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STUDIA FILOZOFICZNE 
Nr 1(1!%2) 19'M 

Barry Smith 

MATEl\IATYKA A ONTOLOGICZNA ESTETYKA INGARDENA · 

W czesci pierrwsze-j nmiejszego art~lu zar11sowuje peunzq te-orU: ~posoau istnie
nia przed>miot6w matematycznych. przy uzyciu estetvcznej i ontdlogicznej ciparatu1"]1 
pojfciowej TOZWini~tej rp-rzez Romana lngMdena W ,~porze 0 istm.ienie §wiata" OTaZ 
,.0 dziele literackitm" 1, Cz*:§c druga zawieTa pr6be zastosawania. uzvskanuch wyni
k6w poza mateanatvkq, do my§li w og6le oraz w ·szczeg6ino§ci do 'Sztuki i .teorii 
warto!ci. 

1. MATEMATYKA A STWORZENIE STABILNYCB PRZEDMIOTOW MYSLI 

Jakie sq mozliwe poglqdy na temat sytuacji ontologicznej przedmiot6w . 
matematycznych? Pierwsze ze stanowisk, jakie trzeba tu wzh~c pod uwag~, 
to stanowisko platonistycznej filozofii matematyki. W my.SI· tej filozofii 
wszystkie przedmioty matematyczne s& bytami idealnymi, pozaczasowymi~ 
Je~t t? r6wniez ·poglc\d Ingardena; opracowal on tez ontologicZill\ aparatur<:: 
P.01~1owq, w kt6rej 6w poglqd rnoze bye przedstawiony· tak, iz ukazujq 
51~ ~szystkie jego filozoficzne zalozenia oraz te jego rysy, w kt6rych 
prze~1wstawia si~ on inn:Ym teoriom przedmiot6w matematycznych. W 
ternunologii Ingardena twierdzenie, ii: przedmioty ·~ tworami idealn~, 
~a~ (w pewnym uproszczeniu), ze (1) SC\ one autonomiczne -ich istnie
~e rue ~lefy od mysli czy domnieman podmiot6w my.Sl<icych, oraz (2), . 
ze ~~ p1erwotne, tj. nie wymagaj~ dla swego · powstania :iadnego aktu . 
~~o~ego lub szeregu takich akt6w. Wydaje siE: jasne, iz platoni~ ~est 
1 OZOf1(\ d~stosowanl! do ,,wqskiego" swiata mat~.m~o/~' np. ~~ -~~a!a 

matematyki znanego Grekom za czas6w Platona, ·swiata sk!adaJ~cego s1~ 
w sz~zeg6Ino5ci z liczb naturalnych 1, 2, 3~· ... , i z peW?lych Euklideso~ch 
tworow geometrycznych. Lecz jak si~ zdaje, nie da si~ ~n zasto~wac ,do 
:awn~ch ·!,patologicznych" · przedmiot6w nowoczesnej matem!lty~1, _ktore 

~l~ sit: nam (l} jako calkowicie uzaleZnione w swym IStniemu . od 
rnrsij matematyk6w' dokonujqcych konk.Tety7.acji teorii, w . kt?ryc_h p~ed; 
~<>ty te Sq defil~_iowane, oraz '(2) jako istniej'!ce j e d y ~ .1 e · d z i E: ~-1 . 
suigom akt6~ tworczycb, kt6re doprowadzily do stworzerua tyc~ toorn._ 
zu9d przedm~~ty takie nie posiadaj(\ zadnego z. mo~ent6w, .ch~~ak~ery- · 
( l~cy~ zda~em Ingardena przedmioty idealn~, gdY.z Sll h~te!~nomicz:ie . 
. :zbawi?n~ autonomii) oraz pochodne (pozbawione p1erwotnosc1)~ Bf:dz1e: jJ okreslali prz;dmioty, na~ezcice do.pozaid~y~ omur~w matema~!? 
ze 0

• ,,stworzon:e I (lub ,,pecyferyczne"); trz~ba ~edriak .od razll po<Do:eslic, 
id : wszystkie przedmioty stworzone pozostaJCl poza sfel1\ przedmiot6w 
_e ych z tych samych racji. Np. lic.zba ur.ojona . i (pierwiastek ikwa~-

. . -
0 ~a. ~a:rden: Sp6r o ~e:nie ~ta, t. ~,' ~ 2, ·w~wa ·~961; B. JnCarden. 
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towy z -1) jest przedmiotem heteronomicznym, zawdzi~czajqcym sw~ sy
tuacj~ ontologiczmi pewnym teoriom matematycznym i ~kr~lonym ma!~ 
matycznym czynnO.Sciom; jest on jednak jedynie zaczep1en1em dla m~sli, 
pozwalajqcym na zbudowanie bardziej rozwini~tych struktur. Natollllast 
nieskoilczone liczby kardynalne, nawet te, ktore dane nam SC\ jako w spo
s6b oczywisty heteronomiczne, bowiem np. zaleZci w swym istnieniu od 
antyintuicyjnych aksjomat6w, s;i przedmiotami dla siebie, a nie tylko 
o tyle, o ile sluZc:l zibudowaniu szerszych struktur nieskonczonych. . 

R6znice tego rodzaju, zachodzqce w obr~bie peryf erycznych przed.nuo
tow matematycznych, muszil bye brane pod uwag~, gdy szukamy odpo
wiedzi na pytanie, czy wszystkie one istniejq w ten sam spos6b, tj. crj 
Sq czysto intencjonalne w rozumieniu .Ingardena. Jesli odpowiedz na ~ 
IJytanie .bylaby twierdzqca, mo:Zna by rozwinqc dualistycznci ontolog1~ 
(przypominajcicci bye maze ontologie Leibniza Qraz szkoly Hilberta i Bet'· 
naysa). W koncepcji takiej uwazalibysmy swiat matematyki za zbudowany 
z centralnego j'ldra autonomicznych przedmiot6w idealnych. J~dro to~: 
nowHoby intersubiektywny punkt wyjscia, od kt6rego mozna by doJSC 
do obszar6w peryf eryjnych posluguj~c si~ systemami definicji i dowod~w, 
kt6re prowadzilyby. tam w spos6b calkowicie dowolny tak, jak dz1ela 
sztuki literackiej prowadzq do obszar6w przedmiot6w quasi-rea~ycb,ch. 

. stwarzanych przez nie dzi~ki udost~pnieniu ich nam w konkretyzac1a 
Napotykamy tu jednak caly szereg r6mic, w szczeg6lnosci r6.Znic ,,wolno
sci tw6rczej", jakiej doswiadcumy, gdy np., z jednej strony, piszemy 
powiesc, a z drugiej strony, opracowujemy pewne rozszerzenie mate:na
tycznej teorii zbior6w. Je-Sli jedno i drugie mialoby bye stwarzarue~ ; 
,,fi.kcyjnych" przedmiot6w, to musieliby$my przyjClC do naszej ontologu ; 
odr6:Znienie fikcji ,,naturalnych" oraz fikcji wymyslonych zupelnie do~ol· . 
nie. Uzyslrujemy to dziE:ki przyj~ciu nowej pary moment6w egzysten~Jal· '. 
nych (korzystaj<}c z pewnych idei, wspomnianych ·przez Ingardena w l~ 
dyskusji w tomie pierwszym Sporu o istnienie swiata poj~c egzystenc~al· 
.nych wprowadzonych przez H. Conrad-Martius) 2. Momenty te okreSll· 
my. jako egzystencjalne s am 0 u grunt 0 w a:n i e ezy S ;t ab i Ino_sc 
(SemsselbstbegTiindetheit) oraz egzystencjalna s z t u c z n o s c czy n 1 e
s ~a~ i 1 no .s c. (Sei~nstabil!tiit); przedmiot samougruntowany egzysten· : 
c1alme, choc n1esamoistny, rue posiadaj~cy w ~bie swego bytowego fµn- 1 
damentu, ,.jest taki, jakby mogl sobie po z w o 1 i c na posiadanie f~ I 
datnentu w sobie" 3; przedmiot taki bylby niejako sam w sobie. ustabi¥: 1 
zow~y i sobie wystarczajqcy. Przedmioty nie posiadajcice tej stabiln~ ~ 
nazw1emy egzystencjalnie sztucznymi. Zauwazmy ze podobnie jak pier~ ' 
wotnosc i wt6rnooc, wprowadzone przez nas mom~nty bc;:d~ na og61 fela- ~ 

. t~wne \~obec ?aneg~. zbi.oru podmiotow: co jest stabilne dla jednego_ ~ : 
kiego ~~loru, me mus1 bye takie dla innego. . .. , .. 

Jesli zapytamy, czy wszystkie peryferyczne przedmioty matematy~ ; 
~ samoll:grunt?~ane, to mo~a tu wyr6znic d w a 0 dr ~ b n e zagadnit' 1 
ma, a m1anow1.c1e (1) pytarue (fenomenolo' giczne), czy wszystkie peryI~ I 
ryczne przedmioty mat~matyczne SC\ . n a m d a n e jako posiadajqce .~ 
mo~en~, oraz (2) pyta~e (~etafizyczne), .czy wszystkie takie prz~ot1 l 
pos1adaJ<4 t_en ~oment Jakos w so b i e, tj. czy ~ same takie, .Ze z istOtf J 

S\vej nadaJ'l sit: do tego~ aby bye ·przedmiotem dziel .matematyczn~ I 
daj~cym si~ ~c;>nkretyzowac .w spos6b stal?i~y. Rozr6zni~nie (1) i(2> ~.I 

• R. Ingarden,· Spfrr ... t. 1, s. 94. 
'Tamie. 
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podstawowe i musi bye wziE:te pod uwag~ w kazdej fenomenologicznej 
filozofii matematyki. Obecnie naszkicujemy odpowiedz na pytanie p ierw
sze, dopiero przeprowadzenie pewnych dalszych analiz (w szczeg6lnosci 
ustalenie, o ile moment samougruntowania jest relatywny wobec pewnego 
spoleczenstwa matematyk6w, i zbadanie moi:liwosci istnienia kilku takich 
spoleczenstw, ,posiadaj~cych n i: ez god n e .poglqdy na temat obszar6w 
stabilnosci w swiecie matematycznym) pozwoliloby nai zajE:cie siE: pytaniem 
metafizycznym {2). · 

Co znaczyloby wla8ciwie twierdzenie, iz wszelkie ·przedmioty mate
~~cme sq nam dane jako samougruntowane egzystencjalnie? Najwai:
me1szym znaczeniem tego twierdzenia byloby, ze wszelka konkretyzacja 
pe.wnego dziela matematycznego wi~zalaby siE: z takq prezentacj~ przed
mrotu heteronomicznego, wyznaczonego przez to dzielo, iz przedmioty te 
narzuc~br sf~ nam jako posiadaj~ce same w s0-hie usprawiedliwienie 
swego ~stnie~a, tak jakbysmy znajdowali je uwiklane wraz z innymi 
~~00:0~ w sie~i ·zwi~zk6w, prezentujqcych si~ nam jako konieczne. 
klad ze taki rod~aJ .konkretyzacji nie zawsze ma miejsce. ~by dac.przy
Jec robu, w Jaki konkretyzacje, wyst~pujqce u czlonkow caleJ spo
tu zn 1 matematy~6w, mogq ukazywac przedmioty pozbawione momen-
samougruntowan~a, wezmy pod uwag~ moZliwq reakcj~ uznanego ze
~ matematy~6w na oryginalne dzielo ma tematyczne, dokonujcice no
~% rewolucy~nego rozszerzenia Swiata przedmiot6w matematycznych.: 
cenia st!°leczenstwo specjalist6\.v posiada w6wczas tendencjE: do odrzu
iluz··" w°-~zonego v: ten sposob zespolu przedmiot6w jako ,,barokowych J.1 

• • owczas zas sytuacja jest taka ze wlasnie w z g 1 E: de m t ego 
siadaecze~a m~tematyk6w nowo st~orzony obszar przedmiotowy pa
nej ~ t~tn ,s~admm rozwoju matematyki jedynie moment egzysten~Ja~
~kazac ~osci. Z fenomenologicznego punktu widzenia mo:ina ogolrue 
iako stab~e peryferyczny · obszar przedmiot6w matematycznych danyc~ 
!4Wiera· ne !-' danym. stadium rozwoju matematyki granico/. z obszaram1 
obsr.ar0:~ pr~e~m1oty egz~stencjalnie s z t .u c z. n e. N~Jd~~szy z .tych 
jqCC\ ter P z~iotow n1estab1lnych przechodz1 w pus~ . mcosc, zaw~er~
icb konh[ nie .!,zdobyte" przez ~atematykow w sensie. ~dost~menu~ 
fonnac· . tyzacJ1 przez pewne dz1elo matematyczne'. Sw1ezo s~orzon~ · 
lw6rca Jia. ~tematyczna rozpoczyna fycie jako przedmiot · niesta~~lny~ · J e] 
~na ni~t!6 nasb;pcy majq teraz za zadanie prze~o~anie .coraz wi~ksz~go 
1 definicji ~c~ch mate~atyk6w o prawomocnosc1 sw<nch· · argumento~ 
Uzyskuje wz 'ze ostateczn1e {w -pomyslnych przypadkach) dana for~ac3a 
lllonient gl~dem calego spoleczenstwa matematyk6w egzystencJalnY 
sne iycie~oug~n~owania. W6wczas rozpoczyna·ona w matematyce wla: 
\V innych D.l~leznie od dziela, kt6re j(l stworzylo; moie np. :vY~t~powac 
SO.ania d ~ch, Podlegajqc r6i:norodnym procesom uog6ln1an1a, zasto
Padkacb n~einnyc~ 0 bszar6w przedmiotowych itd. Zauwa.Zmy, ze.w przy: 
lostac : z n i P<>nlyslnych stworzony przedmiot matematyczny moze n:awet 
llacisk:iem i!.7:Z. z ~. n Y,• tj. · calkowicie usuni~ty ze. 5wia ta matematyk! p~d 
~sprzeczn;4 .r1.yki, ktorej np. udaje si~ pokazac, ze pierwotne defuncJ~ 
. Potrz~ba·d .. . . . - .. . . - . '.· - . .. . . : ~- . . 

tilnej ·kollkr tyoprowadzania 'Zawsze twor6w matematycznych do stanu sta
~enia s~ ~~alnoSci dla calego spoleczeilstwa. m.atematyk~w oraz 
~da na t!'· e twory te zdolne SC\ obronic siE: przed fa~howct . krytyk~, 
~ 111.Usi si orczych· m.atematyk6w . ograniczenia, analo~iczne do. tych, 
bye\\? zgOdzi ~ P<>ddac kazdy; kto pragnie zostac tworcl:l dziela ~z~1, aby 

,.,, ·" ·< .e z \Vymaganiami estetyki. z tego wynika,,,2:e umanie ,,pery-
.. ·., .f-·;·. :· . . • •' .. 

. .... . ' .. ~. . ..... . . :'· 
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ferycznel'' matematyki z·a rodzaj ,,liter.atur~ przedi:Wot6w. idealnycb'': 
stwarzajC\cej wlasne przedmioty badan13:, ru~ czym z t~J matematf¥ 
jedynie pustej zabawy czy rytualu, pos1adaJC\cych w naJ.leps.~ · r~ 
wartoSc pragmatyczn(\. Choe bowiem nie ma jui preegzystuJ~ceJ dziedzin)' : 
przedmiot6w idealnych, w.obec kt6rej moglibyS?ny ~praw~a~ nasze rezul· \ 
taty, pozostaje jednak wymaganie, stawiane calej dz1a~alnos.c1 matematyka, 
aby przedmioty przez niego stworzone byly ~rze?m1otam1 sa~ougrunti 
wanymi, wobec kt6rych my81 jako taka czu3e s1E: w sz~zegolny sposo 

,,u siebie". 

Z. PRZEDMIOTY STABILNE :POZA MATEMATYK4 

. Aby zastanowlc si~ .nad zagadnieniem wyst~powania egzystencj~e~ \ 
momentu stabilno5ci ·poza dzi.edzin~ matematyki, przypolll?-ij~Y sob1.e n.a~ 
pierw kr6tko to, co ustalilismy na t emat sposobu istn1en.1a stabilnt . 
przedmiot6w intencjonalnych w samej matematyce. Przedm1oty t~ Sct+! 
teronomiczne, tzn. (1) sq one przedmiotami czysto intencjonalnynu w •1 -:
sensie, ze nie pooiadajq Za.dnych odpowiednik.6w wsr6d (rea~ych ~ 

1 

idealnych) przedmiot6w autonomicznycb, oraz (2) s~ one w sw~J _sytuacp 
egzystencjalnej zawisle od akt6w Swiadomycb. To ma znaczyc, ze ~zo
staj~c w sytuacji przedmiotow mysli, przedmioty h eteronomiczne ~ Cl~~' 
na lasce 5wiadomo5ci, ktora maze w kazdej chwili wyccfac swe. mte~c}~ 
zaprzestac konkretyzowani~ odnosnych dziel, nie angazowac s1~ wi~l 
w pewne czynne>Sci konieczne dla takiej konkretyzac1i itd. Lecz ·prz~<: 
ty stabilne to takie, kt6re pozostaj(\, co wi~cej - takie,- kt6re poSla~al~ 
,,ontologiczn<l bezwladno8c'' i sq jak gdyby tak uposazone, aby prieZJC 
Przedmiot samougruntowany jest wla.5nie taki, ze kazda adek\yatna k~ 
kretyzacja dziela cry dziel, kt6re utrzymuje\ go w bycie, zwi&zana ~ 1 
z prezent~~j~ tego przedmiotu jako posiadaj~cego wlasn<l, ·przyslu~UJ'l~ I 
i:iu wartoSc, wlasne szczegolne uzasadnienie jego re-konkretyzowa~O: 
Sla~a on pewnq ,,naturalno5c" dla naszej rnysli, kt6ra k a:ie nam.:}:""'"~c 
probE: ,wydoby_cia go z jego pierwotnego kontekstu definicyjnego . . 1 ~ 
so~an1a go w mnych kontekstach, do zastosowania go jako narz~a:~':" 
w ~ych ?bszarach przedmiot6w itd. Mo:iemy ·wreszcie przypo~ec, .JJ. 
s~b1~c 1est momentem . egzystencjalnym, rela:tywnym. W an~e ~e
~y matematy~ tai i:elatywn~c maze zosta~ usuni~ta przez uto~r 
me· "egzysten~3alneg() samougruntowania,, z ,,u g r u n t o w an 

1 
e ~ 

e g z Y st enc Jal ·n y m · d 1 a cal e j s pole c z nos c i mate 1'Il a ty 
k 6 w", bowi~ to ostatnie jest wla5nie celem, )akiego osiqgxtl~i~ pxitl 
swe twory ka:Zdy tw6rczy matematyk stawia sobie .za eel; lecz na ·iDDJth 
polach w gr«: w~O<W\ inne ~olecznooci i ich cz~. Tedy rotne moJD~~ 
samougruntowam.a ~ ~gzys~ene1alnego, kt6re konstytuuj~ siE: d1a ·~el 
z tycb ~pol~~Cl czym~ z poj~a· ,,stabilnosc.i" eo§ bardzo ogoln~ 
co nasuwa moiliwoS<: .owocnego zastosowania tego poj~a do uzupehU 
nia Ingard~owego opisu obszari>w przedmiotowych wykraczaj~cych ~ 
centralne dziedziny autonomiczne. · · ' ·_: · · 

R?zw~y~ najpierw ?nyklad literatury, na kt6rej terenie in~t' 
I"C?zwtn'll na1p1eny ~~ 1 adekwantn~ kcmcepcjt:: przedmiotu czysto llltel': 
c1onalne~o. Jeg? zd.aniem przedmiot taki powstaje zawsze, gdy d~ 
wlasn~1 pnypisane z~tant\ pewnym ·wyimaginowanym podmiotein~cectt 
nast~pn1e jednak bl~nte przypisal wszystkim przedmiotom inteDCJ~ 
n;m t~ dowoln~, tj. twi~rdzil, ze .wszystkie. p~edmioty ·czysto .irit~~.t 

. . . . . . . . . . ..:-:.>:;.~?: 
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nalne posiadaj~, w naszej terminologii, egzysten~jalny moment sztuc:mie>Sci. 
Moment ten istotnie. zdaje si~ przyslugiwac np. bohaterom drugorz~ej 
powie5ci, gdzie . autor nie zamierzal nawet stworzyc dziela s z tu k i. .sy
tuacja ontologicma bohater6w takiej powie$ci polega istotnie jedynie na 
tym,:ze sq .przedrniotem intencji czytelnika w ramach adekwatnej kon
kretyzacji dziela, kt6re ich okreslil'o. Tak jednak rzeczy si~ nie maj~ w 
.przypadku wszelk.ieh przedmiot6w literackich, w szczeg6lnoS<:i przedmio
t6w wjznaczonych przez uznane dziela sztuki literackiej. Istniej~ r6Zlle 
,,stopnie dowolno8ci" przypisain.iai wlasnosci przedmiotowi czysto intencjo
nalnemu, odpowiadajqce r6znym ograniczeniom, np. estetyeznym, kt6re 
musUl bye uwzgl~one, gdy wymagany przedmiot ma zostac stworzony. 
Pozostaje teraz tylrko uczynic krok, ipolegaj~cy na odniesieniu tych . r6z
nych stopni dowolnoSci przedmiot6w intencjonalnych do posiadania przez 
ten przedmiot .r6znych momentow samougruntowania wzgl~dem r6:Znych 
spolecznosci i ich c~ci. Dlatego tei:, tak jak wyr6Znilismy stabilne stwo
rz~ne przedmioty matematyczne, kt6re mog~ ,,.poruszac si~ niezaleZnie. od 
dZiel, kt6re je okre5lily", tak moglibysmy r6wniei odr6znic samougrunto
w~e przedmioty literackie, ·bohater6w, nastroje, jakooci metafizycme itd.~ . 
ktore 8" tak ukonstytuowane, ze pozostaj~ V! historii i cieszq si~ ustabili-
1.0wanym bytem-; niezale:Znym od dziela-, 'kt6re wydalo je na Swiat. Tak 
~P· Hamlet posiada moment samougruntowania egzystencjalnego wobec 
ego, co nazwac by moZna. swiadomo5ci~ poszekspirowskq: grai on rol~ 
:orzon~go el~mentu e j d e t y c z n e g o naszej mysli. Og6lnie powie
prz~~~emy, ze sztuka i literatura spelniajci funkcj~ tworzenia stabilnych 

\;Ullll?t6w, kt6re mog~ .grac t~ rol~. . 
em~ literatury m.ozemy przejsc do rozwaZania bardziej og61nych poj~c 
E,.; .. tll'Yczny~h z dziedziny np. historii, 1polityiki, religii - nawet z .nauk 
;j1c~ - _J~o przyk1ad6w sta•bilnych twor6w intencjanalnych. ~yst:m · daeer:: religi]1lych, wzgl~dnie system polityczny czy :tyczny mus~ p~s1~: 
lDa rn~t samou~towania dla spoleczenstwa, tktore go uznaJe, ~~h 
Np ~c t~ rol~, Jak~, jak wiemy, systemy takie zazwyczaj- spelniaJci.: 
~any ~~em przekonan politycznych uzyskuje 6w moment popr~~' 
aby ~ ~o~e, proces takie·go wychowania czlonk6w danej spolecmosc1, 
~~ om adekwatnie system .ten zreallzowac; dzieje si~ to w. !ten. 
\VUj~ ~ ze dan~ SJ?o!eczno8c i przeko.nania po~tyczne w~j~e ~ostoso- . 
Pnek ~,do sieb1e w dlugotrwalym proceSie przyswa1arua · sob1e .. . tych · stwo: Przez daml spolecznC>Sc. w podobny, sposob pewien okr~ony,_ 
inent Y system wm-toSci mC1Ze uzyskac wobec pewnej .spoleczno5ct ma-: 
SJ>osOb ~ougruntowania. Zauwaiyc trzeba ze . to pociqga za sob~ . taki 
nej, ii wo:etyzow~~a ~ch ~artosci, prz~z c~oz:tc6w spolecznosci d~
P<>?tinn<>Sc· nkretyzac11 te1 posiadaj~ one czynruk :unperatywny, czyruuk 
stein w i; ten ·bowiem wlaSnie czyn.nitk odr6:2m.ia dany system jaiko sy-

lro-iez: rt 0 sci,. a ·nie tylko bezwladnych .przedmiot6w czy tpO~~-· . · :: -: 
~ 61n \Vreszc1e WZiqc ~ pod· uwagE: sposob, : w jaki przyswa1amy ~ob~e 
Swiata ~ .~ stworzone · poj~ia, jakimi ' poslugujemy"si~ dla 'zr~~e~a 
~ ?Unktu zy .to z .P~tu widzenia: nauki, spolecze:6.stwa, czy ·· t~z ~ed~e 
Jak ;,eleJrt Widzen1.~.!11dywiduum w jego Zyciu codzienn'.~ ·;...;..:. P~~~1a taki~ 
t:harakter zcznosc ·' ,,demokracja", ,,schizofrenia"; :' :;,03czyzna · ' . · ,,po~ki 
nie, ·Ietz kalcioelowy': itd. Kaide z tych poj~ istnieje je4yni: · u:itei:cjo~al
l'!latywny·w r~zri:1tych uzyskaro moment-samougrun:c!~am~kt~ry 3est .. 
resie ~oluc 'i l sp<:>s6? wobec romycb spolec:n(J.:llW,: w . ugun ~ro-:. 
_, ·: , . l da~eg~ po1t:e1a-pohtczonym, ~e stopruowym ma3dowan1em 
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przez nie miejsca w ukladzie naszych poj~c oraz z wielorakim jego uiy
ciem w naszym mysleniu. Zastanowienie si~ nad takimi .poj ~iami moie 
nawet doprowadzic nas do przekonania, ze Ingardenowy czysto .niestabilny 
przedmiot intencjonalny· jest tylko szczeg61nym ·iprzypadkiem, kt6ry po
jawia si~ w6wczas, gdy pewna jednostka wytwarza w swych aktach swia
domych pewien przedmiot czy pewne znaczenie, kt6r~ moglo bye wytwo-
rzone jedynie przez danq jednostkE: '· · · 

Mam nadziej~, .Ze niniejszy artykul pokazal, iz pr6ba zastosowania 
ontologil i estetyki Ingardena do dziedziny istnienia matematycznego m<>
ze miel: wa.Zne nast~pstwa nie tylko dla filozofii matemaityiki, lecz r6wniez 
dla filozofii og61nej, filozofil . sztuki, filozofii warto8ci i spoleczeiistwa. 
Choe jednak uznali§my 2a konieczne rozszerzenie aparatury poj~iowej 
Inga.rdena dla podj~ia. ponownej proby rozwiqzania zagadnien, jakie po· 
jawiaj~ si~ w tych dziedzinach, pamiE:tac trzeba, ze wielkim osiqgni~iem 
Ingardena bylo zbudowanie .pierwszej filozofiJ, w kt6rej owe szczeg6lne 

. ontologiczne zagadnieniai mogly bye w og6le zaatakowane 5 , 

Tlumaczyl z angielskiego Andrzej P6Uawski 
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