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Jadwiga Hachaj, Piotr Jakóbczak (Kraków)

WYKŁADY PROFESORÓW STANISŁAWA ZAREMBY
I KAZIMIERZA ŻORAWSKIEGO W ŚWIETLE
NOTATEK ALEKSANDRA BIRKENMAJERA

Oryginalnie naszym celem, który doprowadził do powstania tego artykułu, była chęć
przedstawienia stanu nauczania matematyki w wyższych uczelniach Lwowa i Krakowa
na przełomie XIX i XX wieku, ze szczególnym uwzględnieniem teorii funkcji analitycz-
nych. W omawianym okresie katedrę profesora matematyki w C.K. Uniwersytecie im.
Cesarza Franciszka I we Lwowie zajmował Józef kniaź Puzyna (1856-1919), natomiast
profesorami matematyki na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie byli Stanisław
Zaremba (1863-1942) i Kazimierz Żorawski (1866-1953).

W roku 1898 ukazał się we Lwowie pierwszy tom dwutomowego dzieła dra Józefa
kniazia Puzyny pt. Teorya funkcyj analitycznych. Był to bardzo ważny krok w podnie-
sieniu poziomu nauczania teorii funkcji zmiennej zespolonej. We wstępie autor pisze,
że trzyma się w dziele metody Weierstrassa  (Karl Weierstrass, 1815-1897), który
otrzymał wiele znaczących wyników z teorii funkcji analitycznych; oznacza to, że
Puzyna posługiwał się głównie teorią szeregów potęgowych w celu dojścia do jak naj-
większej liczby wyników w wykładanym materiale. Omówienie dzieła Puzyny można
znaleźć np. w [2].

Jeżeli chodzi o wykłady matematyki, to wiemy, jak wyglądały one na uniwersytetach
we Lwowie i w Krakowie, przynajmniej jeżeli chodzi o ich tytuły i czas trwania.

I tak, Józef Puzyna był profesorem matematyki w Uniwersytecie Lwowskim od 1892
roku. Z wydawanego co semestr drukowanego programu wykładów (C.K. Uniwersytet
im. Cesarza Franciszka I, we Lwowie, Program wykładów w półroczu zimowem
(letnim) 1907/1908, Lwów, 1907) [6] można się dowiedzieć, że prof. Puzyna miał
wykłady pt. Wybrane ustępy z teoryi funkcyi analitycznych np. w semestrze zimowym
i semestrze letnim 1907-8; odbywały się one w poniedziałki, środy i piątki w godzinach
11-12; natomiast nie było wykładów pod takim tytułem w roku 1906/7 semestr letni,
ani w roku 1908/9 semestr zimowy. Natomiast prof. Puzyna miał w tym okresie
również inne wykłady z teorii funkcji zmiennej zespolonej, np. Krzywe algebraiczne,
Funkcye wielościanów i funkcje modułowe eliptyczne, w roku 1908/9 semestr zimo-
wy i letni, lub też miał on wykłady nie związane bezpośrednio z funkcjami analityczny-
mi, np. Liniowe porównania całkowe, dwie godziny w tygodniu, lub Seminarium ma-
tematyczne wyższe, jedna godzina w tygodniu. Można przypuszczać, że w swoich wy-
kładach związanych z teorią funkcji zmiennej zespolonej  prof. Puzyna opierał się na
swoim podręczniku do funkcji analitycznych.
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Jeżeli chodzi o Uniwersytet Jagielloński, to tu profesorem matematyki był od roku
1900/1 prof. Stanisław Zaremba. Z wydawanego drukiem corocznie spisu wykładów
na Uniwersytecie Jagiellońskim wynika, że prof. Zaremba miał wykład pt. Teorya funk-
cyj analitycznych w następujących latach: 1902/3 semestr letni, podobnie 1903/4,
1904/5, 1906/7, 1908/9, 1910/11 – w semestrach letnich; wykłady odbywały się
w wymiarze trzech godzin tygodniowo, w poniedziałki, środy i piątki, w godz. 7-8 rano.
Prof. Zaremba w tym czasie miewał też inne wykłady, np. Zagadnienie Dirichleta
i zagadnienia analogiczne, lub Zasady algebry wyższej.

W poszukiwaniu rękopisów lub konspektów wykładów z teorii funkcji analitycznych
znaleźliśmy w Bibliotece Jagiellońskiej rękopisy – notatki wykładów prof. Żorawskiego
i prof. Zaremby; autorem tych notatek był późniejszy wybitny bibliotekoznawca i histo-
ryk nauk ścisłych, profesor Aleksander Birkenmajer.

Przypomnijmy teraz krótko, kim byli prof. Aleksander Birkenmajer i jego ojciec, prof.
Ludwik Birkenmajer.

Ludwik Antoni Birkenmajer (1855-1929) był  historykiem nauki, fizykiem i astrono-
mem. W 1879 obronił doktorat na Uniwersytecie Jagiellońskim  na podstawie pracy
O ogólnych metodach całkowania funkcyj algebraicznych i przestępnych. Od 1878 był
nauczycielem matematyki i fizyki w gimnazjum rolniczym w Czernichowie koło Krako-
wa; w 1897 podjął pracę na Uniwersytecie Jagiellońskim, z którym pozostał związany
do końca życia. Kierował Katedrą Historii Nauk ścisłych, wykładał historię matematyki,
fizyki, astronomii i geografii fizycznej. W 1893 został powołany na członka-korespon-
denta AU, w 1927 – członka czynnego PAU. W pracy naukowej zajmował się fizyką
teoretyczną, astronomią, funkcjami algebraicznymi i geofizyką.

Aleksander Birkenmajer (1890-1967) był historykiem nauk ścisłych i filozofii, biblio-
tekoznawcą, profesorem Uniwersytetu Jagiellońskiego i Warszawskiego. Był synem
profesora Ludwika Birkenmajera. W latach 1908-1912 studiował filologię klasyczną, fi-
zykę i  matematykę na Uniwersytecie Jagiellońskim, na Wydziale Filozoficznym. W 1911
roku na trzecim roku studiów rozpoczął przygotowania do dysertacji doktorskiej. Stu-
diował teksty matematyczne okresu średniowiecza. Słuchał wykładów ojca i  uczest-
niczył na bieżąco w jego pracach naukowych. W roku 1914 obronił doktorat na Uni-
wersytecie Jagiellońskim  na podstawie pracy Henri Bate z Mechlinu, astronom i filozof
wieku XIII, a przypisywana mu „Krytyka tablic króla Alfonsa”, przygotowanej pod
kierunkiem znanego krakowskiego fizyka, Władysława Natansona. Jeszcze w czasie
studiów pracował w Obserwatorium Astronomicznym UJ; w 1918 uzyskał dyplom
profesora gimnazjalnego.

Od 1919 był związany z Biblioteką Jagiellońską; pracował w Oddziale Rękopisów
Biblioteki Jagiellońskiej, początkowo jako starszy bibliotekarz, od 1924 do 1939
kierował Działem Rękopisów i Starych Druków.  W 1929 został docentem i kierowni-
kiem Katedry Historii Nauk ścisłych UJ. Od 1937 był również docentem bibliotekoznaw-
stwa, w 1938 otrzymał nominację na profesora nadzwyczajnego.

W listopadzie 1939 został uwięziony w obozie koncentracyjnym w Sachsenhausen;
zwolniony jesienią 1940, powrócił do pracy w Bibliotece Jagiellońskiej (na stanowisko
dyrektora) i zabezpieczał zbiory przed zagrożeniami wojennymi. Kierował biblioteką do
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1944, a także po wojnie w latach 1947-1951. Był również dyrektorem Biblioteki Uni-
wersytetu Poznańskiego (1939, 1945-1947). W 1951 podjął pracę na Uniwersytecie
Warszawskim; został profesorem zwyczajnym i kierownikiem Katedry Bibliotekoznaw-
stwa. Przeszedł na emeryturę w 1960.

Opublikował łącznie ponad 380 prac naukowych.

Przejdźmy teraz do omówienia zawartości notatek prof. Aleksandra Birkenmajera
z wykładów prof. Żorawskiego i prof. Zaremby, o których była mowa wcześniej.

Notatki te znajdują się w Bibliotece Jagiellońskiej, Oddział Rękopisów, zatytułowane
jako Papiery A.Birkenmajera, Wykłady uniwersyteckie (matem.) Zaremby i Żorawskiego,
sygnatura Przyb. 540/75 [1].

Notatki składają się z 16 oddzielnych zeszytów; niektóre zeszyty zapisane są
w całości, niektóre zawierają tylko kilkanaście zapisanych stron. 11 zeszytów stanowią
notatki z wykładów prof. Żorawskiego, natomiast 5 zeszytów to notatki z wykładów prof.
Zaremby. Zwraca uwagę wielka staranność prowadzenia notatek; ponadto jest widocz-
ne, że notujący biegle rozumie wykładany materiał i uzupełnia go swoimi uwagami. We
wszystkich zeszytach brak jakiejkolwiek daty. Możemy jedynie wnioskować, że ich po-
wstanie przypada na lata studiów prof. Birkenmajera na Uniwersytecie Jagiellońskim.
Opisujemy zeszyty w takiej kolejności, w jakiej zostały one skatalogowane w Bibliote-
ce Jagiellońskiej. Warto zwrócić uwagę na to, że notatki nie są całkiem systematyczne
i  że ten sam temat wykładu powtarza się czasem w różnych zeszytach.

Zeszyt 1 zawiera wstęp do geometrii analitycznej według wykładu prof. Żorawskiego
i liczy 35 stron.

Wykład dotyczy geometrii analitycznej na płaszczyźnie. Warto zwrócić  uwagę na
to, że w wykładzie przedstawione są pewne partie materiału, które obecnie zazwyczaj
nie są wykładane i nie ma ich nawet w podręcznikach. Jednym z pierwszych omawia-
nych tematów są rzuty na daną prostą XX’ względem [innej] prostej YY’, przy czym
najczęściej rozważanym rzutem jest rzut prostokątny. Następnym rozważanym pojęciem
jest układ współrzędnych. W wykładzie rozważane są nie tylko prostokątne, ale i uko-
śnokątne układy współrzędnych; wyprowadzane są raczej skomplikowane wzory na
wyrażenie nowych współrzędnych przez stare, przy na ogół różnych początkach
i różnych kątach rozwarcia ψθ   i   obu układów. Kolejnym tematem są układy krzywo-
liniowe; warto zwrócić uwagę, że w omawianym układzie biegunowym współrzędne no-
szą nazwy promień wodzący i amplituda, przy czym ta druga nazwa obecnie raczej nie
jest używana; w analizie zespolonej wielkość ta zwana jest zazwyczaj argumentem.

Przy omawianiu równania prostej na płaszczyźnie, oprócz równania parametryczne-
go i ogólnego zwraca uwagę równanie prostej w układzie biegunowym w postaci

.0')sin'cos'( =+− CBAr ϕϕ
W zeszycie tym znajduje się również klasyczny wzór na odległość punktu od pro-

stej i wzór wyznacznikowy na pole trójkąta.
Zeszyt 2 zatytułowany jest Geometria analityczna II (według wykładu prof. Żoraw-

skiego) i liczy 28 stron.
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Zawiera on klasyczne, ale zaawansowane rozważania na temat równań stopnia
drugiego postaci Ax2 + 2Bxy + Cy2 = 0; wyjaśnione jest, kiedy równanie to przedstawia
dwie proste; kiedy koło (zamiast obecnie: okrąg), elipsę, hiperbolę czy  parabolę.
Przedstawione są konstrukcje stycznych, a także konstrukcje kierownicy elipsy, hiper-
boli i paraboli. Używana jest już współczesna terminologia dotycząca algebry liniowej:
macierz lub wyznacznik danego stopnia, minor wyznacznika. Obecnie raczej trudno
znaleźć tak dokładny wykład elementarnych i bardziej zaawansowanych własności
krzywych stopnia drugiego.

Zeszyt 3 – geometria analityczna w przestrzeni (według wykładu prof. Żorawskiego);
liczy 42 strony.

Omawiane są między innymi  układy współrzędnych w przestrzeni (na ogół ukośno-
kątne); wyjaśnia się znaczenie znaku wyznacznika ρ  (obecnie pojęcie to nazywamy
orientacją trójki wektorów w R 3); przedstawione są równania prostej w przestrzeni (np.
równanie zwane dziś równaniem parametrycznym), równanie płaszczyzny w przestrze-
ni (obecnie zwane ogólnym), kąt między dwiema prostymi, kąt między prostą i płasz-
czyzną, kąt między dwiema płaszczyznami. Spośród  powierzchni zakrzywionych warto
zwrócić uwagę na  powierzchnię  walcową, zdefiniowaną jako miejsce geometryczne
prostych do siebie równoległych, a przechodzących przez daną krzywą.

Zeszyt 4 – geometrya rzutowa (według wykładu prof. Żorawskiego); zeszyt ten liczy
111 stron.

Jest to bardzo szczegółowy wykład elementarnej geometrii rzutowej; temat ten
obecnie raczej nie jest spotykany w podręcznikach lub w wykładach prowadzonych na
wyższych uczelniach.

Zeszyt 5 nosi tytuł Teorya krzywych stopnia 2-go; stanowi on zespół luźnych kar-
tek, jakby brudnopis wykładu o krzywych stopnia drugiego, prowadzonego przez pro-
fesora Żorawskiego, przeznaczony do dalszego opracowania.

W tym zeszycie spośród rezultatów z teorii form kwadratowych spotykamy między
innymi prawo bezwładności form kwadratowych Jacobiego.

Zeszyt 6 zatytułowany jest  Geometrya różniczkowa (według wykładu prof. Żoraw-
skiego) i liczy 102 strony.

Jest to szczegółowy wykład geometrii różniczkowej elementarnej. Spotykamy w nim
pojęcia krzywizny, promienia krzywizny, normalnej do krzywej, ewoluty. Jako przykład
pojęcia te są przedstawione w odniesieniu do elipsy i hiperboli. Omawiana jest stycz-
ność krzywych w płaszczyźnie. W przedstawianej dalej geometryi przestrzennej warto
zwrócić uwagę na wzór na długość łuku w przestrzeni, w postaci używanej obecnie
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W zeszycie tym znajdziemy również przykład obliczania długości łuku cykloidy.
Wprowadzone są też współrzędne jednorodne.

Zeszyt 7 to Geometrya różniczkowa (według wykładu prof. Żorawskiego); liczy on
135 stron.

Jest to dalszy ciąg wykładu geometrii różniczkowej. Omawia się w nim krzywe
przestrzenne; pojawiają się pojęcia binormalnej, torsji, wzory Freneta, przedstawiona
jest styczność krzywych w przestrzeni. W dalszej części wykładu mamy rozdział Teorya
krzywych powierzchni. Cały wykład jest bardzo szczegółowy, prowadzony przy pomocy
raczej elementarnych metod.

Zeszyt 8 zatytułowany jest Punkty osobliwe (według wykładu prof. Żorawskiego)
i liczy 62 strony.

Jest to bardzo szczegółowy wykład teorii punktów osobliwych krzywych i powierzchni
w przestrzeni.

Zeszyt 9  Równania różniczkowe (według wykładu prof. Żorawskiego) ma 31 stron.
Niemal cały zeszyt poświęcony jest badaniu równania o różniczkach zupełnych.

Zeszyt 10 to Kinematyka (według wykładu prof. Żorawskiego), 13 stron.
Rozważa się tu układ równań
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   Ruch jest zadany za pomocą prędkości u, v i w. Wykład poświęcony jest analizie
tego układu.

Zeszyt 11 obejmuje  zadania seminaryjne z seminarium prowadzonego przez prof.
Żorawskiego).

Zadania notowane są na luźnych kartkach.  Oto przykłady (z zachowaniem orygi-
nalnej pisowni):

Zcałkować układ trzech jednoczesnych równań różniczkowych:
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Śruba kołowa – jakie jest miejsce geometryczne punktów przecięcia się stycznych
z płaszczyzną xy?
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(Zauważmy, że rozważany w jednym z zadań zbiór x 2 + y 2= R 2 jest w notatkach
systematycznie nazywany kołem, a nie okręgiem).

Zeszyt 12 ma tytuł Wstęp do analizy, część II (według wykładu prof. Zaremby). Zeszyt
ten liczy 8 stron i dodatkowo kilka włożonych do niego luźnych kartek.

W początkowej części przedstawiona jest teoria liczb ułamkowych i niewymiernych.
Następnie pojawiają się definicje zbioru i klasy:

Zbiór (Z) pewnych przedmiotów jest to ogół przedmiotów, posiadających pewne przez
nas określone własności. Przedmioty te nazywamy elementami zbioru; własności zaś
owe przez nas określone obejmujemy nazwą własności charakterystycznych czyli cech
rozważanego zbioru.

Klasa (K) jest to zbiór podlegający nadto jeszcze pewnym ogólnym warunkom
ograniczającym tego rodzaju, iż cechy tego zbioru są w stosunku do jego elementów
bardzo istotne; zbiór będący klasą posiada wskutek tego charakter trwałości.

I przypis: Np. ogół roślin jadalnych jest ich zbiorem, ale nie jest klasą roślin
w botanice, gdyż cecha jadalności nie jest rzeczą bardzo istotną.

W dalszej części rozważa się stwarzający poważne trudności problem, co oznacza
równa ilość elementów dwóch zbiorów. Problem ten, przedstawiony w sposób zasad-
niczo dojrzalszy, podobny do współczesnego jego ujęcia, odnajdujemy ponownie
w zeszycie 16.

Zeszyt 13 to Rachunek różniczkowy II, rachunek całkowy I (według wykładu
prof. Zaremby); zeszyt ten liczy 76 stron.

Przedstawione są bardzo dokładnie funkcje wykładnicze i funkcje logarytmiczne;
wyprowadzone są wzory na pochodne funkcji logarytmicznych; pochodna funkcji f (x) = x x

obliczona jest dwoma sposobami: pierwszy poprzez interpretację tej funkcji jako funk-
cji dwóch zmiennych, i drugi – klasyczny, przez zapisanie x x jako e xlnx. Pojawiają się
twierdzenia Rolle’a i Cauchy’ego, jednak bez stosowanych dziś odniesień do nazwisk.

Przedstawiony jest – nie całkiem precyzyjny – wstęp do definicji  całki oznaczonej;
poprzedzony on jest nieco skomplikowanymi rozważaniami o mierzalności zbiorów na
płaszczyźnie. W dalszej  części  mowa jest o całkowalności funkcji, które mają skoń-
czoną liczbę skoków, jednak bez podawania dowodu tego rezultatu. Pojawia się pod-
stawowe twierdzenie rachunku całkowego, w postaci współczesnej. Przy omawianiu
całek nieoznaczonych przedstawione są metody całkowania funkcji wymiernych przez
rozkład na ułamki proste, a następnie omówione jest całkowanie ułamków prostych.

Warto zwrócić uwagę na występującą we wzorze Taylora notację Γ (p) miejsce pre-
ferowanej obecnie p!.

Zeszyt 14 – Rachunek całkowy (według wykładu prof. Zaremby); zeszyt liczy 132
strony.

Na początku spotykamy dłuższy wstęp na temat miary pola figury na płaszczyźnie.
Definicja całki określonej (zwanej dziś całką oznaczoną) podana jest przy pomocy
pojęcia, zwanego obecnie ciągiem normalnym podziałów odcinka [a, b]. Definicja ta jest
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zupełnie ścisła, w przeciwieństwie do tego, co spotykamy w zeszycie 13. Również

notacja ∫
b

a
dxxf )(  jest zupełnie współczesna.

Rozważana jest funkcja postaci ;)()( dyyfx
x

a∫=ϕ  dowodzi się, że funkcja ta jest

ciągła; okazuje się ona być pierwotną funkcji podcałkowej. Warto zwrócić uwagę, że
nazwy funkcje pierwotne i całki nieoznaczone używane są tu jako synonimy.

W dalszej części przedstawione są metody obliczania całek z funkcji wymiernych
(ten temat znajdujemy też w zeszycie 13), a także z funkcji wymiernych od cosx i sinx
– przy pomocy podstawienia uniwersalnego.

Kolejnymi tematami są całki niewłaściwe, całkowanie szeregów funkcyjnych, całki
podwójne; twierdzenie zwane dziś twierdzeniem Fubiniego – bez nazywania tego twier-
dzenia nazwiskiem Fubiniego.

Dalej mowa jest o zamianie  zmienych; dowód twierdzenia o zamianie zmiennych
raczej daleko odbiega od podawanego współcześnie. Jako przykład przypomina się
współrzędne biegunowe (występujące pod tą właśnie nazwą).

Następnie omawia się całki potrójne i wielokrotne, długości łuków i pola powierzchni
figur na płaszczyźnie. Otrzymane wzory są niemal takie same, jakie spotykamy obecnie.

Zeszyt 15 – zapisanych jest tylko kilka stron w środku zeszytu; treścią ich jest
początek opisu konstrukcji całki oznaczonej.

Zeszyt 16 jest zatytułowany Zasady teorii mnogości (według wykładu prof. Zaremby)
i liczy 30 stron.

Pojawia się definicja zbioru przeliczalnego:
Definicja: Każdą mnogość równej mocy, co zbiór liczb całkowitych dodatnich na-

zywamy zbiorem przeliczalnym.
Jest mowa o tym, że nie każdy zbiór nieskończony jest przeliczalny; np. zbiór

wszystkich liczb rzeczywistych należących do przedziału (0, 1) jest nieprzeliczalny.
Dowód tego twierdzenia Cantora jest podany w postaci bardziej skomplikowanej, niż
przedstawia się go obecnie.

Warto również zwrócić uwagę na następującą definicję i twierdzenie:

Definicja: Zbiór (Z) ma moc ciągłości, jeżeli jest równej mocy ze zbiorem liczb
rzeczywistych przedziału (0, 1).

Twierdzenie Georga Cantora: Moc zbioru wszystkich punktów jakiejkolwiek rozcią-
głości n-wymiarowej (zbiór wszystkich wartości n zmiennych x1, x2,…, xn) jest mocą
ciągłości.

Wydaje się, że notatki profesora Birkenmajera rzucają pewne światło na treść i na
sposób prowadzenia wykładu przez profesorów Żorawskiego i Zarembę. Można nato-
miast żałować, że brak jest notatek z innych wykładów, które w owym czasie obaj
profesorowie prowadzili; np. nie ma żadnych śladów z wykładów funkcji analitycznych,
prowadzonych przez prof. Zarembę.
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