanę'a i ocena stopnia jejrea|lzacji wjego filozofii
matematyki;

2) przedstawienie poglądow Mac Lane'a na temat źrodęłmatematyki, jej proteuszowości, formalizmu w matematyce i ujęcia matematyki jako sieci;

3) rekonstrukcja ontologii idei matematycznych
matematycznej;
4) przedstawienie elementów

Mac Lane'a i jego ontologii formy

filozofii teorii kategorii,

Teząrozprawy jest stwierdzenie, że ukrl,tą ontologią w ujęciu Mac Lane'a jest ontologia
jego form i idei. Autor twierdzi, że ta drugajest spokrewniona z ontologią platońską pomimo
zapewnień Mac Lane'a o jego zdecydowanym antyplatonizmie, Twięrdzi też, że ontologia
formy matematycznej Mac Lane' a j est ontologią przedmiotu intencjonalnego.
Autor dokonał przeglądu publikacji dotyczących dorobku Mac Lane'a i stwierdził, że na
ogoł nie omawia się tam jego poglądów flrlozoficznych, bądż traktuje się je skrótowo.
Recenzowana praca jest więc zapewne pierwszą w której te poglądy są tak wnikliwie
analizowane.

Zawartośćpracy, sposób ujęcia problemu
Autor sporządztł bardzo dokładny, trójpoziomowy spis treści,istotnie ułatwiający

ogarnięcie zagadnień poruszanych w pracy. Dla celów recenzji spośród 9 rozdziałow Autora
wyodrębni ę ttzy grupy zagadnień.

Grupa pierwsza, do której zaliizamrozdztały l i 2, poświęcona jest osobie Mac Lane'a,
jego życiu, działalności,najważniejszym jego osiągnięciom w teorii kategorii, jego poglądom
metafilozoficznych oraz stosunkowo skromnej recepcji Mac Lane'a i teorii kategorii w
polskiej f,rlozofii i matematyce,

Do drugiej grupy zaltczam rozdziały 3,4, 5, 6 i 9, w których Autor daje dośćdokładnr
Przegląd wYbranYch działow matematyki w ujęciu Mac Lane'a, głównie oparty na je_eó
książce Mathemątics, Form and Function (l986j. Sąto rozdztały:
(3)
(4)
(5)
(6)
(9)

Liczby naturalne,
Funkcj e i przekształcenia,
Permutacje, symetrie i grupy,
Rozwój form matem aty czny ch (matematyczna aktywność),
Elementy teorii kategorii.

Jądrem pracy, moim zdaniem, sąrozdziały 7

analtzię matematyczne wypowiedzi Mac Lane'a.

i 8, w których Autor poddaje filozoficznej

Rozdział 7, zatytułowany ontologią idei, podejmuje wiele zagadnień, w tym analizę N4ac
Lane'owskich nieformalnych idei matematycznych, odgrywająrych kluczową rolę w jego

ujmowaniu matematyki,
W 7.1 Autor wyszukał i zrekonstruował aż 17 cech idei, którę - zgodnie z interpretacją
Autora -Przejawiały się w wypowiędziach Mac Lane'a o ideach w ksiązce Mathómafics.
Form ąnd Function.
W 7.2 Autor, wzorując się na badanych przęz Romana Ingardena pojęciach ontologicznYch, sformułował 8 o,ntologicznych pytań kontrolnych. Następnie, undirqą. różnę
ńpowiedzi Mac Lane'a o ideach, sformułował swe odpowiedzi na te 8 py,tań,"w szczęgotności
stwierdził, że idee Mac Lane'a są samoistne i są samodzielne. Analizówał też kwesti|, ezy tę
idee są Pierwotne, czy są bytowo niezalężne i czy można dowolnie zmieniać idóe. Idee
Mac Lane'a są mgliste; mozemy je poznac, gdy je sformalizujemy.
Podrozdział 7.3 poświęcony jest zwiękom idei Mac Lane'a z wieloma zagadnieniami:
. przedmioty intencjonalne w ujęciu Ingardena,
. zmienne i stałe w zawartościach idei,
. idee nie sąpo.jęciami,
' formalizacje Mac Lane'a jako przedmioty intencjonalnebądżczysto intencjonalne,
. przedmioty pierwotnie i wtórnie czysto intencjonalne,
' dwuPodmiotowoŚĆ przedmiotów intencjonalnych (Autor w tym kontekście rozważa rożne
formalizacje tego samego pojęcia, np. pojęcia funkcji),
. nieokreślonośćprzedmiotów czysto intencjonalnych,
. utwierdzenia przedmiotów intencjonalnych.
W rczdziale tym Autor rozważateżprzedmioty matematycznejako przedmioty intencjonalne
w ujęciu Piotra Błaszczyka.

Podrozdział 7.4 poświęcony jest kluczowej kwesti\ czy antyplatonizm matematyczny
głoszony explicite i zdecydowanie przez Mac Lane'a ma potwierdŻenie w jego działainości
naukowej i w jego wypowiedziach o matematyce. W książce Mathematics, Form and
Function aż 3 strony poświęconesą opisywaniu kilku znanych wersji platonizmu i ich cech,
Z ostateczną konkluzją żę żadna z tych wersji nie jest akceptowalna. Ponadto antyplatońskie
komentarze pojawiają się sporadycznie w innych miejscach książki, w szczęgolńości Mac
Lane nie uznaje zobowiązań ontologicznych typu proponowanego przez Quine'a. Autor
recenzowanej pracy krlycznie ocenia te wypowiedzi, wYyka pewne niekonsękwencje w nich
się kryjące, aw szczęgólności dochodzi do bardzo mocnego wniosku (s.2l6), że Óntologia
idei ullryta za analizą matematyki Mac Lane'a jest pełnokrwistą ontologiąplatońską, wbiew
j e go własnym deklaracj om.

Jako recenzent dodam swój własny komentarz. Jak sądzę, istota sporu filozofów o
Platonizm dotyczy tego, że co nazwałbym ,)rozszczepieniem platońskim';. Z iednej strony
w swej codziennej ptacy matematycy stale natykają się na platońskie cechy badanych
obiektów, co wzmacniane jest bardzo silnymi argumentami dotyczącymi zadziwiającej
stosowalnoŚci matematyki w badaniu przyrody. Z drugiej strony brak jest odpowiedzi na
fundamentalne py'tania dotyczące natury i sposobu istnienia owych bytow i ujawniają się
wYraŻne trudnoŚci, gdy problem bada się w ramach mnogościowych podstaw matematyki.
To ,,rozszczepienie platońskie" jest wyrazne u wielu matematyków, a zasługą Autora jest to,

żę przeprowadził jego

matematykow

XX wieku.

staranną analizę

u

S.

Mac Lane'a, jednego

najwybitniejszych

Rozdział 8, zatytułowany Formalny funkcjonalizm Mąc Lane'a, składa się

podrozdziałów.

z

kilku

Podrozdział 8.1 Matematyka jest proteuszowa, omawia koncepcją Mac Lane'a, który nawiązując do greckiego mitu o bóstwie Proteusz (llproteuq, opisany m.in. przez Homera)
i do angielskiego znaczenia przymiotnika protean (znaczącego: zmienny, mogący przybierać
rozmaite postaci) - przez proteuszowośćmatematyki rozumiał tę jej własność,żę ta sama
struktura matematyczna ma wiele znaczeń i wiele różnych realizacji empirycznych;
matematyka dostarcza wspólnych form, z których każda służydo opisu rożnych aspektów

zewnętrznego świata.
Proteuszowośćmatematyki Autor objaśnia na przykładach zaczerpniętych z pracy Mac
Lane'a z 1992 r. Ary,tmetyka, algebra, geometria sąproteuszowe. Następnie w 8.L2 analtzuje
ontologię proteuszowości, koncentrując się na pracy Mac Lane'a z 1997 r. opisującej rolę
teorii kategorii w wyjaśnianiu proteuszowości matematyki. Nię chodzi tu więc - jak w
publikacji z 1992 r. - o rózne empiryczne wcielenia matematykt, |ecz o to, żejedna i ta sama
idea z teorii kategorii ma wiele wcieleń w samej matematyce.

Podrozdział 8,2 MatemaĘka wedle Mac Lane'a nie potrzebuje podstaw opisuje jego
rozczarowanie tymi nurtami filozofii matematyki, które pretendowały do oparcia matematyki
na solidnych podstawach: logicyzm, platonizm, formalizm, intuicjonizm, teoria mnogości,
empiryzm. Wprawdzie w zasadztę zabezpieczają one matematykę przed znanymi antynomiami, ale już nie potrafią zapewnić najważniejszego: nie dają gwarancji niesprzeczności
matematyki. Zamtast tego Mac Lane lansuje pogląd, żę tęorta mnogości ZFC i kategoryjna
teoria elementarnych toposów stanowią pewne propozycje organizacji matematyki,
Ta pierwsza teoria zal<łada ekstensjonalny charakter matematyki (własnośćjest utozsamiana
z jej zakresem), a ta druga - wskazuje naznaczęnie konstrukcji uniwersalnych.
Za centtalne pojęcie globalnej organizacji matematyki Mac Lane uwaza pojęcie funkcji.
Podrozdział 8.3 nosi angielski tytuł The formal, mający wiele odniesień. Prezentacja
matematyki jest formalna. Autor analizuje tę kwestię w związku z ontologią matematyki
i intencjonalnościąform.
Podrozdział 8.4 nosi epistemologiczny tytuł Prawda w matemaĘce. Opisane są poglądy
Mac Lane'a, który twierdził, ze określenie ,,prawdziwość"jest nieadekwatne w przypadku
matematyki, Rezerwował on ten termin do science, do nauk dotyczących realnego świata,
Natomiast uważał, ze sądy matematyczne sąpewne (certain),jeśli sąpoprawnie uzasadnione
w ramach jakiegoŚ systemu. Matematyka, jego zdaniem, moze być poprawna (correct),
skuteczna (responsive), oświetlająca(illuminating), obiecująca Qlromissing) i istotna
(relevant). Twierdził on, że matematyka nie potrzebuje ani ontologii, ani epistemologii.
Kładłjednak zdecydowany nacisk na to, że każde twierdzenie matematyczne ..vqtmaga
akceptowalnego dowodu. Polemizował z nowymi tendencjami (na granicy matematyki i
fizyki) do uznawanla bardzo zaawansowanych twierdzeń matematycznych na podstawie
spekulacj i popańych empirycznymi symulacj ami,

Podtozdziń 8.5 Matematyka jako sieć odnosi się do podejścia Mac Lane'a ujmującego

matematykę jako rozbudowaną sieć powiązanych systemów formalnych i reguł.

Strona formalna pracy
Układ pracy jest bardzo dobry

i

świadczyo tym, że Autor .vqrraźnię panuje nad

materiałem. Prezentowane w}r,vody są logiczne i konsekwentne,

Praca jest zasadnlczo dobrze zredagowana. Na ogół jest pisana ładnym, klarownym
stylem, jakkolwiek zdarzajązdania zbyt rozbudowane lub wymagające przeredagowania dla
ich łatwiej szego odbioru.

Wykorzystanie literatury oceniam pozytywnie, Bibliografia (7 stron) jest wystarczająco
obszerna, starannie i kompetentnie zestawtona, Zasygnalizuję jednak pewne braki. Nie ma
tam ważnej pracy Mac Lbne'a Duality for groups (1950), w której wprowadził on m,in.
kluczowe Óli teorii kategorii pojęcie dualności,a także pojęcie kategorii bezobiektorł'ej
(na s. 495). Zdarzająsię też pomyłki przy podawaniu roku cytowanej publikacji.
drobnych błędóił'
W p.u.y znilizłęm p"*rą ilośćpotknięć, usterek, nieścisłości,
(np. na,. tod podane jest, Źe zbiór Z\{0} z działaniem mnozenia jest grupą zapewne miał
jest
io^ być zb1or a\{0} bądźR\{0}), jest tez nieco literówek oraz miejscami brak
do
łatwe
rzeczy
prr.Óinkó* bądZ posta*io.r. są niewłaściweprzecinki. W sumie są to
poprawieniu piry przygotowywaniu pracy do publikacji i nie ma to istotnego wPłYwu na
reaIizację postawione go przęz Autora celu naukowego i na ostateczną pozytYwną ocenę
pracy.

Uwagi kryĘczne
Nie udało mi się zna\eżc w pracy wyjaśnienia terminu ,,formalny funkcjonalizm"

znajdującego się w tytule pracy i w tytule części8. Znane są wprawdzie rÓżnoraklę Znaczenla
terminl-,,ńnkcjonalizm" w architekturze, w naukach społecznych, w archeologii. W antropologii kultury, w dyskusjach prawnych, w 1ęzykoznawstwie (gdzie jest przeciwstawian,v
ior*-ulir111owi), w kognityłvistyce, a także funkcjonalizm Putmana w teorii umysłu i maszYn,v
Turinga oraz funkcjonaliŻm jako określenie koncepcji zastąpienia pojęcia substancji Pojęciem
fuŃclr Być może it odri tu o jakiśwariant tej ostatniej interpretacj i, ale zadnego wyjaŚnienia
* pruiy nj,e znalazłem i nie jest jasne, o jaką substancję miałoby tu chodzic.

Jedyne miejsce, w którym zna\azłęm ów termin w tekściepracy, to wStęP (s. vii), w
którym jako jedón z celów podrzędnych pracy 1est przedstawienie formalnego .funkcjonalizmu
Mac Lane'a, w tym źródełmatematyki, proteuszowości mcltematyki, formalizmu matemaĘki i
ujęcia matemaQki jako siecl. Jednakże da\ej nie wiem, dlaczego i w jakim sensie Autor uŻYł
tu słowa,,fuŃcj onalizm" .
matematycznej. Zabrakło mi tam odniesienia
Na str. 38 Autor rozważa kwestię ścisłości
Renć Thoma, jednego z najwybitniejszYch
polski
artykułów
do dwóch przetłumaczonych na
matematyk-ów XX wieku, głę6oko zaangażowanego w kwestie filozofii matematYki,
mianowi|ie ańykułu Matematyka ,,nowoczesna": pomyłka pedagogiczna i filozoficzncl,
XVIII, 1974, s.lI3-I29, oraz Czy istnieje matemaĘka
,,Wiadomości
'nowoczesna, Matematyczte"
w matematyce zestawianą
ibidem, s.I30-I4ż. Thom analizuje m.in. ścisłość
z sensem orzekanych sądów, formułując ważnątezę: MatemaĘk nadaje sens kazdemu zdąniu,
co ponłala *u iopo.ńieć, jakie jest miejsce tego zdania w jakiejkolwiek ,sformalizowanej
teoiit. Sens nadajó tu-, zdaniu status ontologiczny, niezalezny od jakiejkolwiek.formalizacji
i innych ważnych kwestiach zwtęanych zflozoftąmatema(s. 136). o probiemie ścisłości
tyt i *uzrr. tezy sformułował też Andrzej Mostowski, Matematyka a logikl, ,.WiadomoŚci
Matematyczne" XV (1972), s. 7 9 -7 9.
Na str, 75 Autor powołuje się na opinię Kuratowskiego i Mostowskiego opublikowaną
w ich ksiązce, ktorej nie ma w bibliografii (powinna tam być tez podstawowa ksiązka
H. Rasiowei Wstęp do matemaĘki).
pisanie tej recenzji utrudniało to, że Autor w wielu miejscach powołuje się_ na informację
"długiego
artykułu bez podania odnośnej strony. P9woduje to zbędną
z jakiejś ksiąŹki lub
jest
stratę Ózasu, a nieraz piaktycznió uniemożliwia to sprawdzenie owej informacji, co
szczegolnie ważne przy it*i".dzeniach kontrowersyj nych lub wątpliwych.

Dziwi mnie praktyka Autora, który wielokrotnie pisze, ze pewne informacje Podaje za

innym autorem jakiels-puUlikacji (np. na s, 173). Jest to standardowa praktyka w przYPadku,
gdy się nie ma Óostępudo oryginału i trzęba zkons,ęczności korzystac zę żródeł poŚrednich.
Jednakże Autor stosuje to rówiiez w przypadku publikacji łatwo dostęPnYch w bibliotekach

polskich instytutów matematyki (np. na s. 173 chodzi o słynną dyskusję szelegu wybitnych
matematyków, m.in. W. Thurstona, opublikowaną w Notices of the American Mathematical
Society; w innym przypadku chodzi o monografię Kuratowski-Mostowskt, Teoria mnogości).
To nie tylko przecięż chodzi o weryfikację cytatu u źrodła,ale przede wszystkim poznanie
kontekstu, w jakim dana informacja jest umieszczona.
Tetaz przejdę do pewnych wypowiedzi Autora, budzących moje zastrzężęnia.

Na str. 32 Autor pisze:
Mateusz Hohol (2011, 155) wskazuje Mac Lane'a jako prekursora badań pojęciowych

podstaw matemaĘki prowadzonych przez George's Lakoffa i Rafaela Nuneza.

Otoż informacja ta może wprowadzić czl.telnika w błąd. Hohol pisał o probie Lakoffa i
Nuneza przedstawienia konceptualnych podstaw matematyki poprzez wskazanie
odpowiedniego zestawu metafor, nabytych jako adaptacje psychologiczne w naturalnych
procesach selekcyjnych, dodając przy tym, że

Jako prekursora takiego podejścia wymienić naleĘ Saundersa Mac Lane'a.

Podkreślę tu trzy rzeczy

.

.

Idea, żę w procesie tworzenia pojęć matematycznych uzywa się z konieczności
metaforycznie słów języka potocznego, z których czerpie stę zarazem pewne początkowe
intuicje, jest bardzo stara. Wiadomo np. od stuleci, ze terminy geometryczne pochodzą od
podobieństwa figur do przedmiotów znanych z życia,jakkolwiek niekoniecznie określano to
słowem metafora i nie każdy wiedział, że np. termin trapez wywodzi się z greckiego słowa
rpaneĘu znaczącęgo: stolik. W Krakowie na konkretny żrodłosłówterminów matematycznych zwracała uwagę Zofta Krygowska, podając przykłady metafor takich jak ,,funkcja
rośnie" i podkreślaj ąc zarazęm, że rcżnice między potocznym sensem słów a ich sensem
matematycznym są nieraz powaznym żrodłemtrudności uczniów.
. Nie potrafiłem znaleźćpotwierdzenia cytowanej tu informacji M, Hohola ani w ksiąźce
Lakoffa i Nuneza, ani w cytowanej ksiązce Mac Lane'a. Sądzę, żeMac Lane traktował metafory tak jak wszyscy matematycy: jako przenośnie, jako fig.rry językowe, w ktorych znaazęnie jednego słowa zostaje przeniesione na inne, często nowe, nieznane obiekty i czynności.
Natomiast Lakoff nadał temu słowu zasadntczo inny sens: dla niego są to narzędzia myślenia,
percepcji t działanta.
. Nie chcę tu wchodzic w szczegoły, ale wielu matematyków ma zasadnicze zastrzeżęnia
naukowe do rozwijanej przez Lakoffa i Nuneza ,,nowej dyscypliny naukowej", toteż
przypisywanie Mac Lane'owi jakiegokolwiek udziału w tym wątpliwym przedsięwzięciu jest
niewłaściwe.To, co w matematyce i filozofii nazywa się abstrahowaniem, Lakoff i Nunez
określają jako metaforę, podobnie do metafory sprowadza ste u nich uogólnianie, konkretyzacja, analogia i wiele innych podstawowych pojęć fiozoflcznych mających lvyrażnie rożny
sens. W części6 recenzowanej pracy doktorskiej, a szczególnie na s. 107 Autor podaje - za
Mac Lane'm * przegląd typowych sytuacji, w których droga rozwoju biegnie od ludzkiego
działanta do idei; analtzuje jego sformułowania dotyczące przeróżnych kwestii takich jak
rozwlązywanie problemów, rozszęrzęnie badanych dziedzin, poszukiwanie niezmienników i
analogii, Tozpoznawanie wewnętrznych struktur, uogólnienie, abstrahowanie, aksjomatyzacja,
analtza dowodów. Jest to podejście zasadntczo odmienne od podejścia Lakoffa i Nuneza, co
pokazuje wyraźnie, ze wskazywanie Mac Lanę'ajako na prekursora badań Lakoffa i Nuneza

jest po prostu błędne.

W przypisie na str. 69 Autor pisze, że A. Youschkevitch w pracy o historii pojęcia

funkcji (z |976 r,) twierdzi, że ogólne pojęcie funkcji jako dowolnej relacji pomiędzy parami
punktów, gdzie punkty były brane odpowiednio ze swoich zbiorów, pochodzi z połowy XVIII
wieku. Otożprzeszukałem owąpracę Youschkevitcha i znalazłemtam taki tekst:

[...] Euler turned to a notion which was always present albeit not explicitly expressed in any
method of introducing functions: the general notion of correspondence between pairs of elements,

[

each belonging to its own set of values of variable quantities, [..,] This notion
.] had been used
more than once in reasonings implicitly contained in Volume I of the Introductio |..,l

Błąd Autora polega tu na przypisyłvaniu matematykom XVIII wieku pojęć, które w
matematyce pojawiły się dopiero na przełomie XIX i XX wieku. W szczególności myślelioni
wtedy w kategoriach wartości zmiennych wielkości, a nie punktów należących do zbiorów.
Ponadto Youschkevitch używa ważnych określeń ,,implicitly" i ,,not explicitly", a tekst Autora sugeruje, żę chodzl o Wrażnie wyarlykułowane pojęcie. PodejścieEulera (użyr,vane przęz
niego jedynie w przypadkach jednoznacznych, konkretnych funkcji) napotkało silny opór
współczesnych mu matematyków, co objawiło się m.in, w słynnym spolzę, czy |x| jest
funkcją skoro jest zdefiniowana dwoma rożnymi wzorami. Rozstrzygnął to Cauchy w 1844 r.

pisząc, że przecież ]x| to i x2, pierwiastek z kwadratu, a więc da się ńapisae jednym wzorem.
Idea, że odcinek jest zbiorem punktów, pojawiła się dopiero w XIX wieku (Bolzano, potem
Cantor). Sprawa ta jest jednak o tyle nieistotna z puŃtu widzenia celów recenzowanej pracy,
żę nie jest związana ani z Mac Lane'm (ktory nie zajmował się historią matematykl) anl z
teorią kategorii.

Autor długo omawia pojęcie fuŃcji w ujęciu Mac Lane'a z jego książki z 1986 r. Nie
pisze jednak, ze podana tam definicja jest niezgodna z definicją podaną w standardowym od
poł wieku polskim podręczniku Wstęp do matematyki H. Rasiowej, ani z definicją w ksiązce
K. Kuratowski, A. Mostowski, Teoria mnogościz 1952 r., ani z definicją w słynnej książce
Przegląd algebry współczesnej napisanej w 1954 r. ptzez tegoż Mac Lane'a wspólnie z
G. Birkhoffem. W owym ujęciu funkcję definiowano jako specjalny przypadek pojęcia
relacji, tzn. jako pewien zbior par; Mac Lane zaś,dla potrzeb topologii algebraicznej
i morfizmów w kategoriach takich jak Set, dorzucił do tego kodziedzinę, która moze być
szersza od zbioru wartościfunkcji.
Autor wielokrotnie używa słowa ,,równanie" tam, gdzie chodzi o równość.W matematylogice przyjęte jest, ze równośc (zwana także tożsamością\ub idenĘcznością) jest to
relacja dwuczłonowa zachodząca mlędzy przedmiotem a nim samym (A. Mostowskt, Logika
matematyczna, s. I09); zazv,l,czaj używane jest to w sytuacjach, w których chodzi o dwa
rożnę symbole oznaczające ten sam przedmiot (np. 4+3 i 7). Z drugiej strony wprawdzie
równanie można określićjako formę zdaniową z co najmniej jedną zmienną wolną ale w
powszechnej praktyce matematyków w równaniu występuje z rcguły wielkośćniewiadoma,
której szukamy, rozwiązując to równanie.Np. na s, 81, opisując definicję działanta składania
fuŃcji, Autor zapis gĄx):s(/UD nazywa równąniem, jednakze w zupełnie analogicznej
sytuacja logik H. Rasiowa pisze o równości gj(x)):x, określającejfunkcję g odwrotną do./
(Wstęp do matemaĘki, s.44).
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Podsumowanie opinii
Bańłomiej Skowron postawił oryginalny problem naukowy dotyczący nie tylko jawnej
aIę tęż - co jest znacznie istotniejsze - jego filozofii niejawnej,
ujawniającej się implicite w jego działalnościmatematycznej i w głoszonych poglądach o
matematyce. Autor podał swe rozwiązanie tego problemu, stosując metody właściwedla
dyscypliny, której rozprawa dotyczy. Problem ten uwazam za bardzo ambitny: Autor
postanowił omówić krytycznie, a nawet polemicznie stanowiska filozoficzne Mac Lane'a.
jednego z czołorych matematyków XX wieku, współtwórcy bardzo ważnej teorii
współczesnej matematyki, jaką jest teoria kategorii, który ponadto wniósł fundamentalny
wkład do wielu dziedzin matematykt, a zatazem znany jest z tego, że wielokrotnie publikow,ał
tez wypowiedzi dotyczące natury matematyki i natury poznania matematycznego. Autor
skutecznie wdał się w polemikę filozoficzną z pewnymi poglądami Mac Lane'a (przede
wszystkich w kwestii platonizmu).

filozofii S. Mac Lane'a,

Praca zdecydowanie zasługuje na publikację, Moje uwagi krytyczne, które powyżej
przedstawiłem, dotyczą w sumie kwestii drugorzędnych, nie mających wpływu na główne
wyniki naukowe pracy,

Autor wykazał się nalezytąwiedząteoretyczną w dyscyplinie naukowej; której dotyczy
praca, a zarazem Wkazał, że posiadł umiejętnośćsamodzielnego prowadzenia pracy
naukowej.

Wniosek końcowy
Recenzowana praca doktorska Bartłomieja Skowrona ,,Postulaty metafilozofii matemai stopień tch ręalizacji w formalnym funkcjonalizmie Saundersa Mac Lane'a" spełnia
wszystkie warunki stawiane pracom doktorskim, Wnoszę o jej przyjęcie i dopuszczenie
Autora do dalszych etapów przewodu doktorskiego.
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