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Zdzisław Pogoda (Kraków)

POCZĄTKI GEOMETRII RÓŻNICZKOWEJ
W POLSCE

Współczesna geometria różniczkowa jest dziedziną niezwykle rozbudowaną i dzieli
się na wiele różnych poddziedzin. Jej rezultaty znalazły ważne zastosowania w innych
działach matematyki. Trudno sobie wyobrazić ogólną teorię względności bez przestrzeni
pseudoriemannowskich i współczesną kosmologię bez geometrycznych modeli wszech-
świata. Również klasyczna mechanika przyjęła elegancką postać w języku teorii roz-
maitości symplektycznych. Zaskakujące rezultaty Donaldsona o niewygładzalnych struk-
turach na R4 możliwe były do uzyskania dzięki teorii Yanga-Millsa, której równania
przejrzyście można sformułować się w języku obiektów geometrycznych.  A są to tylko
może najbardziej spektakularne przykłady wykorzystania geometrii różniczkowej.

Pierwsze pomysły zaliczane do geometrii różniczkowej pojawiły się wraz z powsta-
niem rachunku różniczkowego i całkowego. Twórcy nowych, potężnych metod zaczęli
je stosować do badania własności krzywych i, na początku w nieco mniejszym stop-
niu, powierzchni. Rachunek różniczkowy umożliwił zdefiniowanie takich pojęć jak krzy-
wizna krzywej, czy skręcenie. Wiele ważnych i ciekawych rezultatów zawdzięczamy
Johannowi Bernoulliemu i Leonhardowi Eulerowi – pionierom w dziedzinie badań nad
teorią krzywych. Niezwykle ważnym wydarzeniem dla rozwoju geometrii różniczkowej
było powstanie Disquisitiones generales circa superficies curvas Gaussa w 1827 roku.
W dziele tym Gauss nie tylko usystematyzował dotychczasową wiedzę na temat po-
wierzchni, ale także wprowadził wiele bardzo ważnych pojęć i udowodnił szereg fun-
damentalnych twierdzeń. Jego pomysły przeniósł na wyższe wymiary Bernhard Riemann
w słynnym wykładzie habilitacyjnym wygłoszonym w 1854 roku. Choć wykład ukazał
się drukiem dopiero po śmierci autora w 1866 roku, to śmiało można stwierdzić, że
dał początek rozwojowi wielu ważnych kierunków nowoczesnej geometrii różniczkowej.
Większość ważnych idei geometrii ma swój początek, jeśli nie w Disquisitiones Gaus-
sa, to w wykładzie habilitacyjnym Riemanna.

Gdy wspomina się o dziedzinach matematyki rozwijanych przez Polaków, to przede
wszystkim wymienia się topologię, teorię mnogości, teorię równań różniczkowych,
analizę matematyczną i podstawy matematyki. Geometria różniczkowa jest na dalszym
planie, choć i tu rezultaty uzyskane przez polskich matematyków są istotne i znalazły
trwałe w niej miejsce. Topologia i teoria mnogości zostały wskazane przez Zygmunta
Janiszewskiego jako dziedziny młode, dające szansę szybkiego uzyskania nowych
ważnych i liczących się rezultatów, co było ważne dla rozwoju polskiej matematyki.
Geometria różniczkowa w swej klasycznej postaci teorii krzywych i powierzchni była
już dziedziną okrzepłą a w wersji uogólnionej niewiadomo było, w którym kierunku się
rozwinie. Część wyników zaliczanych później do geometrii różniczkowej najpierw znalazła
swoje miejsce w teorii równań różniczkowych i analizie. Choć geometria różniczkowa nie
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była na pierwszym miejscu wśród dziedzin studiowanych przez polskich matematyków,
to jedne z pierwszych  liczących się na świecie rezultatów uzyskanych przez Polaków
należą właśnie do geometrii różniczkowej. Autorem ich jest Kazimierz Żorawski.

Kazimierz Żorawski

Zanim jednak przejdziemy do przypomnienia wyników Żorawskiego warto jeszcze
zwrócić uwagę na kilka faktów. Przed  pojawieniem się pierwszych oryginalnych prac
poświęconych geometrii różniczkowej napisanych przez Polaków na  język polski zostały
przetłumaczone fundamentalne rozprawy z tej dziedziny. I tak, w 1877 roku opublikowany
został w Pamiętniku Towarzystwa Nauk Ścisłych w Paryżu (tom IX) wykład habilitacyjny
Riemanna pod tytułem O hypotezach, które służą za podstawę geometryi przetłuma-
czony przez Samuela Dicksteina i Władysława Gosiewskiego1. Dickstein i Gosiewski
założyli w 1888 pierwsze czasopismo matematyczno-fizyczne o szerszym zasięgu –
Prace Matematyczno-Fizyczne. W tym to czasopiśmie Dickstein umieszczał tłumaczenia
wielu ważnych artykułów z geometrii różniczkowej. Znalazł się tam między innymi świeżo
opublikowany w 54 tomie Mathematische Annalen fundamentalny artykuł Ricciego
o Levi-Civity noszący polski tytuł Metody rachunku różniczkowego bezwzględnego i ich
zastosowania. Tłumaczenie ukazało się w niecały rok po opublikowaniu oryginału, a przecież
nie było wtedy matematyka czytającego po polsku, który interesowałby się nowopowsta-
łym rachunkiem tensorowym2. Być może Dickstein chciał zainteresować polskie śro-
dowisko matematyczne nowymi technikami w geometrii różniczkowej przeczuwając ich
wyjątkową przydatność – piętnaście lat później ukazała się praca Einsteina poświęcona
ogólnej teorii względności i znaczenie rachunku tensorowego zostało potwierdzone.

1 Tłumaczenie to zostało ponownie wydrukowane w Pracach Matematyczno-Fizycznych 32 (1922),
113-143.

2 Rachunek tensorowy nazywano wtedy bezwzględnym albo absolutnym rachunkiem różniczkowym.
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Jak już zostało zaznaczone pierwszym Polakiem, który systematycznie3 podjął
tematykę bliską geometrii różniczkowej był Kazimierz Żorawski. Urodził się 22 czerwca
1866 roku w Szczuczynie w powiecie ciechanowskim. W latach 1884-1888 studiował
na Uniwersytecie Warszawskim (który był wtedy uczelnią rosyjską) i uzyskał tam sto-
pień kandydata nauk matematycznych na podstawie pracy z astronomii. Dzięki przy-
znanemu stypendium im. Kopernika przez trzy lata studiował matematykę w Lipsku
i Getyndze. W tym czasie w Lipsku wykładał Sophius Lie, który rozwijał teorię grup
ciągłych nazwaną później teorią grup Liego. Teoria grup ciągłych przyciągnęła swoimi
problemami wielu wybitnych matematyków takich, jak Engel, Killing, Cartan, Klein
i Picard. Żorawski zainteresował się tą teorią i jej zastosowaniami do geometrii różnicz-
kowej oraz różnych działów analizy. Jego ulubionym terenem badań były zagadnienia
równoważności dwóch tworów (obiektów) analitycznych lub geometrycznych względem
pewnej grupy przekształceń, czyli zagadnienia konstrukcji pełnego układu niezmien-
ników różniczkowych takich obiektów. Tym właśnie problemom poświęcona była pierw-
sza praca Żorawskiego –  jego rozprawa doktorska ogłoszona po polsku w Rozprawach
Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego Akademii Umiejętności w Krakowie [32] i po
niemiecku w Acta Mathematica [33].

Dokładniej, przedmiotem tej pracy było następujące zagadnienie: dane są dwie
powierzchnie (bardziej precyzyjnie płaty powierzchni, bo problem ma charakter lokalny)
w przestrzeni euklidesowej; zbadać, kiedy można jedną z nich otrzymać z drugiej przez
zginanie z ewentualnym odbiciem symetrycznym. Na powierzchniach zadana jest
metryka indukowana z otaczającej przestrzeni euklidesowej. Metryka ta określona jest
za pomocą form fundamentalnych, czyli form różniczkowych odpowiednio postaci:
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gdzie współczynniki GFEGFE  , , , , ,  wyznaczone są przez pochodne parametryzacji
powierzchni.

Zadanie sprowadza się więc do stwierdzenia, czy istnieje przekształcenie (jeśli tak,
to je wyznaczyć)
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przeprowadzające jedną z form w drugą. W tym celu należy stworzyć pełny układ
niezmienników dla formy fundamentalnej. Przez niezmiennik różniczkowy rzędu p
rozumiemy wyrażenie Φ )   , , , , , ,( …u

EGFEvu δ
δ  utworzone ze zmiennych u, v, współczyn-

ników formy E, F, G oraz ich pochodnych aż do rzędu p, które nie zmienia wartości
przy przekształceniach z grupy. Żorawski pokazał sposób wyznaczania niezmienników,
określił ich liczbę dla każdego rzędu a także wyznaczył kilka efektywnie. Badał też
problem ogólniejszy. Rozważał bowiem sytuację, gdy do formy fundamentalnej  zosta-
ły dołączone pewne funkcje zmiennych u i v, względnie równanie v = f (u) i rozwiązał
problem analogiczny do poprzedniego. Pokazał, jak należy obliczać niezmienniki

3 Sporadycznie pojawiały się również artykuły innych matematyków. Na przykład Julian Sochocki napisał
rozprawę O liniach geodezyjnych opublikowaną w Pracach Matematyczno-Fizycznych 3 (1892), 82-109.
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dla każdego z takich dwóch układów. Niezmienniki te noszą nazwę niezmienników
Beltramiego i Mindinga.

Omawiana praca napisana jest bardzo przejrzyście i wszystkie rozważania oraz
rachunki przeprowadzone są aż do całkowitego rozstrzygnięcia problemu. Została
bardzo wysoko oceniona przez specjalistów i była bardzo długo cytowana. Powtórzmy
tu za Ślebodzińskim [25] opinię Sophiusa Liego, który w trzecim tomie swojego fun-
damentalnego dzieła4 tak napisał o pracy Żorawskiego:

Spośród lipskich dysertacji wymienimy nadto piękną pracę Żorawskiego o niezmiennikach
gięcia (...) Żorawski z wielką zręcznością wykonał trudne i skomplikowane obliczenia,
potrzebne do rozwiązania zagadnienia. Ponieważ praca ta należy do działu niezmienników
różniczkowych, przeto wspominam tu o niej krótko, zamierzając do niej powrócić w pro-
jektowanym dziele o niezmiennikach różniczkowych5.

Rezultaty Żorawskiego dostrzegł również Felix Klein i wspomniał o nich w swoim
dziele o rozwoju matematyki w XIX wieku6. Nazwisko Żorawskiego jest jedynym nazwi-
skiem polskiego matematyka wspomnianym w tej książce.

Formami różniczkowymi Żorawski zajmował się również w innych pracach opubliko-
wanych w Sprawozdaniach Saskiego Towarzystwa Naukowego. W [34] badał niezmien-
niki gięcia posługując się skończonymi transformacjami oraz niezmienniki różniczkowe
form kwadratowych n zmiennych, a w [35] studiował niezmienniki pary takich form.

Żorawski interesował się również równaniami różniczkowymi, które znalazły zasto-
sowania w geometrii różniczkowej. W pracy [36] (istniejącej również w wersji czeskiej)
podał konstrukcję niezmienników różniczkowych układu równań
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względem ogólnej grupy przekształceń punktowych ) , ,( 1 nii xxxx …= oraz rozwiązał
odpowiedni problem równoważności. Praca ta ma wiele wspólnego z pewnymi
gałęziami geometrii różniczkowej, które powstały i rozwinęły się po ukazaniu omawia-
nej rozprawy. Rozważane bowiem równania obejmują jako szczególny przypadek układ
równań geodezyjnych dla przestrzeni z koneksją afiniczną. W rozumowaniach
Żorawskiego pojawiają się wielkości ,vAλµ  które są uogólnieniem współczynników prze-
sunięcia równoległego (współczynników Christoffela) w przestrzeni z koneksją afinicz-
ną. Można też znaleźć odpowiednik pochodnej kowariantnej i tensora krzywizny. W pracy
są uogólnienia teorii przestrzeni z koneksją afiniczną stworzonej (później!) przez J. A.
Schoutena i H. Weyla. Jest to naturalnie uogólnienie czysto analityczne w języku teorii
niezmienników bez geometrycznej interpretacji rozważanych wielkości. Praca
Żorawskiego stała się inspiracją dla konstrukcji geometrii o koneksji ogólniejszej
niż afiniczna. Zajmowali się tym między innymi D. D. Kosambi [19], E. Cartan [2]
i W. Ślebodziński [26].

4 S.Lie, Transformationsgruppen, t. III, 1893, s. 810.
5 Niestety dzieło to nigdy nie ukazało się z powodu choroby i śmierci Liego.
6 F.Klein, Vorlesungen über die Entwicklung der Mathematik im 19.Jahrhundert, Reprint Springer Verlag

1979, s. 202.



119
POCZĄTKI GEOMETRII RÓŻNICZKOWEJ W POLSCE

Żorawski ma w swoim dorobku również prace, które Ślebodziński [25] zalicza
bezpośrednio do geometrii różniczkowej. Na szczególną uwagę zasługuje rozprawa [37]
zawierająca pełny układ niezmienników różniczkowych podprzestrzeni trójwymiarowej
przestrzeni afinicznej. Geometria różniczkowa przestrzeni afinicznych została rozwinięta
w drugiej dekadzie XX wieku między innymi przez W.Blaschkego oraz G. Picka i obec-
nie przeżywa swój renesans ([23]).

Należy dodać, że także w innych pracach poświęconych równaniom różniczkowym,
niezmiennikom całkowym oraz teorii ruchu ośrodka ciągłego i ciała sztywnego Żorawski
stosuje metody, które dziś można by śmiało uznać za geometryczne.

Mimo iż Żorawski uzyskał szereg pionierskich i bardzo ważnych rezultatów, to
w większości nie zostały one zauważone przez matematykę światową. Oto komentarz
Ślebodzińskiego [25] (por. również [24]):

Z żalem (...) stwierdzić trzeba, że niektóre z doniosłych osiągnięć (...)  zostały stracone
dla nauki polskiej. Stało się tak dlatego, że były opublikowane jedynie w języku polskim,
bądź też z powodu wielkiej skromności autora, który podając we wstępie do pracy jej treść,
jak gdyby starał się ukryć lub zbagatelizować najważniejsze w niej zawarte osiągnięcia.
Z tego powodu niektóre z osiągnięć Żorawskiego uszły uwadze zagranicznych uczonych;
po pewnym czasie zostały przez nich powtórnie uzyskane i powszechnie uznane za ich
dorobek naukowy.

Może się również wydawać dziwne, ze uczony tak wysokiej klasy nie stworzył
w Krakowie szkoły matematycznej podobnej do tych, jakie powstały po pierwszej wojnie
światowej we Lwowie i w Warszawie. Stanisław Gołąb pisze [7]:

Gdy z końcem ubiegłego (tj. XIX, przyp. autora) wieku na katedrę matematyki Uniwersy-
tetu Jagiellońskiego przyszedł Kazimierz Żorawski, wybitny uczeń Liego, wydawało się, że
nominacja ta spowoduje wielki rozwój geometrii w krakowskim uniwersytecie. Okazało się
jednak, że prof. Żorawski należał raczej do naukowców samotników. Jego działalność
w zakresie szkolenia młodej kadry w przeszło dwudziestoletnim okresie krakowskim na-
leży ocenić jako niezadowalającą.

Trzeba jednak pamiętać, że Żorawski interesował się problemami w dziedzinach,
które były wówczas rozwiniętymi działami matematyki i rozpoczęcie twórczej pracy
w jednej z nich wymagało, po zakończeniu regularnych studiów uniwersyteckich, dal-
szego intensywnego kształcenia, co w tym czasie było dla absolwenta sprawą bardzo
trudną. Przy katedrach matematyki nie było stanowisk asystentów, którzy z jednej strony
pomagaliby profesorom w prowadzeniu ćwiczeń, a z drugiej strony zostaliby wprowa-
dzani w badania naukowe. Profesorowie, którzy musieli prowadzić jednocześnie kur-
sowe wykłady i ćwiczenia do nich, nie mieli czasu na przygotowywanie specjalistycz-
nych wykładów monograficznych. Studiujący matematykę przygotowywali się raczej do
pracy w szkole nie widząc przyszłości w pracy naukowej. Jednak Żorawski dzięki swoim
wykładom, pracom i osobistym kontaktom wywarł wpływ na kilku matematyków
rozbudzając w nich zainteresowanie geometrią różniczkową i teorią grup Liego. Miał też
swojego ucznia Władysława Gąsiorowskiego, którego wysłał na studia (dzięki stypen-
dium Fundacji Kretkowskiego) na uniwersytet w Giessen, gdzie pracował F. Engel,
wybitny uczeń Liego. Gąsiorowski uzyskał w Giessen stopień doktora na podstawie tezy
[4]. Niestety przedwczesna śmierć przerwała działalność tego wybitnie utalentowanego
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matematyka. Pod wpływem prac Żorawskiego geometrią różniczkową zainteresowali się
Antoni Hoborski i Władysław Ślebodziński, którzy rozpoczęli twórczą działalność w tej
dziedzinie i mieli również swoich znakomitych uczniów. Warto dodać, że Franciszek Leja
napisał pracę doktorską pod kierunkiem Żorawskiego zawierającą rozwiązanie cieka-
wego zagadnienia z teorii ciągłych grup przekształceń [21]. Praca ta została przedru-
kowana również w czasopiśmie Monatshefte für Mathematik und Physik [22]. Dopiero
później Franciszek Leja zajął się problemami teorii funkcji analitycznych.

Po przeniesieniu się  do Warszawy w 1919 roku Żorawskiemu było jeszcze trudniej
pozyskać uczniów zainteresowanych geometrią, gdyż początkowo był on profesorem
politechniki, gdzie zainteresowania studentów były raczej dalekie od matematyki
a geometrii w szczególności.  Kilka lat później Żorawski przeniósł się na uniwersytet,
lecz tam działała już niezwykle aktywna i atrakcyjna szkoła kierowana przez Wacława
Sierpińskiego i Stefana Mazurkiewicza.

Jednak ziarno zasiane przez Żorawskiego w Krakowie zakiełkowało – Antoni Hoborski
doktorant Stanisława Zaremby podjął prace nad problemami geometrii różniczkowej.
Antoni Maria Hoborski urodził się 1 kwietnia 1879 roku w Tarnowie. W 1897 roku po
zdaniu egzaminu dojrzałości zapisał się na Uniwersytet Jagielloński na matematykę
i fizykę. Był to bardzo korzystny okres, gdyż  Żorawski był w szczytowym okresie swojej
twórczości a w 1900 roku do Krakowa przybył Stanisław Zaremba, znany już ze swych
rezultatów w dziedzinie równań różniczkowych zagranicą. Hoborski kończy studia
w 1901 roku i, jak niemal wszyscy absolwenci matematyki, podejmuje pracę w szko-
łach w różnych miastach ówczesnej Galicji. Nie zrywa jednak kontaktów z nauką do-
kształcając się nieustannie. W 1908 roku uzyskuje stopień doktora za pracę z teorii
równań różniczkowych cząstkowych napisaną pod kierunkiem Stanisława Zaremby.
Niebawem wyjeżdża za granicę do Paryża i Getyngi, gdzie uzupełnia wiedzę i słucha
wykładów wielkich matematyków. Po powrocie podejmuje wykłady zlecone na Uniwer-
sytecie Jagiellońskim, a potem rozpoczyna pracę jako profesor na nowopowstałej
Akademii Górniczej, cały czas wykładając na uniwersytecie i kształcąc tam młode kadry,
głównie w kierunku geometrii.

Antoni Hoborski
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Hoborski interesował się różnymi dziedzinami matematyki i jego publikacje są róż-
norodne. W pierwszych latach działalności naukowej nie mógł zdecydować się na wybór
głównego kierunku badań. Najpierw pod wpływem Zaremby interesował się równania-
mi różniczkowymi cząstkowymi, potem zajął się równaniami całkowymi i podstawami
geometrii rzutowej, by wreszcie skupić się na geometrii różniczkowej. Chociaż również
wtedy publikował prace z teorii szeregów nieskończonych, funkcji rzeczywistych, aryt-
metyki liczb pozaskończonych, analizy matematycznej i układów równań liniowych
cząstkowych rzędu pierwszego.

Oprócz działalności czysto naukowej Hoborski prowadził intensywną działalność
dydaktyczną i organizacyjną. Za cel postawił sobie stworzenie szkoły geometrii w Polsce.
Zacytujmy jeszcze raz Stanisława Gołąba [7]:

Gdy w 1918 roku Żorawski opuszcza katedrę w Krakowie i przenosi się do Warszawy,
Hoborski zdaje sobie sprawę, ze grozi to kompletnym zanikiem geometrii w Polsce (zwłasz-
cza, że Żorawski poszedł nie na uniwersytet, lecz na politechnikę) i od tej chwili główną
pasją jego życia staje się zadanie stworzenia w Polsce szkoły geometrycznej. (...) Trzeba
stwierdzić, iż mimo przedwczesnej tragicznej śmierci, udało się Hoborskiemu ten główny
życiowy cel stworzenia w Polsce szkoły geometrycznej w dużej mierze zrealizować, a w
każdym razie poważnie zapoczątkować.

Z perspektywy czasu należy stwierdzić, że właśnie Hoborskiemu raczej tylko udało
się  „poważnie zapoczątkować”. Sam Hoborski szkoły geometrycznej nie stworzył. Ze
względu na różnorodne zainteresowania i działalność pozamatematyczną  jego publi-
kacje z geometrii różniczkowej nie miały tego znaczenia, co wyniki Żorawskiego.
Zajmował się w nich głównie problemami klasycznymi związanymi z równaniami
Freneta [11], [12], [13], [14]. Natomiast Hoborski prowadził regularne wykłady z geo-
metrii różniczkowej od 1922 roku niemal bez przerwy aż do wybuchu wojny. Zostały
one spisane i zredagowane w postaci skryptów  przez S. Gołąba (cz.I [15]) oraz A.
Turowicza i S.Turskiego (cz.II [16]). W latach 1932-33 wydał dwutomowy podręcznik
z teorii krzywych [17] i pracował nad podobnym dziełem z teorii powierzchni. Niestety
wybuch wojny i śmierć w 1940 roku nie pozwoliły na dokończenie pracy. Gdyby
podręcznik ujrzał światło dzienne, byłby to pierwszy nowoczesny kurs teorii powierzchni
w literaturze światowej [7]. Antoni Hoborski wychował także ucznia, Stanisława Gołąba,
który zrealizował marzenia swojego mistrza o stworzeniu szkoły geometrii różniczko-
wej w Polsce. Sam uczeń tak ocenia działalność naukową nauczyciela [7]:

Prof. Hoborski był niewątpliwie predestynowany do znacznie większych osiągnięć nauko-
wych niż te, które stały się jego udziałem. Kilka było powodów tego zjawiska. Przede
wszystkim przedwczesne silne osłabienie wzroku, które nie pozwoliło mu tyle czytać, ile
pragnął. Po wtóre – kilkoletnia tułaczka po różnych miastach prowincjonalnych i uczenie
przez 18 lat w szkołach średnich w najlepszym okresie rozwoju sił twórczych. (...) i wresz-
cie ta cecha, która tylko geniuszom nie przeszkadza w dużych osiągnięciach, mianowicie
silne zamiłowanie do wielostronnego poznania całej matematyki. Hoborski interesował się
zbyt wieloma dziedzinami współczesnej matematyki (...). Ta szerokość zainteresowań, która
częściowo płynęła stąd, że w czasie dwuletnich podróży zagranicznych chłonął różne
dziedziny matematyki, była –  moim zdaniem – głównym powodem tego, że zwłaszcza
w geometrii, która stała się z biegiem czasu główną dziedziną jego zainteresowań, poza świet-
nymi skryptami i podręcznikami, pozostawił raczej tylko mniejsze lub większe przyczynki.
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Stanisław Gołąb

Stanisław Gołąb urodził się w Travniku w Bośni 26 lipca 1902 roku, jednak szkołę
podstawową i średnią ukończył już w Krakowie. Od 1920 roku studiował na Wydziale
Matematyczno-Fizycznym Uniwersytetu Jagiellońskiego. Studia ukończył w 1924 roku
i dwa lata później złożył egzamin uprawniający do zawodu nauczyciela. Przypomnijmy,
że w tym czasie absolwent studiów matematycznych mógł zdać egzamin nauczycielski
i podjąć pracę w szkole, względnie, jeśli chciał wybrać karierę naukową, pracując
w szkole musiał wykazać się ogromną wytrwałością i zdobywać kolejne stopnie naukowe.
Istniała też dla nielicznych  możliwość wyjazdu za granicę na studia uzupełniające. Warto
dodać, że do roku 1926 nie było stopnia magistra. Stanisław Gołąb rozpoczął pracę
już w 1922 roku na Akademii Górniczej, a w latach 1928-1931 uzupełniał wiedzę na
studiach we Włoszech, Czechosłowacji, Niemczech i przede wszystkim w Holandii.
W Holandii zetknął się z wybitnym specjalistą w dziedzinie geometrii różniczkowej Jah-
nem Arnoldusem Schoutenem i pod jego kierunkiem przygotował pracę doktorską Über
verallgemeinerte projective Geometrie [8], którą obronił na Uniwersytecie Jagiellońskim
w 1931 roku. W następnym roku habilitował się na podstawie pracy Zagadnienia
metryczne geometrii Minkowskiego [9].

Zainteresowania naukowe Stanisława Gołąba dotyczyły rozmaitych działów matema-
tyki; pisał oryginalne prace z topologii, algebry, analizy, logiki, równań różniczkowych
oraz rozmaitych zastosowań. Jednak jego podstawową dziedziną działalności nauko-
wej była geometria różniczkowa, a w szczególności teoria obiektów geometrycznych,
których szczególnym przypadkiem są tensory, formy różniczkowe i koneksje. Będąc
uczniem i współpracownikiem Schoutena Stanisław Gołąb zapoznał się z najnowocze-
śniejszym ujęciem analizy tensorowej. Wraz z Schoutenem wypracował podstawowe
zasady lokalnego rachunku tensorowego, znane jako Kern-Index Methode. Techniki te
znacznie ułatwiły pracę i wiele własności uczyniły bardziej przejrzystymi umożliwiając
rozmaite klasyfikacje, sugerując nowe kierunki badań. Stanisława Gołąba uważa się za
jednego głównych twórców, dziś już klasycznej, teorii obiektów geometrycznych.



123

ROCZNIKI POLSKIEGO TOWARZYSTWA MATEMATYCZNEGO

SERIA VI: ANTIQUITATES MATHEMATICAE 1 (2007)

Obiektami geometrycznymi interesowało się wielu znakomitych matematyków. Prace
z tej dziedziny pisali między innymi O. Veblen, J.H.C. Whitehead i J.A. Schouten po-
dając rozmaite, nierównoważne definicje obiektu geometrycznego. Dopiero Aleksander
Wundheiler asystent profesora Przeborskiego przy Katedrze Mechaniki teoretycznej na
Uniwersytecie Warszawskim zaproponował na Kongresie Geometrii Różniczkowej
w Moskwie w 1934 roku definicję tego pojęcia (por. [30], [27]), która została powszech-
nie zaakceptowana, a potem uogólniona właśnie przez Stanisława Gołąba.

Stanisław Gołąb sprecyzował niezwykle ważne pojęcie pseudogrupy transformacji,
komitanty i równoważności obiektów. Przytoczmy dla przykładu niektóre definicje za-
proponowane przez Stanisława Gołąba. Zacznijmy od definicji pseudogrupy przekształ-
ceń, którą można znaleźć obecnie np. w podręczniku, a raczej monografii Rachunek
tensorowy [5]. Od  słynnego inauguracyjnego wykładu erlangeńskiego Felixa Kleina
matematycy doceniali znaczenie pojęcia grupy przekształceń w geometrii. Okazało się
jednak, że  w wielu subtelnych rozważaniach pojęcie grupy jest niewystarczające.
W 1939 roku Stanisław Gołąb przedstawił w pracy [10] precyzyjną definicję pseudo-
grupy przekształceń.

Załóżmy, że zbiór G przekształceń T ma następujące własności:

1. Każde przekształcenie T ma jako dziedzinę D zbiór otwarty i niepusty.
2. Jeżeli pewne przekształcenie T1 o dziedzinie D1 należy do zbioru G i jeśli T1 zacie-

śnimy do dowolnej niepustej dziedziny D2 będącej częścią D1, to zacieśnienie T2

również należy do G.
3. Jeżeli przekształcenie T1 o dziedzinie D1 i odpowiadającej jej przeciwdziedzinie

dziedzinie T2 należy do G i jeśli przekształcenie T2 o dziedzinie D2 też należy do G,
to superpozycja przekształceń T1T2  (o dziedzinie D1) również należy do G.

4. Jeżeli przekształcenie T1 o dziedzinie D1 należy do G i jeśli x jest dowolnym punk-
tem dziedziny D1, to istnieje taka dziedzina D0 zawierająca x i zawarta w D1 oraz takie
przekształcenie T2, którego dziedziną jest obraz dziedziny D0 poprzez przekształ-
cenie T1, że T2 należy do G i przy tym T2T1 = I w D0 (I jest przekształceniem iden-
tycznościowym).

Pseudogrupy przekształceń tworzą zbiory lokalnych homeomorfizmów, lokalnych
dyfeomorfizmów ustalonej klasy, lokalnych dyfeomorfizmów konforemnych, symplek-
tycznych itp.

Na bazie pseudogrupy przekształceń Stanisław Gołąb zdefiniował pojęcie obiektu
geometrycznego uogólniając i łącząc  wiele pozornie odległych sytuacji w geometrii.
Najpierw określane są ogólne obiekty [5].

Niech będzie dana n wymiarowa przestrzeń oparta na pseudogrupie przekształceń

Gr (r jest liczba naturalną niezależną od n). Weźmy pod uwagę punkt .
0
ξ  Powiemy, że
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w punkcie 
0
ξ  został określony pewien obiekt, jeśli każdemu dopuszczalnemu układowi

współrzędnych )(λ  został jednoznacznie przyporządkowany ciąg liczb

), , ,1(   m…=αωα

które nazywamy współrzędnymi obiektu ω w układzie )(λ . Współrzędne obiektu ω
w układzie )’(λ  oznaczać będziemy

).’ , ,’1’(   ’ m…=αωα
Przyporządkowanie to możemy zapisać

. , 1,   )( mf …== αλω αα
Liczba m – ilość współrzędnych obiektu – jest na ogół niezależna od wymiaru

przestrzeni n. W szczególności punkt jest obiektem o n współrzędnych, podobnie wektor
ma n współrzędnych. Najprostszym obiektem jest skalar, gdyż ma jedna współrzędną
– w tym przypadku funkcja f jest stała niezależna od układu współrzędnych.

Jeśli w każdym punkcie pewnego obszaru określony został obiekt, to mówimy, że
w tym obszarze zostało zdefiniowane pole obiektów. Często terminu obiekt i pole
obiektów używa się wymiennie.

Definicja obiektu jest bardzo ogólna, dlatego wyróżnia się pewne bardziej specjalne
rodziny obiektów, na przykład właśnie obiekty geometryczne.

Obiekt ω nazywamy obiektem geometrycznym, jeśli dla każdych dwóch dopuszczal-
nych układów współrzędnych )(λ  i )’(λ  zachodzi związek

(*)                            [ ])’( ;  ’’ λλωω ααα →= TF

tzn., że współrzędne obiektu ω w układzie )’(λ  dadzą się obliczyć na podstawie zna-
jomości współrzędnych tego obiektu w układzie )(λ  oraz przekształcenia T, które pro-
wadzi od układu )(λ  do układu )’(λ . Związek (*) będziemy nazywali regułą przekształ-
cenia dla danego obiektu geometrycznego.

Jeśli teraz regułę przekształcenia obiektu geometrycznego da się napisać w postaci
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a zatem w takiej postaci, gdzie funkcje F zależą od współrzędnych obiektu w układzie

)(λ , a ponadto od współrzędnych punktu 
0
ξ  w pierwotnym i nowym układzie współ-

rzędnych oraz od pochodnych cząstkowych przekształcenia T obliczonych w punkcie

0
ξ , aż do pochodnych rzędu p (p ≤ r ), to obiekt nazywamy obiektem geometrycznym

klasy p. Przyjęto tu oznaczenie

. 
’’

λ

λ

ξ
ξλ

λ ∂
∂=A

W naturalny sposób obiektami geometrycznymi są wektory, kowektory, formy róż-
niczkowe i ogólnie tensory typu (p, q ) z regułami przekształcenia odpowiednio
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Stanisław Gołąb wyróżnił i sklasyfikował liczne rodziny obiektów geometrycznych.
Łącznie poświęcił obiektom czterdzieści publikacji. Ich pełny spis można znaleźć
w artykule [6].  W swoich badaniach nad obiektami posługiwał się metodami teorii rów-
nań funkcyjnych, stanowiącej pewien specjalny sposób ujmowania i rozwiązywania
zagadnień. Efektem tej działalności jest często cytowana monografia [1] napisana
wspólnie z Aczélem. Stanisław Gołąb jest również autorem wspomnianego już podręcz-
nika-monografii Rachunek tensorowy [5], gdzie  oprócz podstawowego kursu rachun-
ku tensorowego zamieścił wiele oryginalnych rezultatów dotyczących obiektów geome-
trycznych, które znalazły zastosowanie na przykład w różnych działach geometrii róż-
niczkowej i fizyki.

Należy zaznaczyć także, że Stanisław Gołąb studiował różnorodne zagadnienia
w przestrzeniach z koneksjami liniowymi i rzutowymi, w przestrzeniach  riemannowskich,
rozwiązywał problemy w przestrzeniach Minkowskiego i Finslera oraz w ogólnych prze-
strzeniach metrycznych. Dokładny opis publikacji wraz z analizą najważniejszych prac
został umieszczony w artykule [20]. Interesował się również, dzięki swojemu nauczy-
cielowi, klasyczną geometrią różniczkową uzyskując wiele ciekawych rezultatów,
w szczególności dotyczących własności krzywych, pojęcia krzywizny i n-ścianu Freneta.
W badaniach tych wykorzystywał  intensywnie topologię, algebrę i analizę wektorową.
Liczba jego publikacji w tej dziedzinie wynosi czterdzieści trzy (por [20], [6]) .

Stanisław Gołąb był matematykiem wszechstronnym, jego działalność trafnie opi-
sał jeden z wybitnych uczniów Mieczysław Kucharzewski [20], [3]:

Twórczość naukową profesora Gołąba charakteryzują trzy cechy.
Pierwszą, najważniejszą, jest możliwie ogólne i precyzyjne ujmowanie zagadnień. Stąd
zrodziło się zainteresowanie topologią, logiką, algebrą, a potem równaniami funkcyjnymi.
Druga cecha to wiązanie matematyki z zastosowaniami.
Trzecia wreszcie cecha to jasność ich przedstawienia i wielka komunikatywność wyników.
Umiejętność jasnego przedstawienia nawet bardzo skomplikowanych zagadnień była nie-
wątpliwie wynikiem zainteresowania profesora dydaktyką na wszelkim poziomie.

Stanisław Gołąb był nie tylko wielkim uczonym, ale również doskonałym nauczy-
cielem i wychowawcą licznej kadry naukowej. Potrafił skupić wokół siebie młodych zdol-
nych ludzi i zainteresować ich dziedziną nie tak popularną jak inne rozwijane w Polsce
dziedziny matematyki. Cieszył się ogromnym autorytetem i sympatią swoich studentów.
W pracy dydaktycznej wyznawał zasadę, iż należy pomagać wszystkim zainteresowa-
nym działalnością naukową. Pomagał więc wielu uczniom w różnych sytuacjach.
W sprawach ważnych okazywał ogrom serca i życzliwości. Można zaryzykować tezę,
że bardziej właśnie z tego powodu uważano go za „ojca polskich geometrów” niż z po-
wodu dużej liczby jego naukowych „dzieci”.
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Analizując początki geometrii różniczkowej w Polsce należy koniecznie wspomnieć
o Władysławie Ślebodzińskim światowej sławy specjaliście, który, obok Stanisława
Gołąba,  był głównym inicjatorem badań w dziedzinie geometrii różniczkowej.

Władysław Ślebodziński urodził się 6 lutego 1884 roku w Pysznicy (obecnie woj.
Podkarpackie). W latach 1903-1908 studiował matematykę i fizykę na Uniwersytecie
Jagiellońskim, gdzie słuchał między innymi wykładów Kazimierza Żorawskiego. Po
studiach pracował jako nauczyciel poza Krakowem kontynuując jednak pracę naukową
[27], dzięki czemu uzyskał stypendium Akademii Umiejętności i rok akademicki 1913-14
spędził w Getyndze uczęszczając na wykłady znakomitych matematyków takich jak
D. Hilbert, E. Landau i C. Carathéodory. Wybuch wojny przerwał jego pobyt w Getyndze.
W 1919 roku przeniósł się do Poznania, gdzie pracował w Wyższej Szkole Budowy
Maszyn i Elektrotechniki do wybuchu drugiej wojny światowej. W Poznaniu rozpoczął
pracę nad problemami geometrii różniczkowej. Zawsze podkreślał wpływ Kazimierza
Żorawskiego na swoją działalność.

Władysław Ślebodziński

We wspomnieniach [27] tak pisze:
[…] za radą prof. Żorawskiego postanowiłem swą pracę badawczą skierować na inną dro-
gę. W jednej z rozmów, profesor ten wspomniał mi o artykule G. Ricciego i T. Levi-Civity
pt. Méthodes de calcul différnetiel absolu, zawierającym teorię tensorów. Prof. Żorawski
wyraził się niechętnie o tej teorii, uważając ją za rodzaj stenografii matematycznej. Na mnie
jednak ta teoria wywarła silne wrażenie, albowiem dostrzegłem jej znaczenie dla geometrii
różniczkowej w połączeniu z metodą reperu ruchomego G. Darboux i dlatego zacząłem
teorie te gruntownie studiować.

Początkowo w Poznaniu Ślebodziński pracował w zupełnym odosobnieniu. Jednak
pod koniec dwudziestolecia międzywojennego nawiązał współpracę z A. Wundheilerem,
z którym utrzymywał kontakty aż do jego śmierci w 1957 roku. Mimo braku szerszych
kontaktów, w okresie poznańskim Ślebodziński uzyskał swoje najbardziej wartościowe
rezultaty ([27], [18]). Jego doniosłym osiągnięciem było wprowadzenie w 1931 roku
w pracy o równaniach Hamiltona [28] nowego operatora różniczkowego nazwanego
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przez van Dantziga pochodną Liego. Pochodna Liego szybko stała się jednym z fun-
damentalnych pojęć geometrii różniczkowej i umieszczana jest w każdym nowoczesnym
kursie tej dziedziny. Do najważniejszych rezultatów należy zaliczyć także rozwiązanie
problemu równoważności dwóch form różniczkowych drugiego stopnia [29].

Zagadnienie to można sformułować następująco. Dane są dwie formy różniczkowe
ii

ij dxdxxa ∧=  )(ϕ  oraz ii
ij dydyyb ∧=  )(ψ  określone w otoczeniach punktów

) , ,( 21 mxxx …=  ) ,,(  i 21 myyy …=  na dwóch rozmaitościach różniczkowych wymiaru

2m; przy czym .0  i  0 ≠≠ ijij ba  Należy podać warunki konieczne i wystarczające na
to, by istniała transformacja ) , ,( 21 mii xxfy …=  przeprowadzająca formę φ na ψ.

Rozwiązanie problemu dwóch form różniczkowych znane było tylko dla specjalnych
przypadków mimo, iż należy on do podstawowych. Na przykład dla zwykłych form
kwadratowych rozwiązali je jeszcze w 1869 roku Christoffel i Lipschitz. Liczne prace poświę-
cił tym zagadnieniom E. Cartan, ich znaczenie podkreślał S. S. Chern. Ślebodziński
sprowadził problem do zagadnienia równoważności dwóch specjalnych koneksji i podał
ogólne kryterium. W publikacji wyniku przeszkodził wybuch wojny i wszystkie notatki
zostały zniszczone przez hitlerowców. Po wojnie Ślebodziński znalazł dwa nowe kry-
teria równoważności opublikowane w [29].

Władysław Ślebodziński zajmował się też, między innymi, przestrzeniami Riemanna,
rozmaitościami z koneksją afiniczną, teorią powierzchni w przestrzeniach afinicznych,
rozmaitościami o strukturze prawie zespolonej, nieskończonymi grupami Liego i geometrią
pola grawitacyjnego. Jest również autorem bardzo ważnej monografii poświęconej formom
różniczkowym i ich zastosowaniom [30]. Monografia zawiera wiele oryginalnych rezul-
tatów; do najcenniejszych należy konstrukcja przestrzeni nieskończonej grupy Liego,
co dało podstawy do stworzenia abstrakcyjnej teorii nieskończonych grup Liego.

Po wojnie Władysław Ślebodziński włączył się aktywnie w organizowanie środowi-
ska matematycznego we Wrocławiu biorąc udział we wszystkich trudach tworzenia od
podstaw życia naukowego. Zaowocowało to powstaniem silnego ośrodka geometrii
różniczkowej, gdzie pracowało wielu znakomitych specjalistów z geometrii różniczkowej.

Gdy wspomina się o polskiej Szkole Matematycznej, to wśród dziedzin nie wymie-
nia się geometrii różniczkowej. Rzeczywiście na tle polskiej matematyki nie była to
dziedzina pierwszoplanowa. Przed wojną praktycznie tylko czterech matematyków
prowadziło systematyczne badania w geometrii różniczkowej, z czego trzech uzyskało
wyniki liczące się na świecie. Dwaj matematycy – Władysław Ślebodziński we Wrocła-
wiu i Stanisław Gołąb w Krakowie –  stworzyli po drugiej wojnie światowej ośrodki, w
których rozpoczęto regularne badania nad różnymi  problemami z geometrii różnicz-
kowej i uzyskiwano rezultaty liczące się na świecie. Obaj wypromowali wielu specja-
listów, którzy prowadzili samodzielne badania,   tworzyli nowe ośrodki i kształcili uczniów.
Ich prace dały początek nowym kierunkom badań i stanowiły niezbędny etap rozwoju
geometrii różniczkowej.
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[12] — , Contribution à la théorie des équations de Frenet dans l’espace riemannien à n dimensions,
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