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Proteuszowy charakter matematyki w ujęciu
Saundersa Mac Lane'a

1. Wstęp

Proteuszowość matematyki w ujęciu Saundersa Mac LaneV polega 
na tym, mówiąc ogólnie, że obiekty matematyczne (Mac Lane po
wiedziałby formy) posiadają wiele realizacji w różnych dziedzinach 
przedmiotowych. W artykule tym przedstawiam za Mac Lane'em 
proteuszowy charakter matematyki. Rozpoczynam od przedstawienia 
Mac Lane'owskiej analizy źródeł matematyki i opisu procesu powsta
wania form. Następnie wskazuję na proteuszowość form występują
cych w arytmetyce, geometrii i algebrze. Omawiam także kategoryjne 
podstawy proteuszowość i matematyki, wskazując na wyróżnioną 
w tym kontekście przez Mac Lane’a teorię snopów i toposów. Koń
czę artykuł krótką analizą ontologiczną proteuszowości. 1

1 Saunders Mac Lane znany jest bardziej jako matematyk, niż jako filozof matema
tyki. Krótki opis filozoficznego dorobku Mac Lane'a znajduje się w przeglądowej 
pracy C. McLarty, Saunders Mac Lane (1909-2005): His Mathematical Life and 
Philosophical Works, „Philosophia Mathematica” 2005.(111) 13. ?.



2. Pochodzenie matematyki w ujęciu Mac Lane'a

Jednym ze źródeł badań matematycznych według Mac Lane’a są co
dzienne czynności, jak: zbieranie, wyliczanie, porównywanie, ob
liczanie. przestawianie, mierzenie czasu, poruszanie się. przybliża
nie. wybieranie, przekonywanie, itp. Czynności te poprzez różne, 
mniej lub bardziej jasne, intuicje w naturalny sposób prowadzą do 
pewnych, jak twierdzi Mac Lane. idei. U początku swego wyłania
nia się idee są niewyraźne i niejednoznaczne. Dopiero w procesie 
formalizacji sensu largo krystalizują się i nabierająjednoznacznego 
charakteru. W taki sposób gromadzenie przedmiotów prowadzi do 
niewyraźnej idei kolekcji lub zestawu która zaś uwyraźnia się w idei 
zbioru złożonego z pewnych elementów. Na dalekich etapach uwy
raźniania się tej idei2 dochodzi do jej różnych formalizacji (nadania 
konkretnej formy), w szczególności aksjomatycznego ujęcia róż
nych zawartości tej idei w odpowiednich teoriach mnogości. Wyli
czanie. sporządzanie list lub przypinanie etykiet prowadzi do wyło
nienia idei ..bycia następnym", która zaś na dalekich etapach swojej 
krystalizacji może zostać sformalizowana w pojęciu następnika, ale 
także jej zawartość jest widoczna w pojęciach porządku i liczby po
rządkowej.

Porównywanie przedmiotów prowadzi do idei ustawiania w pew
nej kolejności, która może zostać sformułowana przy pomocy poję
cia bijekcji bądź liczby kardynalnej. Przestawianie lub przegrupo- 
wywanie przedmiotów poprzez stosunkowo wyraźną ideę permutacji 
prowadzić może znów do pojęcia bijekcji. a w następstwie do grup 
permutacji. Mierzenie czasu oraz wyznaczenie pewnej chwili wraz 
z tym. co było przed nią i tym. co następuje po niej. prowadzi w da
lekiej konsekwencji do sformułowania porządku liniowego. Poprzez 
ideę łączenia i przestawiania liczb rachowanie prowadzi do sformu
łowania i przyjęcia zasad dodawania i mnożenia, co zaś w konse-

2 Niewątpliwie pochodzenie idei kolekcji jest złożone, tutaj jest mowa tylko o jed
nym z jego źródeł.



kwencji znajduje swój wyraz w pojęciu grupy abelowej. Przekonywa
nie do swoich racji, uzasadnianie swojego punktu widzenia zawiera 
niewyraźną ideę racji lub dowodu. Idea ta może znaleźć swój wyraz 
w wyróżnieniu i sformalizowaniu spójników logicznych. Szacowanie 
pewnej wielkości poprzez niejasną na początku ideę przybliżania pro
wadzić może do sformalizowania pojęć takich jak ciągłość, granica 
lub przestrzeń topologiczna. Tego typu czynności, codzienne i pod
stawowe dla życia ludzkiego, są według Mac Lane'a jednym ze źró
deł matematyki, choć oczywiście nie wyczerpują one całości aktyw
ności matematykotwórczych.

Kolejnym ważnym elementem, który przyczynia się do powsta
nia matematyki jest realny świat. Uczeni, którzy go badają, odnajdują 
w nim pewne, jak mówi Mac Lane, formy. Formy te są następnie ze 
świata wyciągnięte, wyekstrahowane z przedmiotów i faktów i jako 
takie trafiają do matematyki. W procesie poznania matematycznego 
formy te usamodzielniają się, zostają oddzielone od świata i stają się 
od niego niezależne. Formy, które bada matematyk nie są częścią 
świata, choć z niego pochodzą. Świat nie weryfikuje ich własności, 
świat też nie sprawdza prawdziwości sądów o nich formułowanych, 
nie należą one bowiem do świata. W tym sensie sądy matematyczne 
nie są weryfikowalne, nie można ich sfałsyfikować, tak jak falsyfi- 
kuje się stwierdzenia nauk przyrodniczych. One nie dotyczą świata, 
odnoszą się do form z niego wyodrębnionych, nie istnieją zatem eks
perymenty. które mogłyby je w jakimś sensie sprawdzić. Takie uję
cie konstytucji form matematycznych prowadzi Mac Lane‘a do co
kolwiek zaskakującego twierdzenia: matematyka nie jest nauką (ang. 
science), nie dotyczy bowiem świata. Sądy matematyczne nie mogą 
być ani prawdziwe, ani fałszywe, nie można ich sfałsyfikować. One 
mogą być jedynie poprawne bądź wadliwe, odpowiednio do tego, czy 
czynią zadość uprzednio dobranym formalnym regułom.

Pośród innych źródeł matematyki Mac Lane wymienia naukę. 
Problemy naukowe potrafią być dla matematyki tworzywem, którym 
matematyka się żywi i dzięki którym dynamizuje się jej rozwój. Geo
metrię rzutową zapoczątkowano rozważaniami perspektywy, studia



Fouriera nad równaniami ciepła dla metalowej płyty doprowadziły do 
rozważenia znanych współcześnie szeregów Fouriera. Rozwój me
chaniki kwantowej przyczynił się do rozwoju analizy funkcjonalnej, 
problemy inżynieryjne do rozwoju teorii zbiorów rozmytych. Bada
nia nad topologicznymi teoriami pola grawitacyjnego, które będąc 
częścią teoretycznej fizyki, znacząco wpłynęły na rozwój geometrii 
niskich wymiarów (2. 3 i 4 wymiarowych)3.

3. Proteuszowość matematyki

Mimo względnie prostego określenia proteuszowości matematyki, 
zjawisko to jest złożone i wieloaspektowe. Posiadanie wielu realiza
cji przez dany obiekt matematyczny (matematyczną formę) może być 
rozumiane jako posiadanie realizacji bądź to realnej, bądź idealnej, 
bądź jeszcze innej. Mac Lane mówiąc o proteuszowości ma na myśli 
raczej realne zastosowania matematyki w naukach przyrodniczych, 
stąd myśli raczej o przedmiotach realnych. Niemniej proteuszowe 
są również teoriokategoryjne konstrukcje uniwersalne (uniwersalne 
własności przekształceń). Prostym przykładem takiej konstrukcji jest 
teoriokategoryjny produkt, który w zależności od kategorii, w jakiej 
jest konkretyzowany, jest bądź to produktem przestrzeni topologicz
nej, jak w: kategorii przestrzeni topologicznych TOP. bądź. jak w ka
tegorii złożonej ze zbioru częściowo uporządkowanego (obiekty to 
elementy zbioru, strzałki pomiędzy elementami to zachodząca pomię
dzy nimi relacja), największym ograniczeniem dolnym. Proteuszo
wość zatem nie jest tylko właściwością stosunku matematyki do jej 
otoczenia, przenika ona również samą matematykę i wzajemne sto
sunki zachodzące pomiędzy jej częściami.

3 Zob. charakterystykę prac fizycznych Edwarda Wittena pod kątem ich wpływu 
na rozwój matematyki: M. Atiyah, On the Work o f Edward Witten, Proceedings 
of the International Congress of Mathematicians, Kyoto, Japan, 1990, s. 31-35. 
Źródło: http://www.mathunion.Org/ICM/ICM1990.l/Main/icml990.l.0031.0036. 
ocr.pdf (dostęp 15.01.2015).

http://www.mathunion.Org/ICM/ICM1990.l/Main/icml990.l.0031.0036


Mac Lane, podając przykłady proteuszowości, wskazuje: aryt
metyka, geometria, analiza są proteuszowe4. Dalej przedstawię przy
kłady omawiane (bądź wzmiankowane) przez Mac Lane'a w sto
sunku do arytmetyki, geometrii i algebry.

4. Arytmetyka jest proteuszowa

Liczby naturalne nie mają jednego znaczenia. W potocznym doświad
czeniu raz służą jako liczebniki główne: jeden, dwa, trzy ,... raz jako
liczebniki porządkujące: pierwszy, drugi, trzeci...... Liczba naturalna
jako taka nie może być zredukowana tylko do jednego z tych aspek
tów, posiada zarówno aspekt kardynalny, jak i aspekt porządkowy. 
Swoista wieloaspektowość liczb naturalnych prowadzi do tego, że ich 
formalizacja może przebiegać w różny sposób. Przywołajmy w tym 
miejscu tylko ujęcie liczby naturalnej «jako zbioru wszystkich zbio
rów «-elementowych, bądź postulaty Peano. które określają własno
ści, jakie zbiór liczb naturalnych powinien posiadać (postulaty Peano 
określają zbiór liczb naturalnych tylko co do izomorfizmu, nie okre
ślają go jednoznacznie). To. co jest wspólne tym oraz innym okre
śleniom liczb naturalnych jest według Mac Lane’a forma liczb natu
ralnych. Liczba dwa nie jest jako taka ani zbiorem, ani następnikiem 
następnika 0. jest im wspólną formą. Proteuszowość arytmetyki jest 
również związana z działaniami na liczbach, które przyjmują odpo
wiednio różne dla różnych punktów wyjścia sformułowania. Doda
wanie może zostać określone jako suma mnogościowa rozłącznych 
par zbiorów bądź poprzez rekursję k + 0 = k, k + sn  = s (k  + n). 
Mnożenie może być ujęte jako odpowiednie powtarzanie dodawa
nia lub poprzez rekursję: k ■ 0 =  0, k(sn) = k + k n . gdzie s  jest 
funkcją następnika. Proteuszowość działań na liczbach naturalnych

4 S. Mac Lane, The Protean Character o f Mathematics, [w:] The Space o f Math
ematics. Philosophical, Epistemological, and Historical Explorations, red. J. Ech
everría, A. Ibarra, T. Mormann, De Gruyter, Berlin, New York 1992, s. 3-6.



polega nie tyle na tym, że mogą one być różnie określone, tylko na 
tym. że mogą one dzielić wspólne własności z innymi działaniami. 
Podstawowymi własnościami tego typu są łączność i przemienność. 
Przykładowo, łączność jest zrealizowana zarówno w dodawaniu 
k + (Z +  n )  = (/i + l) + n. jak i mnożeniu k  ■ (Z • n )  =  (fc • l) ■ n  
liczb naturalnych k, l i n . Więcej, łączne jest dodawanie liczb rze
czywistych. zespolonych a także kwatemionów. Mnożenie macierzy, 
produkt tensorowy przestrzeni wektorowych, mnożenie klas homoto- 
pii pętli w grupie podstawowej (w każdej grupie z definicji działanie 
grupowe jest łączne) lub złożenie strzałek w teorii kategorii -  wszyst
kie te działania są łączne. Ta sama własność jest niejako zrealizowana 
w wielu miejscach, jak powiedziałby Mac Lane. miejscach matema
tycznej sieci. Łączność jest zatem aspektem proteuszowości matema
tyki. ale wew nątrz samej matematyki, mowa jest bowiem o realizacji 
pewnej właściwości w różnych matematycznych formach.

5. Geometria jest proteuszowa

Figury geometryczne egzemplifikują się w różnych odsłonach 
w wielu kontekstach. Kwadrat narysowany na tablicy, kwadratowy 
kształt stołu, kwadratowy kształt twarzy -  wszystkie te przedmioty 
w pewien sposób odnoszą się do pewnej matematycznej formy: kwa
dratu. Również idee geometryczne są proteuszowe. Podobieństwo fi
gur jest jedną z takich idei. Mówimy, że dwa trójkąty są podobne, gdy 
odpowiednie proporcje długości boków są sobie równe, bądź jeśli 
miary dwóch kątów'jednego trójkąta są równe miarom dwóch kątów 
drugiego trójkąta, bądź jeśli miary kątów przy proporcjonalnych bo
kach są te same. Symetria, obrót i przesunięcie przeprowadzają trój
kąty na trójkąty im podobne. Na wiele sposobów zatem można okre
ślić ideę podobieństwa. Jest ona proteuszowa.

Płaszczyzna jest proteuszowa. O płaszczyźnie możemy myśleć 
jak o pojęciu pierwotnym, jak w przypadku aksjornatyzacji Hilberta 
(i jej wariantach) bądź jak o przedmiocie złożonym z punktów opisa



nych uporządkowanymi parami liczb rzeczywistych w pewnym ukła
dzie współrzędnych, jak postępuje się w geometrii analitycznej, bądź 
jeszcze inaczej. Płaszczyzna w trójwymiarowej przestrzeni euklide- 
sowej może zostać zadana jako rozpinająca się na dwóch wektorach, 
bądź może być zadana jako prostopadła do wektora, tak jak zadana 
jest w ogólnym równaniu płaszczyzny. „I wreszcie jeśli rozważymy 
trójwymiarowy świat, to płaszczyzna jest abstrakcją -  którą płasz
czyznę w trójwymiarowym continuum wybierzemy? Jest to pytanie 
bez dobrej odpowiedzi; nie ma to znaczenia, ponieważ płaszczyzna 
jest pewną formą, która ma wiele różnych realizacji. W matematyce 
rozważa się «płaszczyznę», ponieważ może ona być owocnie badana 
sama w sobie, następnie jest ona używana w wielu różnych wciele
niach (ang. incarnation)”5.

6. Algebra jest proteuszowa

Rozważmy wielomian

(* i  -  x 2X x 3 -  * 4)

oraz zbiór wszystkich permutacji zmiennych, które nie zmieniają tego 
wielomianu, tzn. takich, że wyjściowy wielomian jest równy temu 
przekształconemu. Oto wszystkie permutacje:

(*! -  x 2) (x 3 -  x 4), (x 2 - x 3) (x 4 -  x 3), (x4 -  x 3) (x 2 -  x j ,  
(x 3- x 4) (x 1- x 2).

Równości wymienionych wielomianów z wyjściowym są łatwo 
zauważalne po przekształceniu tych wielomianów do postaci: x 3x 3 -  
x 3x 4 -  x 2x 3 + x 2x 4. Permutacje prowadzące do zamiany zmiennych 
można opisać odpowiednio:

5 Ibidem, s. 5.



1, (1,2) (3,4), (1,4X2.3), (1,3X2,4)

gdzie 1 jest permutacją identycznościową. liczby naturalne 1,2,3,4 
oznaczają odpowiednie zmienne x 1, x 2, x 3, x r  Zbiór permutacji 
{/, (1,2)(3,4), (1,4)(2,3), (1,3)(2,4)} wraz z działaniem składania 
permutacji stanowi grupę nazywaną grupą symetryczną wielomianu 
(x i - x 2) ( x 3- x Ą).

Rozważmy prostokąt:

oraz jego izometrie własne: tożsamość, obrót o 180 stopni, symetrię 
względem osi pionowej oraz symetrię względem osi poziomej. Za
uważmy, że obrót o 180 stopni przenosi wierzchołek oznaczony 1 na 
wierzchołek oznaczony 2 oraz wierzchołek oznaczony 3. na wierzcho
łek oznaczony 4. Złożenie obrotu o 180 stopni z symetrią względem 
osi pionowej jest symetrią względem osi poziomej, złożenie obrotu 
o 180 stopni z symetrią względem osi poziomej jest symetrią wzglę
dem osi pionowej, itd. Izometrie własne prostokąta niebędącego kwa
dratem wraz ze składaniem izometrii tworzą czteroelementową grupę. 
Zauważmy dalej, że obrót o 180 stopni jest zatem permutacją wierz
chołków: (1,2)(3,4). idąc dalej, symetria względem osi poziomej jest 
permutacją wierzchołków (1,4)(2,3), symetria względem osi piono
wej jest permutacją wierzchołków (1,3)(2,4), tożsamość jest permu
tacją identycznościową. Po dokładnym sprawdzeniu, okazuje się. że 
izometrie własne prostokąta tworzą grupę czteroelementową izomor
ficzną z grupą symetryczną wielomianu (x x -  x^)(x3 -  x A).

Istnieją dwie z dokładnością do izomorfizmu grupy czteroele- 
mentowe: grupa (Z4, + 4) reszt modulo 4 oraz KA grupa czwórkowa 
Kleina. Opisane grupy izometrii własnych prostokąta oraz grupa sy
metryczna wielomianu (x  - x 2) (x 3 - x j  są izomorficzne z grupą KĄ.



Niech K ą = {e, a, b, c}. wtedy działanie grupy czwórkowej Kle
ina jest zadane tabelką:

• e a b c
e e a b c
a a e c b
b b c e a
c c b a e

W ten sposób grupa czwórkowa Kleina /ó je s t obecna zarówno 
w algebraicznej symetrii wielomianu (x^ -  x^)(jx3 -  x 4), jak i geo
metrycznej symetrii prostokąta. Ta sama forma realizuje się zarówno 
w algebrze, jak i geometrii6.

Co więcej, badania symetrii ornamentów i kryształów również 
prowadzą do matematycznych form grupy7, co w naturalny sposób 
poszerza klasę możliwych realizacji tych form o dziedziny takie jak 
krystalografia lub architektura. Fakty te potwierdzają proteuszowość 
form matematycznych.

7. Kategoryjne podstawy proteuszowości

Do tej pory proteuszowość matematyki opisywana była bądź onto- 
logicznie, jako różne realizacje jednej formy, bądź szczegółowo na 
przykładach konkretnych form i ich wcieleń. Mac Lane idzie jed
nak dalej8. Proteuszowość ma swój wyraz ściśle matematyczny, jest

6 Grupa czwórkowa Kleina pojawia się także w kontekście logicznym, przy roz
ważaniu przekształceń zdań identyczności, dopełnień, dualności i kontrduainości. 
Zob. P. Halmos, S. Givant, Logic as Algebra, Dolciani Mathematical Expositions, 
nr 21, Mathematical Association of America, Washington 1998, s. 47.
7 S. Mac Lane, Mathematics. Form and Function, Springer, New York 1986, s. 20.
8 Przede wszystkim w eseju: S. Mac Lane, Categorical Foundations o f the Pro
tean Character o f Mathematics, [w:] Philosophy o f Mathematics Today, red. 
E. Agazzi, G. Darvas, Kluwer, Dordrecht 1997, s. 117-122.



nim ujęcie form matematycznych w ramach teorii kategorii. Choć 
Mac Lane nie twierdzi tego z pełną stanowczością i swoje twierdze
nia z zakresu filozofii matematyki opatruje wieloma zastrzeżeniami9 10, 
wskazuje jednak na teorię kategorii jako na tę matematyczną dyscy
plinę. w której proteuszowość została zauważona i opisana.

Badane przez matematyków przestrzeń topologiczna lub grupa są 
pewnymi formami. Formy te można opisać jako pewne zbiory i tak 
często się w praktyce matematycznej postępuje. Mac Lane twierdzi, 
że takie podejście do matematycznych form nie jest sufficiently de
scriptive or specific'0. Formy matematyczne są strukturami. Prze
strzeń topologiczna to zbiór obiektów wraz z topologią na nich okre
śloną. tzn. wraz ze strukturą zadaną na tych obiektach, grupa to nie 
tylko zbiór elementów, ale także odpowiednie działanie określone na 
nich. Dodatkowo takie ustrukturyzowane zbiory nie są rozważane 
w oderwaniu od pozostałych struktur. Jest przeciwnie. Zarówno prze
strzenie topologiczne, jak i grupy badane są w pewnym środowisku, 
w kontekście innych przestrzeni bądź grup. w kontekście niezmien
ników zachowujących wyróżnione własności przekształceń. Szcze
gólną rolę pomiędzy przestrzeniami topologicznymi odgrywają prze
kształcenia ciągłe (oraz nieco silniej: homeomorfizmy), a pomiędzy 
grupami homomorfizmy grupowe (silniej: izomorfizmy). Pełny ogląd 
tych struktur staje się możliwy, gdy są one v/idziane w szerszym oto
czeniu. Otoczeniem tym są właśnie kategorie.

Kategoria składa się z obiektów A, B, C ,... oraz przekształceń 
/ ,  g, h , ... (nazywanych strzałkami bądź morfizmami) pomiędzy obiek
tami. Każda strzałka ma jednoznacznie zadaną dziedzinę i przeciw- 
dziedzinę. tzn. obiekt od którego „wychodzi” oraz obiekt, do którego

9 Twierdził że nie jest możliwa jedna adekwatna filozofia matematyki. Róż
ne współczesne filozofie matematyki, np. logicyzm, formalizm, platonizm. 
empiryzm, akcentują wybrane aspekty matematyki, niemniej żadna nie opisuje 
w całej rozciągłości złożonej matematycznej sieci (Mac Lane używał metafory 
matematyki jako pewnej sieci). Zob. S. Mac Lane, Mathematics. Form and Func
tion, op. cit., s. 453^156.
10 S. Mac Lane, Categorical Foundations o f the Protean Character o f Mathemat
ics, op. cit., s. 117.



„dochodzi”, co zapisujemy: /  : A -> B. Każdemu obiektowi A przy
pisana jest strzałka identyczności 1„ : A -> A. Dla każdej składalnej 
pary f ,  g  strzałek, tzn. takiej, że dziedzina /  jest równa przeciwdzie- 
dzinie g . przypisana jest strzałka będąca ich złożeniem f g  (najpierw 
wywołujemy strzałkę g. następnie / ) .  Jest to materiał. Aby zdefinio
wać kategorię, materiał ten porządkuje się odpowiednimi i natural
nymi aksjomatami. Strzałka identyczności powinna nie wpływać na 
działanie innych strzałek, tzn. jeśli /  : A  -» B to f l A =  /  = l s /  oraz 
jeśli / ,  g  oraz g, h  są składalne, to {Jg )h  =  f ( g h ) .

Kategorię SETS tworzy kolekcja zbiorów jako obiektów wraz 
z funkcjami teoriomnogościowymi w charakterze strzałek. Katego
rię GROUP tworzą grupy jako obiekty wraz z homomorfizmami gru
powymi jako strzałkami. Kolekcja algebr Boole"a wraz z homomor
fizmami tworzy kategorię BOOLE. Przestrzenie topologiczne wraz 
z funkcjami ciągłymi w charakterze strzałek tworzą kategorię TOP. 
Kolekcja przestrzeni wektorowych jako obiektów wraz z odwzoro
waniami liniowymi w charakterze strzałek tworzy kategorię VECT. 
Obiektami kategorii GRAPH są grafy, strzałki tej kategorii to ho- 
momorfizmy grafów. Dowolny częściowy porządek (P, < ) tworzy 
kategorię: obiektami są elementy zbioru a. b G P. dla P  zachodzi 
a -* b wtedy i tylko wtedy, gdy a <  b (kategoria ta ma potencjalnie 
dużo obiektów, a stosunkowo mało strzałek -  co najwyżej jedną po
między każdą parą obiektów). Dla dowolnego monoidu (M, °) two
rzy się następującą kategorię, nazwijmy ją ONE: jedynym obiektem 
kategorii ONE jest monoid M. strzałkami są elementy M. złożenie 
strzałek utożsamiamy z działaniem monoidu °. Jest to kategoria, która 
ma jeden obiekt a potencjalnie dużo strzałek. Kategoria Cat to kate
goria. której obiektami są kategorie małe. tzn. takie, których kolekcje 
obiektów są zbiorami, morfizmami w Cat są funktory.

Zachodzą pewne różnice pomiędzy funkcjami w ujęciu teoriom- 
nogościowym a strzałkami w teorii kategorii. Niech A, B będą niepu- 
stymi zbiorami oraz A  c  B. Identyczność i : A -> B zadana i(x) =  X 

oraz identyczność i ' : A  -»A  zadana i '(x ) = x  są tymi samymi funk
cjami z perspektywy teorii mnogości, są to bowiem identyczne zbiory



par uporządkowanych. W teorii kategorii są to jednak różne strzałki, 
ponieważ różnią się przeciwdziedziną".

Do poruszania się pomiędzy kategoriami służą funktory. Funk- 
tory przenoszą strukturę kategoryjną pomiędzy kategoriami. Dokład
niej mówiąc funktor F : X  -» Z  z kategorii X  do kategorii Z  przenosi 
obiekty i strzałki kategorii X  na obiekty i strzałki kategorii Z, od
powiednio zachowując dziedziny, przeciwdziedziny. złożenia i iden
tyczności. Funktory to jakby homomorfizmy pomiędzy kategoriami. 
Przykładem funktora jest grupa podstawowa, przekształcająca ka
tegorię TOP w kategorię GROUP, bądź funktor zapominania, który 
zapominając strukturę prowadzi od np. grupy i jej homomorfizmów 
do odpowiadających im zbiorów i funkcji, przenosi zatem kategorię 
GROUP na kategorię SETS.

Mac Lane podkreśla rolę. jaką w proteuszowym i zarazem ka- 
tegorialnym charakterze matematyki odegrały konstrukcje anga
żujące toposy. Teoria toposów pozwoliła bowiem na jednoczące 
ujęcie idei algebraicznych, geometrycznych (topologicznych) i lo
gicznych'2. Chcąc opisać funkcje ciągłe bądź gładkie na przestrzeni 
topologicznej X. można to zrobić poprzez opisanie własności obci
nania tych funkcji do otwartych i coraz mniejszych podzbiorów U 
zawartych w przestrzeni X. Niech F(JJ) oznacza kolekcję wszyst
kich funkcji określonych na otwartym podzbiorze U wraz z obcię
ciami tych funkcji do mniejszych zbiorów otwartych. Otwarte pod
zbiory przestrzeni topologicznej X  tworzą kategorię OPEN(JO 
(obiekty to zbiory otwarte, strzałki to inkluzje). F(U ) jest funkto- 
rem posyłającym kategorię zbiorów otwartych przestrzeni X  w kate
gorię SETS (w ogólnym przypadku to może być inna kategoria). Je
śli funkcje zgodne na części wspólnej swoich dziedzin mogą zostać 11 12

11 Dokładniejsze wyjaśnienie matematycznej wagi tej różnicy zob. S. Mac Lane. 
Mathematics. Form and Function, op. cit.. s. 388-389.
12 O oddziaływaniach geometrii i algebry w przystępny i ogólny sposób, niejako 
z lotu ptaka, pisze Michael Atiyah. zob. M. Atiyah. Matematyka w X X  wieku, tłum. 
R. Duda. ..Wiadomości Matematyczne" 2003. nr XXXIX. s. 47-63. w szczególno
ści zob. część zatytułowana Geometria \ ersus algebra.



w odpowiedni sposób połączone w jedną funkcję (odpowiedniość ta 
polega na tym. że ta jedyna powstała funkcja, jeśli zostanie obcięta 
do mniejszych zbiorów otwartych, to będzie identyczna z funkcjami 
z których powstała) to kategorię tę nazywamy snopem. Dla ustalo
nych przestrzeni topologicznych X  i Y  oraz dla każdego otwartego 
U c  X  snopami funkcji na przestrzeni X  są zbiory funkcji ciągłych 
C(JJ,Y)=  { / :  U -» y}. Wszystkie snopy na przestrzeni topologicz
nej X  tworzą kategorię SH(X). Tego typu kategorie nazywane są to
posami. W toposach każde dwa obiekty posiadają produkt i kopro- 
dukt, znajduje się w nim obiekt początkowy i końcowy, eksponent. 
ekwalizator oraz obiekt na który składają się wartości logiczne13. 
Przykładami toposów są wspomniane snopy na przestrzeniach topo
logicznych. kategoria SETS, kategoria skończonych zbiorów i funk
cji pomiędzy nimi FINSETS i wiele innych.

Oprócz tego, że toposy pojawiają się w wielu miejscach mate
matyki (a także fizyki), a w tym w topologii, algebraicznej i różnicz
kowej geometrii, teoria toposów ma też pewne znaczenie dla pod
staw matematyki. Mac Lane twierdzi, że może być alternatywą dla 
teoriomnogościowych podstaw matematyki. Konstruując odpowiedni 
topos można udowodnić niezależność hipotezy continuum, podobnie 
jak to zrobił Paul Cohen14.

Mac Lane podsumowuje: „Systematyczne badanie kategorii 
wiąże ze sobą logiczne, algebraiczne i geometryczne idee w mate
matyce oraz rzuca nowe światło na podstawy matematyki. Matema
tyka jest proteuszowa tak. jak w przypadku gdy snopy z geometrii są 
również realizowane w teorii mnogości"15.

13 Krótki opis toposów, patrz S. Mac Lane. Categorical Foundations o f  the Pro
tean Character o f Mathematics, op. cit,. s. 120, nieco bardziej szczegółow a cha
rakterystyka, zob. S. Mac Lane, Mathematics. Form and Function. op cit.. s. 398— 
406 oraz S. Mac Lane, Categories for Working Mathematician, wy danie drugie. 
Springer, New Yorkl997, s. 106-108. Dwie ostatnie pozycje zawierają odnośniki 
do szczegółowych opracowań.
14 Zob. S. Mac Lane, Mathematics. Form and Function, op . . s -  i— - ic
15 Idem, Categorical Foundations o f  the Protean Character o f M A n i r r ,  op. 
cit., s. 121.



8. Ontologia proteuszowości

Liczby naturalne w codziennej praktyce matematycznej traktowane 
są jak pewne obiekty matematyczne. Mac Lane zwraca jednak uwagę, 
że nie są one obiektami, są formami, które mogą realizować się na 
wiele sposobów w wielu różnych dziedzinach. Często Mac Lane 
wskazuje na realizacje empiryczne, tzn. obecność matematycznych 
form w obiektach realnych. Niemniej formy, jak już wskazywałem, 
nie tylko realizują się w świecie realnym, mogą uobecniać się także 
w przedmiotach idealnych (Mac Lane jako zdeklarowany antypla- 
toniku> musiałby powiedzieć: w innych formach matematycznych). 
Grupa czwórkowa Kleina będąc formą matematyczną, pojawia się 
(jest izomorficzna) z grupą symetryczną odpowiedniego wielomianu, 
która nie jest przedmiotem realnym.

Pośród relacji zachodzących pomiędzy przedmiotami w sensie 
szerokim a formami matematycznymi Mac Lane wymienia realiza
cje.. wcielenia oraz pojawianie się (obecność?) form w przedmiotach. 
Mac Lane nie analizował tych relacji, nie zbudował ontologicznej 
teorii form matematycznych16 17. Z jednej strony wskazywał na źró
dła i pochodzenie form. z drugiej podkreślał ich powrót do rzeczy 
-  w szczególności w zastosowaniach matematyki w naukach empi
rycznych. Niemniej relacje te przypominają te. które wymieniał Pla
ton. gdy rozwijał teorię idei: naśladownictwo (mimesis), uczestnictwo 
(metheksis) i obecność (parousia). Szczegółowe ich zestawienie i po
równanie mogłoby być interesujące. W szczególności, że jedyną filo
zofią szerzej omówioną przez Mac Lanera jest platonizm w filozofii 
matematyki. Platonizm Mac Lane utożsamiał z poglądem, że pojęcia 
matematyczne dotyczą zewnętrznych, niezależnych od świadomo
ści. abstrakcyjnych i idealnych obiektów, które to decydują o moż

16 Zob. idem. Mathematics. Form and Function, op. cit., s. 447-^149.
17 W pewnym sensie rolę ontologii formalnej matematyki pełniła odkryta wespół 
z Samuelem Eilenbergiem teoria kategorii. Mac Lane mógłby się z tym twierdze
niem nie zgodzić, niemniej teoria kategorii de facto taką rolę w zaproponowanej 
przez niego filozofii matematyki pełniła.



liwych wynikach i prawdziwości badań matematycznych. Platońską 
ontologię uznał za zbyt spekulatywną i włączył ją do dziedziny mi
tologii raczej, niż ontologii. Z drugiej zaś strony podstawa ontolo
giczna matematyki, jaką zaproponował, tzn. formy matematyczne, 
zaraz po wyodrębnieniu z codzienności, ze świata i z problemów na
ukowych. usamodzielniały się. Ujęte w system formalny, np. system 
aksjornatyczny, przestawały być zależne od podmiotu. Pomimo tego. 
że w pewien sposób są pochodne, powstały bowiem na bazie kulturo
twórczych aktywności, po sformułowaniu stały się samoistne w tym 
sensie, że to one same stanowiły o swoich właściwościach. Te onto- 
logiczne właściwości, choć jeszcze dalekie od określeń idei platoń
skich. zbliżały formy Mac Lane'a do tej mitycznej ontologii. Niektóre 
przedstawiane przez Mac Lane’a opisy (np. matematycznych form 
lub wiedzy jako takiej) mają. wbrew jego antyplatonistycznym de
klaracjom. iście platoński wymiar. Widoczne jest to w szczególności 
przy opisie uniwersalnych i niezmiennych własności wiedzy, a osta
tecznie przy konstrukcjach uniwersalnych w teorii kategorii18.

Dzięki usamodzielnieniu formy mogły stać się przedmiotem ba
dań matematycznych. Matematycy badają formy dla nich samych, 
niewątpliwie mogą. choć z pewnością nie muszą, w trakcie swoich 
badań wracać do ich źródeł czy filozoficznej ich problematyzacji19. 
Opisy aktywności matematycznej, rozumienia, dowodzenia, wyła
niania nowych pojęć matematycznych, rachowania często są prowa
dzone w taki sposób, jakby zakładały platońską ontologię matema
tyki, to są jednak, jak twierdzi Mac Lane tylko opisy kształtowania

18 Zob. S. Mac Lane, A Mathematical Autobiography. AKPeters. Massachusetts 
2005. s. 25. Zob. także idem, Categories for Working Mathematician, op. cit. 
s. 55-59. Por. także (w szczególności początek) F. Browder. S. Mac Lane. Do
niosłość matematyki [w:] Matematyka współczesna. Dwanaście esejów, red. L.A. 
Steen, tłum. J. Łukaszewicz. B. Osuchowska. W. Turski. WNT. Warszawa 1983, 
s. 346-376.
19 Mac Lane twierdzi, że matematycy nie są zainteresowani filozoficznymi aspek
tami matematyki. Zob. S. Mac Lane. A Mathematical Autobiograph.. op. cit., 
s. 326.



się poznania matematycznego, a nie opisy samych przedmiotów ma
tematycznych.

Colin McLarty20 21’ zwraca uwagę na fenomenologiczne inspira
cje w filozofii matematyki Mac Lane'a. Podczas pobytu w Getyn
dze w latach 1931-33 miał on kontakt z Moritzem Geigerem, jed
nym z uczniów Husserla. Filozofia matematyków w tym okresie, jak 
twierdzi McLarty. to właśnie fenomenologia. Formy Mac Lane’a by
łyby pewną pochodną żywej w tamtych czasach idei postaci (niem. 
Gestalt).

9. Odświeżenie filozofii matematyki

Mac Lane twierdził, że kluczowym problemem filozofów matema
tyki (powoływał się w tym kontekście często na prace Wittgenste- 
ina) jest brak kontaktu z materią matematyczną. Należy zatem, jak 
proponował, zamienić spekulatywne rozważania ontologiczne filo
zofów na bliski kontakt z matematyką, jej pochodzeniem, aktualnym 
stanem oraz z jej metodami i nowymi pojęciami. Ograniczanie się do 
analizy najprostszych pojęć matematycznych, a to zarzucał filozofom, 
prowadzi do powstania zbyt uproszczonego i nieadekwatnego ob
razu matematyki. Przed tym błędem uchronić miała filozofów książka 
Mathematics. Form and Function. która jest przeglądem współcze
snych pojęć i technik matematycznych, a nie filozoficznym traktatem 
w rozumieniu tradycyjnym. Mac Lane z jednej strony w swojej me- 
tafilozofii matematyki21, odebrał znaczenie ontologicznym analizom 
matematyki, z drugiej zaś strony mimowolnie rozwijał poglądy de 
facto z zakresu ontologii matematyki. Twierdzenie, że matematyka

20 C. McLarty, Saunders Mac Lane (1909-2005): Mis Mathematical Life and Phil
osophical Works, op. cii., s. 240-241.
21 Metafilozofia matematyki wraz z „odświeżoną filozofią matematyki” Mac La- 
ne'a została przedstawiona w przywoływanej książce S. Mac Lane, Mathematics. 
Form and Function, op. cit., w szczególności patrz rozdział XII pt. The Mathema
tical Network.



jest proteuszowa, tzn. przekonanie o wielu realizacjach (wcieleniach, 
postaciach) form matematycznych, jest twierdzeniem ontologicznym. 
Natomiast kategoryjne podstawy proteuszowości wskazują na to, że 
teoria kategorii pretenduje do bycia formalną ontologią matematyki.
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