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Roman Sikorski urodził się 11
lipca 1920 r. w Mszczonowie k.
Grodziska Mazowieckiego. Jego ro-
dzicami byli Ignacy Sikorski i Jó-
zefa Wasilewska.

1 Życie

Gimnazjum kończył w Żyrardo-
wie. Był członkiem grupy reda-
gującej gazetkę szkolną „Młode
Pióra”. Od 1937 r. studiował na
Uniwersytecie Warszawskim fizykę
a następnie matematykę. Okres
okupacji niemieckiej to czas, w któ-
rym pokolenie wychowane w du-
chu pracy dla Ojczyzny pracowało
i uczyło się z wiarą, że ona znowu
będzie niepodległa. O tym okresie
sam żartował, że kończył „uniwer-
sytet w Mszczonowie”.

Jeszcze jako student już w 1945 r. zostaje asystentem. W 1946 r. — jako
jedyny stypendysta z Polski — wyjechał na studia do Zurychu. Magiste-
rium uzyskał w roku 1947. Mając 29 lat, w dwa lata po ukończeniu stu-
diów, zostaje doktorem nauk przyrodniczo-matematycznych. Promotorem
rozprawy doktorskiej był Andrzej Mostowski. Rok później w 1948 r. zo-
staje docentem, co daje mu prawo wykładania oraz kierowania pracami
naukowymi. W 1950 r. zostaje mianowany zastępcą profesora nadzwyczaj-
nego Politechniki Warszawskiej Wydziału Chemii. Był wówczas najmłod-
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szym 30-letnim profesorem. W roku 1952 został nadzwyczajnym profeso-
rem Uniwersytetu Warszawskiego (Katedra Analizy Matematycznej). Jako
profesor doktor (starego typu) w 1955 roku przechodzi procedurę nada-
nia stopnia naukowego w Instytucie Matematycznym PAN. Praca składa
się z pięciu tekstów pod wspólnym tytułem Ciała niezależne i produkowa-
nie Kartezjańskie. Recenzentami byli prof. dr Edward Marczewski, prof. dr
Stanisław Mazur oraz prof. dr Władysław Orlicz (ref. z ramienia C.K.K.).
W roku 1957 na Uniwersytecie Warszawskim został profesorem zwyczaj-
nym (Katedra Funkcji Rzeczywistych). Od 1949 roku Roman Sikorski był
pracownikiem naukowym Polskiej Akademii Nauk (PAN). W 1962 roku
został członkiem PAN-u. W latach 1965–1977 był dyrektorem Instytutu Ma-
tematyki PAN. Był więc Roman Sikorski przez szereg powojennych lat jed-
nym z najmłodszych najpierw docentów, potem profesorów Uniwersytetu
Warszawskiego, a od roku 1962 członków PAN.

Wewnętrzne uporządkowanie i charakterystyczna dla jego pokolenia
postawa społeczna nie pozwalają mu zamknąć się na sprawy społeczne:
znajduje czas i energię na działalność w Polskim Towarzystwie Matema-
tycznym (PTM). Praktycznie kierował nim od 1951 do 1977 roku. W latach
1951–1955 był sekretarzem PTM a od 1957 do 18 kwietnia 1958 roku wi-
ceprezesem i ponownie wiceprezesem w latach 1959-1965. W latach 1965–
1977 był prezesem PTM. W 1950 r. Roman Sikorski został laureatem na-
grody im. Stefana Mazurkiewicza. Kiedy złożony ciężką chorobą musi zre-
zygnować z wszelkiej działalności, otrzymuje godność członka honorowe-
go PTM.

Bogdan Miś1 tak oto wspomina profesora Sikorskiego:

Jeden z najdowcipniejszych i najbardziej uroczych ludzi, jakich
znałem w życiu — w dodatku światowej klasy matematyk, nie-
stety już nieżyjący — profesor Roman Sikorski, znany paru po-
koleniom matematyków pod zasłużenie frywolnym pseudoni-
mem „Ersik”, jest autorem pysznego w swej absurdalności twier-
dzenia. Orzeka ono otóż, że — wbrew nauce szkolnej — przez
każde trzy dowolnie dowolnie wybrane punkty da się przepro-
wadzić prostą; warunek jest tylko jeden: musi ona być . . . dosta-
tecznie gruba.

Innym przykładem dowcipu a jednocześnie swobody w poruszaniu się
w tematyce matematycznej może być jego wystąpienie z okazji Międzyna-
rodowego Dnia Kobiet, jaki przypadł w okresie zjazdu Polskiego Towarzy-

1Zob. „Gruby włos” http://www.racjonalista.pl/kk.php/s,3962.
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stwa Matematycznego w Szczecinie2. To oraz jego wielkość i bezpośred-
niość składające się na osobisty urok sprawiły, że stał się on jakby jedno-
osobowym, ale jakże silnym pomostem między grupą znacznie starszych
profesorów i znacznie młodszych asystentów. Nic więc dziwnego, że był
w swoim czasie jedną z najpopularniejszych postaci wśród polskich mate-
matyków.

Jest jednym z najwybitniejszych członków Warszawskiej Szkoły Mate-
matycznej. Już wydana w 1959 r. „Mała Encyklopedia Powszechna” (jedno-
tomowa) zawiera hasło poświęcone Romanowi Sikorskiemu jako matema-
tykowi, zajmującemu się teorią funkcji rzeczywistych, teorią dystrybucji,
analizą funkcjonalną, logiką matematyczną, algebrą oraz topologią. Roman
Sikorski jest autorem ponad 100 prac naukowych. Jego doktorantami byli:
Karol Krzyżewski i Tadeusz Traczyk3.

Niezwykle aktywne życie Romana Sikorskiego ciężka choroba zamie-
niła w kilka lat cierpień. Zmarł w Warszawie 12 września 1983 roku.

2 Dzieła

1. Funkcje rzeczywiste, t. 1–2 (Monografie Matematyczne, t. 35) PWN,
Warszawa 1958–59

2. Boolean Algebras, Springer Verlag, Berlin 1960.

3. Rasiowa Helena, Sikorski Roman, The Mathematics of Metamathe-
matics (Monografie Matematyczne, t. 41) PWN, Warszawa 1963

4. Mikusiński Jan, Sikorski Roman, Elementarna teoria dystrybucji (Małe
Monografie PWN. Matematyka) Warszawa 1964

5. Rachunek różniczkowy i całkowy. Funkcje wielu zmiennych (Biblio-
teka Matematyczna, t. 28) Warszawa PWN 1967

6. Wstęp do geometrii różniczkowej (Biblioteka Matematyczna, t. 42)
PWN, Warszawa 1972

7. Antosik P., Mikusiński J., Sikorski R., Theory of distributions. The se-
quential Approach (Modern analytic and computational methods in
science and mathematics) Elsevier, Amsterdam, New York 1973

2Zob. Pismo PG, Nr 3/2007, str. 25.
3Na portalu http://genealogy.math.ndsu.nodak.edu/id.php?id=22600 znajduje się

informacja, że jego doktorantem był też Maciej Mączyński. On sam w korespondencji ze
mną temu zaprzeczył.
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Książki Romana Sikorskiego miały liczne wydania i były tłumaczone
na różne języki.

Roman Sikorski jest autorem wielu artykułów, które publikował przede
wszystkim w Fundamenta Mathematicae, Studia Mathematica, Colloqium Ma-
thematicum.

Publikacje Romana Sikorskiego są dostępne w Polska Biblioteka Wirtu-
alna Nauki http://matwbn.icm.edu.pl/.

3 Poglądy

Roman Sikorski, choć w jego czasach matematycy coraz bardziej ograni-
czali się do swoich specjalności, był wszechstronny. Można jednak wska-
zać pewne obszary, w których więcej publikował lub do których wniósł
bardziej znaczący wkład merytoryczny.

Jego książka „Boolean Algebras” miała trzy wydania (1960, 1963, 1969).
Tłumaczona była na różne języki, m.in. rosyjski i francuski. Była to pierw-
sza światowa monografia na temat algebr Boole’a. Był Sikorski jednym
z najwybitniejszych światowych specjalistów w tej dziedzinie. Sikorski roz-
ważał możliwości wyeliminowania pojęcia punktu z pojęć topologicznych
przez zastąpienie pojęcia zbioru pojęciem elementu algebry Boole’a. W teo-
rii algebr Boole’a dowiódł twierdzenia zwanego od jego nazwiska twier-
dzeniem Sikorskiego, które głosi, że każdy homomorfizm z podalgebry
danej algebry Boole’a o wartościach w algebrze zupełnej można przedłu-
żyć do homomorfizmu na całej algebrze. Znaczące jest też twierdze-nie
Loomisa-Sikorskiego, które ustala dualność typu Stone’a między abstrak-
cyjnymi sigma algebrami a mierzalnymi przestrzeniami. Liczne zastosowa-
nia znajduje lemat Rasiowej-Sikorskiego (opublikowany w 1950 r.), który
jest jednym z najbardziej podstawowych twierdzeń stosowanych w tech-
nice forsingu. Lemat ten ma przełomowy charakter w podejściu do logiki
i ma liczne zastosowania. Z jego pomocą uzyskano znaczące wyniki oraz
bardziej przejrzyste dowody wielu znanych twierdzeń, m.in. pierwszy al-
gebraiczny dowód twierdzenia Gödla o pełności.

Współpraca z Heleną Rasiową zaowocowała też m.in. wspólną mono-
grafią „The Mathematics of Metamathematics”. Za pomocą metod infini-
stystycznych znaczenia wielu podstawowych twierdzeń stają się bardziej
jasne a dowody prostsze. Autorzy odrzucają więc hilbertowskie ograni-
czenie w rozważaniach metamatematycznych do metod finitystycznych.
Stosują metody algebraiczne, metody teorii krat, teorii zbiorów i topolo-
gii. Książka skierowana jest do matematyków i studentów matematyki za-
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interesowanych aspektami logicznymi matematyki. Jednym z celów, jakie
autorzy sobie stawiają jest uporządkowanie terminologii. Melvin Fitting
wspomina swoją lekturę „The Mathematics of Metamathematics” pisząc:

It was a strange book. On the one hand, it was painfully exhau-
stive and thorough in the presentation of material. Page after
page enumerated detailed results almost in the form of a ca-
talog, dry and utilitarian. On the other hand, the ideas were of
a sort I had never come across before, and I was enchanted. This
way of using algebra, producing known results in classical lo-
gic, then applying similar techniques to nonclassical logics to
get new results it all seemed like magic. Profound results fell
out so effortlessly, it seemed. How could one read this book and
remain unaffected?

Inny wybitny logik Dana Scott, zauważając potencjał teoretyczny „kryty-
kował” „The Mathematics of Metamathematics” za to, że algebraiczne po-
dejście zostało ograniczone do logiki a pominięto teorię mnogości.

Najobszerniejszą monografią autorstwa Romana Sikorskiego są „Funk-
cje rzeczywiste”. Znacząca i tłumaczoną na wiele języków jest maleńka,
napisana wspólnie z Mikusińskim, „Elementarna teoria dystrybucji”. Ma
też Sikorski znaczący wkład do polskiej specjalności, czyli analizy funkcjo-
nalnej.

Roman Sikorski we „Wstępie do geometrii różniczkowej” konsekwent-
nie rozważa geometrię różniczkową w języku przestrzeni różniczkowych.
Koncepcja przestrzeni różniczkowych wykorzystana została przez Michała
Hellera w dociekaniach kosmologicznych. Zauważył on, że pojawiające się
w ogólnej teorii względności przestrzenie różniczkowe mają strukturę geo-
metrii nieprzemiennej. Wynika to ze związku z ogólną teorią względności
(geometria) z jednej strony, a z teorią kwantową (nieprzemienność) z dru-
giej. Teoria przestrzeni różniczkowej może zawrzeć w sobie obie te teorie.
Przestrzenie różniczkowe pozwalają na logicznie spójne i matematycznie
eleganckie ujęcie problemu czarnych dziur, początku i końca świata.
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