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Wypada sie↪ przedstawić; jestem profesorem informatyki w jednym z amerykańskich uniwersytetów
stanowych. Tak jak Pani Profesor Helena Rasiowa by lem doktorantem Pana Profesora Andrzeja
Mostowskiego (tyle ze 18 lat później). Przez jakís czas by lem kierownikiem Zak ladu Podstaw
Matematyki w Uniwersytecie Warszawskim. Po emigracji z Polski w roku 1982, porzuci lem Pod-
stawy Matematyki i prowdzi lem przez lata naste↪pne badania w dziedzinie logik niemonotonicznych
i innych obszarów Podstaw Informatyki. W późnych latach 80ych, napisa lem wspólnie z Pania↪
Profesor Rasiowa↪ kilka prac poświe↪conych “zbiorom rozmytym” (ang: “rough sets”.)

W tym tekście skoncentruje↪ sie↪ na kilku epizodach z lat 60ych, kiedy to by lem studentem, a póżniej
asystentem, doktorantem i adiunktem w Instytucie Matematyki Uniwersytetu Warszawskiego.

Studia matematyczne zacza↪ lem w roku 1960ym. Na pierwszym wyk ladzie z Algebry, siedzia lem
obok Iny Rauszer (póżniej Profesor Cecylii Rauszer). Wyk ladowca↪ by la Pani Profesor Rasiowa.
Oboje, tak Ina jak i ja bylísmy wkrótce zainteresowani Podstawami; ja - g lównie Podstawami Teorii
Mnogości, Ina Podstawami Algebraicznymi Logiki (po drodze niejako zajmuja↪c sie↪ też Analiza↪
Funkcjonalna↪).

W roku 1964, Ministerstwo Oświaty zdecydowa lo że w szko lach średnich nauczyciele musza↪ mieć
wykszta lcenie wyższe - na poziomie magistra. Skutkiem ubocznym tej decyzji by lo to ze nagle we
wszystkich uniwersytetach pojawi ly sie↪ wielkie grupy studentów studiów zaocznych i wieczorowych.
Ktoś musia l ich uczyć. W tej sytuacji, Uniwersytet Warszawski zdecydowa l ze studenci matematyki
kończa↪cy w latach 1965 i 1966, mogli ukończyć studia matematyczne w cia↪gu czterech (zamiast
pie↪ciu) lat. Trzeba by lo tylko zdać w czasie wakacji egzaminy z trzech wyk ladów. Dla mnie
samego skutkiem ubocznym by lo to, ze nigdy póżniej nie nauczy lem sie↪ podstaw fizyki wspó lczesnej.
Zamiast tego z loży lem egzaminy z teorii pierścieni nieprzemiennych, z logiki matematycznej i teorii
przed lużania funkcji. Egzamin z logiki dawany by l przez Pania↪ Profesor Rasiowa↪. Przed egzaminem
(przedmiot by l dla mnie do pewnego stopnia znajomy; Pan Profesor Mostowski da l uprzednio kurs
Teorii Modeli na ktory pilnie ucze↪szcza lem i prowadzi lem obszerne notatki (mam je do tej pory)).
W istocie, tematyka nie by la bardzo róźna.



Przed egzaminem jednak, Ina Rauszer ostrzeg la mnie ze napewno be↪de↪ pytany o dowód twierdzenia
o pe lności logiki pierwszego rze↪du. Twierdzenie to, pochodza↪ce od Kurta Gödla, wia↪że syn-
taks i semantyke↪ logiki (rachunku predykatów) pokazuja↪c że zdania dowodliwe w teorii pier-
wszego rze↪du (powiedzmy T ) to dok ladnie zdania prawdziwe we wszystkich modelach teorii T .
Wspó lczesne dowody tego twierdzenia prowdzone sa↪ zazwyczaj na jeden z dwóch sposobów. Pier-
wszy, pochodza↪cy od Leona Henkina, oparty jest na konstrukcji pochodza↪cej od Adolfa Linden-
bauma jeszcze z lat 30ych. Ale jest też inny dowód, pochodza↪cy od Rasiowej i Sikorskiego i
opieraja↪cy sie↪ na tak zwanym “Lemacie Rasiowa-Sikorski”. Zdanie to mowi ze dla dowolnej alge-
bry Boole’a B, dowolnej rodziny 〈Ai〉i∈ω podzbiorów algebry B i dowolnego niezerowego elementu
a algebry B istnieje ultrafiltr U w B zawieraja↪cy a i zachowuja↪cy kresy dolne wszystkich rodzin
Ai. Od tego lematu do twierdzenia o pe lności juz tylko jeden krok. Oryginalny dowód Lematu
Rasiowa-Sikorski by l topologiczny, i opiera l sie na twierdzeniu Baire’a o kategorii. Dowód ten
pochodzi l od Rasiowej i Sikorskiego z ich oryginalnej pracy. Ale nieco póżniej, w recenzji pracy
Rasiowej i Sikorskiego publikowanej w r. 1951 w Journal of Symbolic Logic (w tym czasie jeszcze
JSL publikowa l oprócz oryginalnych prac także recenzje) Solomon Feferman poda l inny (i prost-
szy) dowód owego lemmatu, dowód pochodza↪cy od Alfreda Tarskiego. Wszyscy (?) wiedzieli ze
to w istocie Tarski demonstrowa l swój priorytet do Lematu Rasiowa Sikorski (Feferman, w okresie
póżniejszym wybitny logik, by l we wczesnych latach 50ych asystentem Tarskiego). Dowod podany
przez Fefermana by l czysto algebraiczny.

Wie↪c Ina, wiedza↪c źe ide↪ na ten egzamin ostrzeg la mnie ze napewno be↪de↪ musia l podać dowód
Lematu Rasiowa Sikorski. Ale, tak powiedzia la, musisz podać dowód oryginalny, Rasiowej i Siko-
rskiego, dowód Fefermana jest nieakceptowalny. No i tak sie↪ też sta lo. Ostrzeżony przez Ine↪,
nauczy lem sie oryginalnego dowodu i (zgodnie z Iny przepowiednia↪) zosta lem o to spytany. Egza-
min (by ly to wakacje) odbywa l sie↪ w mieszkaniu Pani Profesor niedaleko Sejmu w Warszawie. Po
wykazaniu przezemnie lematu (z oryginalnym dowodem oczywiscie) oraz twierdzenia o pe lności
pomoc domowa przynios la kawe↪ i ciastka...

Lemat Rasiowa-Sikorski by l istotna↪ cze↪ ścia↪ programu badań Rasiowej i Sikorskiego polgaja↪cym na
algebraizacji logiki. Wprowadzili oni w tym celu poje↪cie modelu booleowskiego. Oparte to jest
o idee↪ ze mozna rozważać struktury ktore przyporza↪dkowuja↪ zdaniom logiki wartosci w algebrze
Boole’a innej niz algebra na elementach 0 i 1. Badania te podsumowane w ksia↪zce Rasiowej i
Sikorskiego “Mathematics of Metamathematics” by ly prowadzone w wielu ośrodkach i zaowocowa ly
w g le↪bokich badaniach dotycza↪cych relacji mie↪dzy logika↪ i algebra↪. Ważne uogólnienia lematu
Rasiowa-Sikorski wykazali Rauszer z Sabalskim i inni.

W tym samym roku 1964, Paul J. Cohen z Uniwersytetu Stanforda wykaza l niezależność hipotezy



continuum od aksjomatów teorii mnogości ZF. Ów problem pochodza↪cy z pocza↪tku XX wieku
pochodzi l od Hilberta i by l cze↪ ścia↪ s lynnych “dwudziestu trzech problemów Hilberta”.

W swoim dowodzie Cohen wprowadzi l istotnie nowa↪ technike↪ dowodowa↪ nazywaja↪ca↪ sie↪ “forc-
ing”. Myśmy w Warszawie natychmiast “rzucili wszystko” i zacze↪li studiować te↪ metode↪. Tak
by lo we wszystkich ośrodkach badań podstaw matematyki na ca lym świecie. Forcing by l technika↪
tajemnicza↪. Kilka lat póżniej, w r. 1967 Dana Scott i Robert M. Solovay wykazali ze ów forcing
to, w istocie, konstukcja pewnego modelu Booleowskiego dla Teorii Mnogości. By lo to dla nas
wszystkich, zajmuja↪cych sie↪ podstawami teorii mnogości odkrycie niezwyk lej wagi. No i pokaza lo
to jak istotne by ly intuicje Rasiowej i Sikorskiego.

Lata 60e nie by ly w Polsce okresem  latwym. W szczególności w Warszawie, gdzie studenci Uniw-
ersytetu zaangażowani byli w dzia lalność polityczna↪ nietolerowana↪ przez “w ladze↪”. W tych trud-
nych latach (ktorych, oczywíscie by lem świadkiem) Pani Profesor Rasiowa by la przez szereg lat
dziekanem Wydzia lu Matematyki i Fizyki (potem, po rozdzieleniu Wydzia lów, dziekanem Matem-
atyki, Informatyki i Mechaniki). W szczególności Pani Profesor Rasiowa by la dziekanem w trudnym
roku 1968 i póżniej. Dzisiaj doste↪pne sa↪ obszerne materia ly opisuja↪ce to co w polskiej historii nazy-
wane jest czasem “Marcem”.Opis tego co dzia lo sie “na Matematyce” znależć mozna w ksia↪zce
Profesora Andrzeja Friszke “Anatomia Buntu”.

Wśród dramatycznych zmian na Wydziale, zawieszenie “trzeciego roku” Matematyki i usunie↪cie
niektórych pracowników stworzy lo sytuacje↪ która grozi la warszawskiej matematyce ca lkowitym
rozpadem. W tej trudnej sytuacji, takt i umieje↪tność negocjacji jaka↪ Pani Profesor Rasiowa okaza la,
bez wa↪tpienia, pozwoli ly środowisku unikna↪ć “najgorszego”.

Moje wspomnienia Pani Profesor Rasiowej mia ly być krótkie. Wie↪c wspomne↪ tylko ze wiele lat
póżniej, juz w Stanach Zjednoczonych, mia lem okazje↪ wspó lpracować z Pania↪ Profesor Rasiowa↪ nad
problemami nukowymi. Bardzo to by lo dla mnie mi le i pouczaja↪ce doświadczenie.

Kończe↪ wie↪c, życza↪c uczestnikom spotkania udanych obrad i  la↪cza↪c sie↪ z Wami w tym uhonorowaniu
dorobku i osobowości Pani Profesor Rasiowej.


