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Streszczenie.W artykule przedstawione zostały uwagi związane z lek-
turą książki M. Bečvářovej Matematika na Německé univerzitě v Praze
v letech 1882–1945. Problematyka wymieniona w tytule monografii zo-
stała poraz pierwszy omówiona w sposób kompleksowy w opraciu o
liczne rozproszone źródła.

2010 Klasyfikacja tematyczna AMS (2010): 26-XX; 30-XX; 34-XX;
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Słowa kluczowe: Uniwersytet niemiecki w Pradze, Historia matematyki
w Czechach w XIX i XX w..

Prezentowana monografia1 poświęcona jest wymienionej w tytule te-
matyce. Temat został potraktowany kompleksowo w oparciu o liczne
rozproszone źródła.

Od lat obserwuję z satysfakcją działalność badawczą i wydawni-
czą czeskich historyków matematyki. W recenzowanej tu przeze mnie
pozycji autorka Martina Bečvářová, profesor historii nauki, związana
ze środowiskiem historyków matematyki Uniwersytetu Karola, po raz
pierwszy całościowo przedstawiła proces formowania się i funkcjonowa-
nia społeczności matematycznej na uniwersytecie niemieckim w Pradze.
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Przypomnijmy, że w Pradze od 1882 r. funkcjonowały dwa uniwersy-
tety – czeski i niemiecki. Historia drugiego z wymienionych uniwersy-
tetów dość długo nie miała opisu, m.in. w kontekście środowiska mate-
matycznego, jego wpływu na rozwój matematyki w Czechach, Europie
i świecie. Autorka w swojej monografii nie skupiła się wyłącznie na
opisie poszczególnych osób, którzy tworzyli grupę matematyków. Opi-
suje również tło społeczne, polityczne i gospodarcze okresu, w którym
przyszło im tworzyć, kształcić studentów i prowadzić życie rodzinne.
Książka składa się z 13 następujących rozdziałów: Niemiecki uniwersy-
tet w okresie 1882–1945, Matematyka w latach 1882–1920, Matematyka
w latach 1920–1939, Matematyka w latach 1939-1945, Skład osobowy
wykładowców matematyki, Wykłady w latach 1882–1920, Wykłady w la-
tach 1920–1939, Wykłady w latach 1939–1945, Doktoraty, Habilitacje,
Egzaminy nauczycielskie, Wybrane pozauniwersyteckie aktywności, Ze
wspomnień niemieckiej Pragi.

Okresy działalności niemieckiego środo-
wiska matematycznego Autorka podzieliła
ze względu na wydarzenia, które zmie-
niały bieg historii: 1882–1920; okres mię-
dzywojenny 1920–1939 i wojenny 1939–1945.
Każdy z tych okresów ma inną historię,
inne problemy. Matematycy niemieckigo uni-
wersytetu mieli kontakty naukowe z wy-
bitnymi matematykami z Niemiec, m.in.
poprzez A.L.O. Biermanna (1858–1909) z
K. Weierstrassem, zaś poprzez G.A. Picka
(1859–1942) z F. Kleinem. Środowisko ma-

tematyków niemieckich w Pradze utworzyło w 1913 r. prężne, działa-
jące do 1934 r., towarzystwo matematyczne Mathematische Kränzchen
(więcej np. w [2]). Autorka niezwykle starannie zaprezentowała materiał
dokumentacyjny, który zebrała w rozlicznych archiwach Pragi, Wiednia,
Berlina i Oxfordu (Society for the Projection of Science and Learning,
Department of Special Collections, Radcliffe Science Library, Bodleian
Library). W rozdziale o pozauniwersyteckiej aktywności przedstawiła
365 odczytów przeprowadzonych w ramach towarzystwa Mathemati-
sche Kränzchen wraz z ich krótką charakterystyką naukową. Wymie-
niam jedno z wielu ważnych zagadnień opracowanych w książce, można
je analizować dalej, porównując tematykę odczytów, które odbyły się
w ramach działalności towarzystw matematycznych w innych krajach,
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szczególnie w krajach sąsiednich w Europie Środkowo-Wschodniej. Uni-
wersytet niemiecki w Pradze miał też swój bardzo ciężki okres, tuż przed
II wojną światową i w jej trakcie. Autorka wraz z I. Netuką we wcze-
śniejszej książce (2015) przedstawiła te problemy na przykładzie losów
dwóch wybitnych matematyków K. Löwnera (1893–1968) i L. Bersa
(1914–1993), którzy pierwszy raz spotkali się w Pradze przed II wojną
światową, a potem drugi raz na emigracji w USA (zob. [3], [4]).

Ciekawa, ale moim zdaniem warta dogłębniejszej analizy jest sprawa
współpracy czeskich i niemieckich matematyków w Pradze. Towarzy-
stwa Jednota českých (československých) matematik̊u a fyzik̊u (powstało
w 1862 r., istnieje do dzisiaj) i Mathematische Kränzchen in Prag (1914–1934)
zaczęły się wzajemnie informować o niektórych swoich odczytach, np.
Vojtěch Jarńık w 1933 r. zaprezentował odczyt w środowisku niemiec-
kich matematyków. Działalność w ramach Towarzystwa była niezwy-
kle ważna dla uczonego – matematyka. Relacje między członkami spo-
łeczności matematyków niemieckich i społeczności matematyków cze-
skich w Pradze nie były łatwe i warte są specjalnego opracowania. Cały
czas podczas lektury książki zwracałem uwagę na nie poddawanie się
przez Autorkę emocjom narodowym. Świadczy to o jej profesjonaliźmie,
chciała opisać i wyjaśnić fakty. Przyświecała jej idea, że matematyka
ma łączyć społeczności, nie dzielić. Tak odbieram przesłanie książki,
które uważam za interesujące i insprujące. M. Bečvářová w omawianej
monografii prowadzi narracje na różnych poziomach, przede wszystkim
poprzez liczne przypisy. Ich liczba przekroczyła 1100, stanowią one po-
nad 40% treści książki. Treści przypisów są nie tylko uzupełnieniami
głównego nurtu książki, dotyczą zagadnień pokrewnych dla matema-
tyki, np. zagadnień teorii względności, już 11 marca 1916 r. Philipp
Frank (1884–1966) wygłosił sławny wykład Einsteins Theorie des Mer-
kurperihels. Schwarzschilds Herleitung der Einsteinschen Differentialgle-
ichungen der Palnetenbewegunng, w którym stwierdził, że dzięki teorii
względności można wyjaśnić efekt zmiany położenia peryhelium Merku-
rego (s. 313). Inny ciekawy przypis dotyczy matematyki uprawianej w
Polsce w okresie międzywojennym. Autorka informuje (s. 290), że pra-
scy niemieccy matematycy uważnie śledzili prace swych niemieckich,
francuskich, włoskich, holenderskich, rumuńskich i węgierskich kolegów.
Zazwyczaj referowali te prace, których problematyka była im bliska.
Jednak ciekawe jest, że nie poświęcili żadnej uwagi wynikom z teorii
mnogości, rachunku prawdopodobieństwa i statystyki, topologii, logiki,
teorii funkcji rzeczywistych, tj. tym działom matematyki, którymi zaj-
mowali się Polacy i Rosjanie (P.S. Aleksandrow, Jegorow, Łuzin, Mar-



234 Uwagi o książce M. Bec̆vářovej

kow, Pontriagin, Suslin, Urysohn, Banach, Mazurkiewicz, Janiszewski,
Mazur, Sierpiński, Steinhaus). Steinhaus cytuje w swoim Kalejdoskopie
Matematycznym [5] pracę G. Picka – matematyka z grupy matematyków
niemieckich w Pradze wydaną w 1899 r: Geometrisches zur Zahlenlehre
(Ztschr. d. Vereines Lotos, Praga).

Po zajęciu Czechosłowacji przez Niemców utworzony został Protek-
torat Czech i Moraw (15 marca 1939 r.). W 1940 r. weszło rozporządze-
nie, które m.in. wymagało, aby usunąć ze swoich szeregów „niesłusznie
sławnych” kolegów. Poniżej w wersji oryginalnej informacja o wykreśle-
niu ze spisu już „byłych” członków Jednoty československých matema-
tik̊u a fyzik̊u:

Fragment ze s. 345 omawianej książki.

W tym gronie znaleźli się S. Dickstein i W. Sierpiński. Członkami
Towarzystwa, według zaleceń władz Protektoratu nie mógli być cudzo-
ziemcy, jak również osoby pochodzenia żydowskiego. Sierpiński i Dick-
stein byli członkami Towarzystwa czechosłowackich matematyków i fi-
zyków od 1923 r. Polecam lekturę przypisów o matematykach omawia-
nej społeczności należących do NSDAP, czy też współpracujących ze
SS, o działającej przez kilka lat II wojny światowej niemieckiej Akade-
mii Nauk w Pradze (1941–1945). Wcześniej działały towarzystwa dla
wsparcia niemieckiej nauki, sztuki i literatury. Członkowie żydowskiego
pochodzenia w 1939 r. byli wykluczeni z takiego towarzystwa, np. G.A.
Pick, L. Berwald i inni. Lekturę książki polecam zainteresowanym roz-
wojem matematyki w Europie Środkowo-Wschodniej, w byłej Monarchii
Austro-Węgierskiej. Nasuwają się liczne pytania. Na ile idee przedsta-
wiane przez środowisko matematyków niemieckich Pragi miały wpływ
na rozwój matematyki w regionie? Czy inspirującym dla rozwoju mate-
matyki było funkcjonowanie dwóch towarzystw matematycznych, czy te
społeczności sprzyjały rozwojowi matematyki, czy też go spowalniały,
czy też wręcz hamowały. Książka jest na tyle bogata w treści, do których
warto wracać, analizować je, porównywać, że warto ją mieć pod ręką.
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[4] S. Domoradzki, Refleksje o książce Karl Löwner and his Student LipmanBers
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Remarks on the book
Matematika na Německé univerzitě

v Praze v letech 1882–1945
by M. Bec̆vářova

Abstract. In the article, there are presented some remarks connected
to the book Matematika na Německé univerzitě v Praze v letech 1882–1945
by M. Bečvářova. The problems mentioned in the title are first dis-
cussed in a comprehensive manner based on numerous distributed
sources.
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