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Pomimo wspomnianych uwag i spo-
strzeżeń, podręcznikma bardzo dużewa-
lory poznawcze nie tylko dla studentów
kursu matematyki finansowej, ale także
dla osób zajmujących się w praktyce na
co dzień inżynierią finansową czy wresz-
cie osób chcących poszerzyć swoją wie-

dzę w tym zakresie. Ma on także duże
walory dydaktyczne i może zaintereso-
wać szerokie grono odbiorców.

Marcin Szymkowiak
Uniwersytet Ekonomiczny
w Poznaniu

Andrew McFarland, Joanna McFarland, James T. Smith (red.),
Alfred Tarski. Early works in Poland – Geometry and Teaching,
Springer (Birkhäuser), Heidelberg Dordrecht Leiden 2014, 499 str.

Książka ta operuje niejako na trzech
płaszczyznach. Po pierwsze, dotyczy ży-
cia Alfreda Tarskiego, aczkolwiek w za-
sadzie ogranicza się do powtórzenia
niektórych informacji znajdujących się
w biograficznej książce Alfred Tarski: Li-
fe and Logic wydanej przez Cambridge
University Press w 2004 roku (wydanie
polskie tej książki ukazało się nakładem
Wydawnictw Akademickich i Profesjo-
nalnych pod tytułem Alfred Tarski: Życie
i logika w 2009 roku). Po drugie, zawie-
ra tłumaczenie kilku artykułów Tarskie-
go na język angielski (szczegóły zostaną
podane niżej; od razu trzeba zaznaczyć,
że są to pierwsze publikowane tłumacze-
nia angielskie; czterotomowe wydanie
artykułów Tarskiego wydane przez Bir-
khäuser Verlag w 1986 roku przedruko-
wuje poszczególne prace w języku orygi-
nałów). Po trzecie, znajdują sięw niej ko-
mentarze na temat dokonań Tarskiego.
Ta niejako polifoniczna struktura książ-
ki jest atrakcyjna dla czytelnika z uwagi

na częstą zmianę tematyki i typu narra-
cji. Dodam jeszcze, że McFarlandowie
i Smith skromnie określili się jako redak-
torzy, gdyż prawie dwie trzecie tekstu
pochodzi od nich.

Recenzowana książka składa się
z czterech części podzielonych na roz-
działy. Część I jest zatytułowana Debiut.
Omawia lata szkolne Tarskiego, studia
i jego badania prowadzące do doktoratu.
Znajdujemy też tłumaczenie pierwszej
publikacji Tarskiego, mianowicie Przy-
czynek do aksjomatyki pojęcia zbioru upo-
rządkowanego z 1921 roku. Część II po-
święcona jest geometrii. Omówione są
prace Tarskiego dotyczące geometrii ele-
mentarnej oraz zamieszczone jest tłu-
maczenie czterech artykułów O równo-
ważności wielokątów z 1924 roku, O roz-
kładzie zbiorów punktów na części odpo-
wiednio przystające z 1924 roku (wspólna
praca z Banachem, formułująca tzw. pa-
radoks Banacha–Tarskiego), O stopniu
równoważności wielokątów z 1931 roku

© 2015 Polskie Towarzystwo Matematyczne



358 Recenzje

oraz Uwagi o równoważności wielokątów
z 1932 roku. Rozdział ósmy tej części wy-
kracza poza jej tytuł, gdyż przedstawia
badania Tarskiego nie tylko w zakresie
geometrii, ale także logiki i teorii mnogo-
ści. Część III zatytułowana jest Naucza-
nie. I znowu jej treść jest bogatsza niż
tytuł sugeruje, ponieważ zawiera infor-
macje o udziale Tarskiego w kongresach
i konferencjach, na przykład w znanym
Kongresie Matematyków Krajów Sło-
wiańskich, który odbył się wWarszawie
w 1919 roku. Jeśli chodzi o tłumaczenia,
to w tej części mamy przekłady artykułu
Teoria długości okręgu z 1932 roku, rozma-
itych ćwiczeń i problemów sformułowa-
nych przez Tarskiego dla uczniów szkół
średnich oraz fragmentów podręcznika
geometrii dla trzeciej klasy gimnazjum
(napisanego wspólnie z Chwiałkowskim
i Schayerem) w 1935 roku. Część ta jest
zakończona podsumowaniem nauczy-
cielskiej kariery Tarskiego w Polscemię-
dzywojennej, przeglądem publikacji Tar-
skiego w dziedzinie logiki (miejsc pu-
blikacji, języków, w jakich publikował),
jego udziału w posiedzeniach nauko-
wych, kongresach i konferencjach, po-
dróży zagranicznych oraz wyjazdu do
StanówZjednoczonych i pierwszych kro-
ków w Nowym Świecie.

Część IVma charakter dodatku. Za-
wiera angielskie tłumaczenia udziału
Tarskiego w dyskusjach na temat refera-
tów: Łukasiewicza (o rozumieniu deduk-
cji – 1925 rok), Greniewskiego (o pojęciu
działania i przyczynowości – 1927 rok),
Czeżowskiego (o przyczynowości – 1927
rok), Łukasiewicza (o definicjach – lata
1929–1929), Ajdukiewicza (o idealizmie –
1936 rok),Wilkosza (o znaczeniu logiki –
1936 rok) Zawirskiego (o syntezie nauko-
wej – 1936 rok) i Kokoszyńskiej (o praw-

dach względnych – 1936 rok). Rzeczy
z lat 1927 i 1936 są wystąpieniami Tar-
skiego na Drugim i Trzecim Polskim
Zjeździe Filozoficznym, które odbyły się
odpowiednio wWarszawie i Krakowie.
Nadto przetłumaczone są uwagi Tarskie-
go o problemie emerytur (1929 rok), abs-
trakty dwóch odczytów Tarskiego o po-
jęciu prawdy ze Lwowa z 1930 roku oraz
Wiednia z 1932 roku, odczytu o mierze
Banacha (1932 rok) oraz dwa listy do Sier-
pińskiego (lata 1946–1947). Dodatek za-
wiera także informacje o pośmiertnych
publikacjach Tarskiego oraz pracach na
temat biografii Tarskiego i jego twór-
czości. Książkę kończy obszerna biblio-
grafia, w szczególności prac Tarskiego
(zawiera dodatki do bibliografii sporzą-
dzonej przez Givanta i opublikowanej
w Fe Journal of Symbolic Logic w 1986
roku i uzupełnionej przez Jana Zygmun-
ta w pierwszym tomie książki Tarski. Pi-
sma logiczno-filozoficzne wydanej przez
PWN w 1995 roku). Trzeba też odnoto-
wać pokaźny zbiór zdjęć osób jakoś zwią-
zanych z Tarskim,m.in. jego nauczycieli,
współpracowników i uczniów.

Całość robi bardzo solidne wraże-
nie. JoannaMcFarland jest Polką i dzię-
ki temu książka w dużej mierze opie-
ra się namateriałach w języku polskim.
Rozmaite informacje przybliżają, by tak
rzec, atmosferę tamtych dni, na przy-
kład w latach 1918–1920. Bardzo cen-
na jest część III przybliżająca sposób
nauczania logiki i matematyki w Pol-
sce na poziomie średnim w okresiemię-
dzywojennym. Dodatek może przybli-
żyć czytelnikowi zagranicznemu bardzo
wysoki poziom dyskusji filozoficznych
w Polsce, przede wszystkim na wyżej
wspomnianych polskich zjazdach filo-
zoficznych w 1927 roku w Warszawie
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i w Krakowie (pierwszy polski zjazd fi-
lozoficzny obył się we Lwowie w 1923 ro-
ku).Dla osób zainteresowanych twórczo-
ścią Tarskiego zebranie w jednymmiej-
scu wystąpień Tarskiego dokumentuje
jego bardzo żywe zainteresowanie filozo-
fią.Wprawdzie niema powodu do rewi-
zji poglądu o zasadniczej rezerwie Tar-
skiego wobec formułowania własnych
deklaracji filozoficznych, ale z drugiej
strony, niema też żadnego powodu, aby
kwestionować jego gotowość do udzia-
łu w debatach filozofów. Co ważniejsze,
zawszemiałw nich coś ciekawego do po-
wiedzenia.

Książka Alfred Tarski. Early Work in
Poland – Geometry and Teaching nasu-
wa też trochę uwag krytycznych. Pierw-
sza dotyczy tytułu i struktury tego dzieła.
Treść całości wykracza poza geometrię
w pracach Tarskiego i jego działalność
nauczycielską. Rzecz nawet nie w fak-
cie, iż część IV dotyczy innych zagad-
nień, gdyż suplementy do całości mają
to do siebie, że uzupełniają główną nar-
rację. Weźmy pod uwagę część drugą.
Omawia nie tylko prace geometryczne
Tarskiego, ale także jego wkład do teo-
rii mnogości, a przede wszystkim para-
doks rozkładu kuli. Trudno to uznać za
wynik z geometrii (chociaż dotyczy ku-
li), ponieważ jest to przede wszystkim
konsekwencja zastosowania aksjomatu
wyboru. O ile kwestia równoważności
wielokątów ma charakter elementarny,
to problematyka arytmetyki liczb kar-
dynalnych, definicji skończoności, ak-
sjomatu wyboru (nie tylko w kontek-
ście paradoksu Banacha–Tarskiego) do-
tyczy nader zaawansowanych działów
podstawmatematyki.

Rozczarowuje fragment 8.1 (należy
do części II) poświęcony badaniom Tar-

skiego w logice. Autorzy trafnie zwra-
cają uwagę na to, że badania Tarskie-
go w logice w latach dwudziestych XX
wieku dzielą się na jego wkład do sys-
temów Leśniewskiego i logiki standar-
dowej, ale stosowne informacje są zbyt
skąpe, zwłaszcza na temat tego kierun-
ku. Brakuje osobnej wzmianki o pra-
cach Tarskiego w zakresiemetamatema-
tyki ogólnej czy jego wkładu do logiki
zdań, takżewielowartościowej (definicja
możliwości dla logiki trójwartościowej).
Te opuszczenia kierują uwagę ku zna-
czeniu słowa „wczesne” (early) w tytule.
Treść (pomijając niektóre głosy w dysku-
sjach umieszczone w części IV) sugeru-
je, że chodzi o lata 1921–1932.Wszelako
na przełomie lat 1929/1930 Tarski uzy-
skał wiele rezultatów, które w recenzo-
wanej książce zostały pominięte. A je-
śli rzecz dotyczy działalności nauczy-
cielskiej Tarskiego, to brakuje wzmian-
ki o jego książce O logice matematycz-
nej i metodzie dedukcyjnej z 1935 ro-
ku. Była ona przeznaczona dla uczniów
wyższych klas szkół średnich specjalnie
zainteresowanych logiką. Zdarzyło się,
że poinformowałem o jej przeznacze-
niu amerykańskich kolegów. Byli zdu-
mieni tym faktem powiadając, że książ-
ka ta (w tłumaczeniu angielskim) jest
traktowana jako nader trudny uniwer-
sytecki podręcznik logiki. Anegdota ta
dobrze ilustruje poziom nauczania lo-
giki w Polsce w latach trzydziestych
XX wieku. Jeśli autorzy zdecydowali się
na sumaryczne omówienie wpływu Tar-
skiego, to powinni przynajmniej wspo-
mnieć o ogromnej roli, jaką odegrał
wprowadzony przez niego paradygmat
semantyczny w rozwoju filozofii (dysku-
sje w KoleWiedeńskim i na kongresie
w Paryżu w 1935 roku).
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Jest też parę drobnych potknięć.
Na str. 12 zacytowany jest list Borow-
skiego do Twardowskiego informują-
cy, że warszawscy koryfeusze pisząma-
ło, gdyż boją się reakcji Leśniewskiego.
Przypis wyjaśnia, że koryfeusz to lider
chóru w dramacie. Nie o to znaczenie
jednak chodziło Borowskiemu, ale o to,
że czołowi filozofowie z Warszawy nie-
wiele publikują. Na str. 14 podana jest
informacja, że armia sowiecka (Soviet
army) zaatakowała w 1920 roku.Wsze-
lako nazwa „sowiecka” nie była jeszcze
stosowana w tym czasie; w Polsce mó-
wionowówczas owojnie z bolszewikami.
Informacja na str. 36 o tym, że Ajdukie-
wicz przyjechał doWarszawy w 1920 ro-
ku i dołączył do tamtejszego środowiska
logicznego może prowadzić do nieporo-
zumień.W 1920 rokumiałamiejsce habi-
litacja Ajdukiewicza. Procedura rzeczy-
wiściemiałamiejsce wWarszawie, lecz
Ajdukiewicz był profesorem Uniwersy-
tetu Warszawskiego w latach 1926–1928.
PaństwoweWydawnictwo Naukowe nie
mogło wydać pierwszego tomu Funda-

mentaMathematicae (uwaga do str. 64),
bo nie istniałow 1920 roku (PWNwydał
reprinty tego czasopisma, ale grubo po
II wojnie światowej).

Pomimo tych zastrzeżeń książka
McFarlandów i Smitha sprawia bardzo
pozytywne wrażenie. Stanowi niezbęd-
ną lekturę dla każdego, kto zajmuje
się historią współczesnej logiki (wraz
z podstawami matematyki). Jej wartość
polega nie tylko na tym, że systema-
tycznie przedstawia dokonania same-
go Tarskiego, ale także na zarysowa-
niu ich szerokiego kontekstu kulturo-
wego. W ten sposób czytelnik, przede
wszystkim zagraniczny (ale także pol-
ski),mamożność zapoznania się z wie-
loma detalami dotyczącymi niezwykłe-
go fenomenu II Rzeczypospolitej, jakim
była polska szkoła matematyczna i jej
skrzydło logiczne (także tworzone przez
filozofów).

JanWoleński
Wyższa Szkoła Informatyki
i Zarządzania w Rzeszowie

RyszardRudnicki,Modele imetody biologiimatematycznej.Część I:
Modele deterministyczne,KsięgozbiórMatematyczny, t. 2, IMPAN,
Warszawa 2014, 368 str.

Recenzowana książka ukazała się jako
tom drugi Księgozbioru Matematyczne-
go wydawanego przez Instytut Matema-
tyczny Polskiej Akademii Nauk. Powsta-
nie tej serii wydawniczej należy ocenić

bardzo pozytywnie.W zamyślema ona
stanowić „wprowadzenie we współcze-
snąmatematykę, zbliżającą do obszarów,
gdzie prowadzone są badania lub spoty-
ka się ważne nowatorskie zastosowanie”.
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