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Referát
wygloszony 11a uroczystošci nadania prof. Iv. Kuratowskieimi
doktorátu honoris causa Uniwersytetu im. Karoln vv Pradzc
Kazimierz Kuratowski urodzil si§ 2 lutego 1896 w Warszawie, gdziu
w roku 1913 zdal z odznaczeniem matur$. Poniewaž w zaborze rosyjskim
Polski rozbiorowej nic bylo wówczas polskiego "uniwersytetu, pieiwszy
rok studiów odbyl 2a granicfy a mianowicie w Glasgow. Studia to przerwala wojna i Kuratowski powrócil do Warszawy, gdzie w roku 1915
wst^pil na znowu wówczas otwarty uniwersytet. Na Uniwersytecie Warszawskim uzyskal w roku 1921 tytut doktora i juž w listopadzie tegož
roku zostal docentem, a w dwa lata póžniej zast^pc^ profesora na tym
uniwersytecie. W roku 1927 zostal profesorem nadzwyczajnym Politechniki we Lwowie, gdzie dwukrotnie byl wybierany na stanowisko dziekana
wydziahi ogólnego. Od 15 maja 1934 po dzieií dzisiejszy jest profesorem
zwyczajnym na wydziale matematyczno-przyrodniczym Uniwersytetu
Warszawskiego. W okresie okupacji, od listopada 1941 r. prowadzil wyldady na tajným uniwersytecie w Warszawie, a juž w lutym 1945 r. przyst^pil do pracy na nowootwartym Uniwersytecie Warszawskim.
W roku 1929 zostal czlonkiem Towarzystwa Naukowego Warszawskiego, gdzie w roku 1946 zostal prezesem wydzialu lll-go, a w 1949
wiceprezosem calego Towarzystwa. Od roku 1945 jest czlonkiem zwyczajnym Polskiej Akademii Umiej^tnoáci w Krakowie, a od roku 1949 czlonkiem Towarzystwa Przyjaciól Nauk w Poznaniu. W latach 1946-1953
piastowal funkcj? prezesa Polskiego Towarzystwa Matematyeznego.
Od roku 1948 jest czlonkiem Rady Naukowej przy Ministerstwie Szkól
Wyžszych. Jest dyrektorem Paňstwowego Instytutu Matematyeznego
(obecnie Instytutu Matematyeznego PAN) od momentu jego založenia
1 styeznia 1949. Od 2 lipea 1951 do 7 kwietnia 1952 byl wiceprzewodnicz^cym Komisji przygotowawczej PAN. Od chwili založenia PAN jest jej
czlonkiem zwyczajnym i czlonkiem prezydium, a od styeznia 1957 wiceprezesem. Od roku .1953 jest czlonkiem zagranieznym W^gierskioj Akademii Nauk. Jest glównym redaktorem Biuletynu PAN, ezasopisma
Wiadomošci Matematyczne
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„Fundamenta Mathematicae" oraz wydawnictwa „Monografie Matematyczne". Jest czlonkiem Prezydium Polskiego Komitétu Obroñców
Pokojů.
Wielokrotnie wykladal poza granicami krajů. W roku 1928 referowal na kongresie mi^dzynarodowym w Bolonii, w roku 1932 na mi^dzynarodowym zježdzie w Zurychu, w roku 1935 na mi§dzynarodowej konferencji topologicznej w Moskwie, w r. 1946 w Londynie, w r. 1948
w Genewie, w 1948/49 na 38 uniwersytetach w Stanach Zjednoczonych
A. P., w r. 1949 w Pradze, w r. 1950 na zježdzie matematyków w$gierskich w Budapeszcie oraz w Taorminie, w 1952 r. w Rzymie i Wiedniu,
w 1953 r. w Berlinie i Pradze, w 1954 w Budapeszcie, na mi§dzynarodowym zjeidzie w Amsterdamie oraz jubileuszu Riemanna w Berlinie,
w 1955 r. byl czlonkiem delegacji PAN do Chiúskiej Republiki Ludowej,
gdzie wyglosil odczyty w Pekinie, Kantonie i Szanghaju, w tymze roku
wykladal w Varennie, w roku 1956 wziqi udzial w kongresie naukowym
w Indiach, gdzie mial wyklady w Agrá, Lucknow i Bombaju, w tym
samým roku wykladal w Londynie, Cambridge, Oxfordzie, Manchesterze
i Paryžu, a potem na zjazdach w Bukareszcie i Moskwie. W 1957 r.
wzi^jl udzial w obchodach ku czci Eulera w Berlinie i mial odczyty
w Brukseli, Louvain, Amsterdamie i Utrechcie oraz wzi^l udzial w zježdzie w Nicei.
Dzialalnoéó naukowa Kuratowskiego jest poáwi^cona teorii mnogoáci, przede wszystkim topologii mnogoáciowej, lecz takže opisowej
teorii funkcji rzeczywistych, logice matematycznej i innym. Jest on
jednym z tych, którzy w najznaczniejszej mierze przyczynili si§ do
uczynienia w ci^gu niewielu lat z Warszawy, gdzie w roku 1915 uniwersytet stawiaí dopiero pierwsze kroki, powszechnie znanego w áwiecie
oárodka matematycznego. Zaslugi Kuratowskiego nie ograniczaj^ ši$
do Jego 140 bryginalnych prac nauko wych, bowiem na niemniejsz^
uwag$ zasluguje Jego dzialalnoáé nauko wo-organizacyjna, naukowo-wychowawcza i nauko wo-pedagogiczna.
Ocen$ dziela naukowego Kuratowskiego wygodnie jest zacz^é przez
wspomnienie paru faktów z okresu, gdy byl On jeszcze uczniem gimnazjalnym. W roku 1908 na uniwersytecie lwowskim wyglosil swój wyklad
habilitacyjny obecný Nestor polskich matematyków Waclaw Sierpiňski
(ur. 1882), który juž w roku 1909 prowadzil pierwszy na áwiecie systematyczny wyklad uniwersytecki teorii mnogoáci. W roku 1912 ukazala
si§ praca z zakresu topologii Zygmunta Janiszewskiego (1888-1920),
a w rok póžniej praca doktorská Stefana Mazurkiewiczfa (1888-1945)
równiež z zakresu topologii. Wszyscy trzej rozpocz^li w roku 1915 wyklady
na Uniwersytecie Warszawskim zakladaj^c slawn^ Warszawskžj, Szkol§.
Mieli oni to szcz^ácie, že od razu znaleáli wéród swoich studentów szereg
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wspólpracowników, którzy prudko stali si? piorwszorz?dnymi badaczami
w zakresie topologii, która interesuje nas tu szczególnie; byli to Kuratowski i bardzo z nim wówczas blisko wspólpracujycy, o trzy lata od niego
starszy Bronislaw Knaster, obeonie profesor na uniwersytecie we Wroclawiu. Fieocenione zaslugi organizacyjne položyl w tym czasie Janiszewski, który w roku 1917 oglosil artykul O potrzebach matematyki w Polsce.
W artyknle tym wytyczyl jasno program, którego realizacja zmienila
prudko Warszaw? w znaný ošrodek myáli matematycznej. Myál Janiszewskiego polegala na skupieniu wszystkich wysilków na jednej dyscyplinie matematycznej, uprawianej wówczas twórczo i oryginalnie przez
matematyków polskich, oraz na založeniu dla tej dyscypliny czasopisma
wydawanego w j?zykach mi?dzynarodowyeh, w którym umieszczanoby
prače autorów z krajů i z zagranicy. Dyscypliny ty stala si? teoria mnogoáci w bardzo szerokim poj?ciu, a poáwi?cone jej czasopismo pt. „Fundamenta Mathematicae" zacz?lo wychodzié w Warszawie w roku 1920.
Janiszewski zmarl w czasie skladania pierwszego tomu, lecz myál Jego
nio zostala fcarzucona. Juž od ukazania si? pierwszycli tomów „Fundamenta Mathematicae" weszly mi?dzy czasopisma matematyczne, bez
których nie možná sobie wyobřázié naszej biblioteki naukowej. „Fundamenta" sy historycznie pierwszym czasopismem matematycznym specjalitfujycym si? wylycznie w jednej wybranej dyscyplinie; o možnoáci utrzymania czasopisma o tak wyskiej orientacji wypowiadalo si? nadzwyczaj
sceptycznie wielu spoáród najslawniejszych ówczesnych matematyków.
Jednak ukazanie si? paru pierwszycli tomów zupelnie obalilo ten sceptycyzm.
Wydane dotyd 44 tomy „Fundamentów" zawierajy wi?cej niž polow?
prac badawczych Kuratowskiego, w przybliženiu po dwie w každým
tomie. Kuratowski bral czynny udzial w zakladaniu „Fundamentów",
od pierwszego tomu byl stalým Avspólpracownikiem redakcji, od 11-go tomu figuruje oficjalnie jako sekretarz redakcji, a od 33-go jest redaktorem
naczelnym. Sukces „Fundamentów" sprawil, že w roku 1929 powstalo
we Lwowie nowe spečjalistyczne czasopismo, „Studia Mathematica",
poáwi?cone analizie funkejonalnej i pokrewnym d.zialom matematyki.
W Warszawie w roku 1931 doszlo do niezwykle pomyálnego uzupelnienia
tych obu czasopism; stale wzbogacanie nauki coraz to nowymi odkiyciami
wýwolywalo stale řosnýcy potrzeb? zňalezienia árodków, przy pomocv
których možná by te odkrycia klasyfikowac i systematyzowaé. W tym
celu založono zbiór monografii, znów w j?zykach mi?dzynarodowych,
zawierajycych nawet najnows^e odkrycia. W zbiorze tym, noszycym
polsky nazw? „Monografie Matematyczne", ukazalo si? dotyd 35 tomów,
z których wiele dočzekalo si? juž kilku wydañ. „Monografie" odniosly
chyba jeszcze wi?kszy áwiatowy sukces niž „Fundamenta". Kuratowski
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jest jednym z najbardziej zaslužonych w dziele zaioženia „Monografii",
od samego poczq>tku jest On przewodnicz^cym komitétu redakcyjnego.
W pieczy o stron? j$zykow% i graficzn% itp. ofiarnio i skutecznie pomagal
mu przez dlugie lata Bronislaw Knaster, a w ostatnich latach na skutek
choroby Knastera, Marceli Stark. Kuratowski jest autorem juž trzeciego
tomu „Monografii". Jest to czyáé pierwsza dwutomowej, napisanej po
francusku, Topologie, która do chwili obecnej doczekala si§ juž czterech
wydañ (pierwsze wydanie z roku 1933 ma 288 stron, ostatnie z roku 1958
— 482 strony). Rukopis cz§áci drugiej, niemal ukoñczony w chwili wybuchu drugiej wojny, zostal uratowany od zniszczenia dzi^ki uprzejmoéci
konsulatu szwajcarskiego w Warszawie, który postaral si$ o jego przechowanie w Genewie u przyjaciela autora, prof. René Wavre. Cz^áé druga
ukazala si§ drukiem najpierw w roku 1950 w formie nawi^zuj^cej do
wydania cz^áci pierwszej z roku .1948, a nast^pnie w roku 1952. Jest
niemožliwe na tym miejscu kusió si§ o ocen$ tego naprawd§ monumentalnego dziela jednocz^cego i systematyzuj^cego wszystko, czego cala generacja dokonala w obszernym dziale topologii mnogoáciowej, którym
autor obj^l obok np. teorii geometrycznych calq? opisowq. teoriy mnogoóci
i pokrewne dzialy teorii funkcji rzeczywistych.
Niesposób w tym miejscu ocenié wyniki czterdziestoletniej pracy
naukowej Kuratowskiego. Przytoczy tylko pobiežnie par§ przypadkowo
z nich wybranych. Pierwsza cz$šé dysertacji doktorskiej Kuratowskiego
dotyczy aksjomatycznego ujycia topologii; aksjomaty Kuratowskiego,
opařte na formalnych wlasnoáciach domkni§cia, po dziá dzieň stanowi^
jeden z najpowszechniej stosowanych sposobów wprowadzania topologii. Zupelnie odmienny charakter ma druga czysó dysertacji, która
definitywnie rozstrzyga zagadnienie kontinuów nieprzywiedlnych, b$d%ce
przedmiotem wspomnianej juž paryskiej dysertacji Janiszewskiego. Podstawowym osi^gni^ciem jest tu twierdzenie odkryte we wspólnej pracy
Janiszewskiego i Kuratowskiego, ogloszone w pierwszym tomie „Fundamenta Mathematicae", które charakteryzuje kontinua nierožkladalne
l>rzy pomocy takiej paradoksalnej wlasnoéci, že istnieje taka trójka punktów, iž mi^dzy každými dwoma spoáród nich kontinuum jest nieprzywiedlne. Pokrewne do problému struktury kontinuów nieprzywiedlnych
jest zagadnienie struktury wspólnej granicy kilku zbiorów plaskich, rozwigjzane przez Kuratowskiego przy pomocy oryginalnych przykladów
zbudowanych przez Knastera. Podniet^ do kilkn prac Kuratowskiego
stalo si§ twierdzenie Janiszewskiego, zgodnie. z którym suma dwóch
kontinuów, z których každé z osobná nie rozcina plaszczyzny mi^dzy
punktami a i br može tylko wtedy rozcinaé plaszczyzny miydzy tymi
punktami, jeáli czyáé wspólna tych kontinuów nie jest pusta ani spójna.
Te prače Kuratowskiego w sposób przekonywaj^cy pokazaly, že lamane
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i wieloboki, którymi dawiiiej poslugiwano si$ w sposób systematyczny
przy badaniu topologicznym plaszczyzny, mog^ byc zawsze z powodzeniem zast^pione innymi utworami* co mi^dzy innynii znacznie upraszcza bližsze klasyczne rozwažania geometryczno užywane w teorii funkcji
zmieiinej zespolonej. Z tym wi^že sie tež niezwykle prosta aksjomatyka
topologii plaszczyzny podana przez Kuratowskiego. Jako przyklad metodologicznie zupelnie róžnych od popřzednich rozwažari topologicznyeh
Kuratowskiego možná przytoczyé zastosowanie teorii przestrzeni funkcyjnych do teorii wymiaru w XVIII tomie „Fundamentów". Równiež zupelnie inny charakter ma metoda borelowskiej i rzutowej klasy zbioru
przy pomocy racliunku kwantyfikatorów podana w XVII i XVIII tomach
„Fundamentów". Wspomny jeszcze jako o drobnej próbce czesko-polskiej
wspólpracy naukowej, o twierdzeniu Kuratowskiego o trzech kontinuach
(Monatshefte (1929)), które w roku 1931 uogólnil Čech, a nastupme jeszcze dalej, w roku 1936, Eilenborg. Zamiast dalej množyó te próbki,
wspomny raczej o tym, že Kuratowski wychowal szoreg uczniów, spoáród których wspomny tylko Karola Borsuka i Samuela Eilenberga, naležq-cych obecnie do najznakomitszych topologów áwiata.
Po drugiej wojnie áwiatowej, która kosztowala žycie wi§cej niž
polowy pracujq,cych naukowo polskich matematyków, zburzyla gmachy
wyzszych uczelni i zniszczyla biblioteki naukowe, matematycy polscy
stanuli przed niezwykle trudným zadaniem odbudowy, tym trudniejszym,
že ludowo demokratyczne panstwo nie moglo si§ zadowolió stanem rzeczy, który mial miejsce przed wojn^. Ohodzilo szczególnie o Warszawy,
gdzie skupieniu si§ nad teorie mnogoáci, obok éwietnych wyników pozytywnych, towarzyszylo zaniedbanie dzíalów matematyki maj^cych
zasadnicze znaczenie dla zastosowaú. Matematycy nasi (tzn. czescy),
którzy w okresie powojennym utrzymuj^ žywe kontakty robocze, widzq,
dobrze, ze mimo ogromnej przeszkody, praca odnowy uczynila tak szybkie
postupy, že stan obecný jest juž znacznie pomyélniejszy od przedwojennego. Na pocz^tku reorganizacja postypowala najprydzej we Wroclawiu,
gdzie przenieáli si§ pracownicy przedwojennego oárodka lwowskiego,
z którego genialny Banach i równie genialny Schauder zgin^li. Równiež
w Krakowie, który obok Lodži byl jedynym niezniszczonym polskim
miastem, warunki byly stosunkowo pomyálne. Daleko gorzej przedstawiala si§ sprawa w stu procentach zniszczonej Warszawie, która ponadto,
jako miasto stoleczne, musiala wzi^ó na siebie trud ogólno-paňstwowej
odbudowy érodowisk matematycznych we wszystkich cz§áciach krajů.
Tu wlaánie nieocenione zastugi položyl Kuratowski, a to najpierw na
niwie odnowy Polskiego Towarzystwa Mat ematycznego, którego prezesem byl w latach 1946-1953, i w založonym dzi^ki jego wysilkowi
Paňstwowym Instytucie Matematycznym, potem w podkomisji mate-
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matycznej komis ji organizacyjnej PAN, a póžniej w samej Akademii.
To, ze mimo ogromnych ran odniesionych w okresie okupacji Polska
weszla po wojnie znowu mi?dzy przodujyce oárodki matematyczne, jest,
nie pomniejszajyc zaslug innych, przede wszystkim wynikiem tego, že
Kuřatowskiemu udalo si? zapoczytkowaé i podtrzymac jednoczeánie
wszystkie prače matematyczne, zarówno teoretyczne, jak stosowane,
tak w Akademii, jak na wyžszych uczelniach,
Wedle Bronislawa Knastera, Kuratowski wlasnie ma wielky zaslug?
w dziele nawiyzania bliskiej wspólpracy mi?dzy polsky i naszy matematyky, wspólpracy, która nie objawiala si? formalnoáciami, lecz szczególowy, gl?boky wymiany poglydów zarówno w zagadnieniach naukowych, jak w sprawach organizacji nauki. Z polskiej strony wspólpraca
ta zostala oceniona niejednokrotnie i na róžne sposoby, mi?dzy innymi
przez doktoráty honorowe Uniwersytetu Warszawskiego przyznane dwom
pracownikom Uniwersytetu Karola w Pradze. Jest wi?c dla nas wielky
radoéciy, že obok Nestora polskich matematyków, któremu Uniwersytet
Karola udzielil doktorátu lionorowego juž w roku 1948, teraz nasz doktorát lionorowy otrzymuje éwiatowej slawy polski matematyk, który niedawno zostal zaszczycony wyborem na czlonka prezydium Mi?dzynarodowej Unii Matematycznej.
W uznaniu wymienionycli zaslug profesora Kuratowskiego, prosz?
J. M. Pana Eektora o uprzejme zezwolenie na przeprowadzenie uroczystego aktu promocyjnego, w którym nadamy profesorowi Kazimiěrzowi
Kuřatowskiemu doktorát honorowy Uniwersytetu Karola.

