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Postulaty metafilozofii matematyki i stopień ich realizacji w formalnym
funkcjonalizmie Saundersa Mac Lane'a
streszczenie
W prac5, przedstarł,iono zagadnienie fbrrnalnego firrrkcjonaliztnu Saundersa Mac Lane'a oraz
rł,oparciu o ontologię Ronrana [ngardena zrekonstruowano ontologię mater'ratyl<i fbrrłalnego
|urrkc"jonaliznru. Nadrzędnym celem lozprawy jest możliwie rł.yczerpujące przedstarł,ienic
interpretacji filozofii mater-natyki Saundersa Mac Lane'a oraz rekonstrukcja ukr1,,tej w, jego
t ozw ażaniach ontologii matematyki. Celami podrzędnymi rozpraw.y są:
l. przedstarvienie metafilozofii matematyki Mac l,ane "a i ocena stopnia jej realizacji w
tllozofii matenratyki Mac f,ane'a;
2. przedstirrvienie lbrrnalnego tunkcjonalizrnu Mac Lane'a. rv tvtn źrodełnratetnatl,ki.
proteuszorł,ościnratemat.vki. ttlnnalizmtt \\, natenatl-ce oraz ujęcia matelllat},ki jako
sieci:
3, rekotlstrukcja prz1,|ęte.j przezN7ac [-ane'a ontologii idei rnatenrat_vcznych oraz ontologii
lbrrll1 nlatelnal) czne.i :
przedstawienie
4.
elementów filozolii teorii kalegorii (Mac Larre wtaz z Samrteletn
F)ilenbergiem rł,spółtworzył teorię katcgolii).

The postulates of metaphilosophy of mathematics and the degree of their realisation in
the formal functionalism of saunders Mac Lane
Abstract
'I'hc dissertation presents the issue o1'fbrrrlal t-unctionalism
of Saunclers V[ac Lane and, bascci

on Rornan Ingarden's ontology. the ontology of mathematics in tbrmal ltrnctionalism wel,e
reconstrlicted. The aim of the dissertation is to present as erhaustil,elr. as possible tlre
iłlterpretation of Saunders Mac l.ane's plrilosoph.v.' of nratlictllatics and to rcconstruct tlre
ontology of matlrematics hiclden irr his plrilosoplr1,. 1'he speciflc airrrs ol the thesis are as
lbllows:
1. presentation of Mac l-ane's rrretirphilosophy oi nathenirtics and assessment o1' its
degree of realisation in Mac Lanc's philosophy of mathematics;
2. presentation of Mac Lane's fbrn.al furrctionalisi-n. irrcluding the orgirrs of rnatlretnatics.
the pretean clraracter of mathenratics, tbrmalisrn in mathematics anci the approach to

3.

4,

mathematics as a network:

Reconstruction

ol Mac

Lane's ontology of mathematical idcas and ontology of

nrathenratical lbrnr;
Irrtroduction to philosophy ol category theory (lVlac Lane together witlr Samuel
Ililenberg co-created category tlreory,),

