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Piotr Jakóbczak (Kraków)

MEMORANDUM W SPRAWIE
REFORMY NAUCZANIA MATEMATYKI

W WYŻSZYCH UCZELNIACH
MONARCHII AUSTRO-WĘGIER

Memorandum powstało w roku 1907 i dotyczyło reformy nauczania matema-
tyki w uniwersytetach austriackich.

Tekst memorandum, o którym jest mowa w tytule, znajduje się w archi-
wum Uniwersytetu Jagiellońskiego, w tece zawierającej materiały archiwalne
Wydziału Filozoficznego Uniwersytetu [1]. Memorandum to powstało w roku
1907 i dotyczyło reformy nauczania matematyki w uniwersytetach austriackich
(w wieku XIX i w początkowych latach XX wieku studia matematyki jak też
innych przedmiotów ścisłych odbywały się w ramach wydziałów filozoficz-
nych uniwersytetów, dlatego też tekst memorandum znalazł się w materiałach
dotyczących Wydziału Filozoficznego).

W dniu 29 czerwca 1907 roku zebrali się w Wiedniu delegaci wydziałów fi-
lozoficznych uniwersytetów z Innsbrucka, Krakowa, Lwowa, Pragi (niemiecki),
Pragi (czeski) i Wiednia i w czasie obrad zredagowali lub też przyjęli wcześniej
zredagowane memorandum w sprawie rozszerzenia nauczania matematyki
w uniwersytetach Austrii. Następnie tekst memorandum został wysłany do wy-
działów filozoficznych poszczególnych uniwersytetów, w celu zapoznania się
z jego treścią i osiągnięcia zgody wydziałów na przedłożenie tego dokumentu
c. k. Ministerstwu; pismo towarzyszące tekstowi memorandum i informujące
o tym, że komisja redagująca memorandum oczekuje na jego akceptację ze stro-
ny władz wydziałów filozoficznych poszczególnych uniwersytetów, nosi datę
3 lipca 1907 roku i zostało podpisane przez Weissa, Eschericha i Wirtingera;
dwaj ostatni byli profesorami matematyki na Uniwersytecie Wiedeńskim.

Samo memorandum jest obszernym dokumentem, zawierającym 21 stron;
zostało napisane na maszynie, w języku niemieckim. Zawiera ono drobiazgową
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analizę stanu nauczania matematyki w uniwersytetach austriackich; analiza
ta uzasadnia określenie tego stanu jako niezadowalający; znajdujemy tu także
próbę ustalenia przyczyn zaistniałej sytuacji. W dalszej części memorandum
podana jest propozycja nowego programu nauczania matematyki w uniwersy-
tetach, zawierająca wykaz proponowanych przedmiotów składających się na
ten program oraz siatkę godzinową poszczególnych przedmiotów. Dalsza część
memorandum zajmuje się koniecznością zwiększenia liczby stanowisk profe-
sorskich i wprowadzenia (nieistniejących dotychczas) stanowisk asystenckich
z matematyki. Autorzy uzasadniają to dwojako: Z jednej strony zwiększona
w stosunku do istniejącego liczba godzin nowego programu nie jest możliwa
do zrealizowania przez obecnie pracujących profesorów w ramach ich pensum;
z drugiej strony liczba stanowisk profesorskich z matematyki w uniwersytetach
austriackich jest mniejsza niż odpowiadająca liczba takich stanowisk w uniwer-
sytetach Niemiec, Włoch, Francji i Rosji. W końcowej części memorandum,
w obszernym zestawieniu podana jest dokładna liczba stanowisk profesorskich
w poszczególnych uniwersytetach wymienionych czterech krajów; porównanie
daje wynik niekorzystny dla uczelni austriackich.

Idea zredagowania takiego memorandum wywodzi się ze środowiska mate-
matyków związanych z Uniwersytetem Jagiellońskim. W latach bezpośrednio
poprzedzających powstanie tego dokumentu profesorami matematyki na Uni-
wersytecie Jagiellońskim byli Kazimierz Żorawski (1866–1953), sprawujący
w tym czasie również funkcję dziekana Wydziału Filozoficznego UJ, oraz
Stanisław Zaremba (1863–1942). W dniu 9 lutego 1906 roku wystosowane
zostało z Wydziału Filozoficznego UJ pismo do c. k. Ministerstwa Wyznań
i Oświaty (k. k. Ministerium für Kultus und Unterricht; zwane dalej c. k. Mini-
sterstwem) z prośbą o utworzenie trzeciego stanowiska profesora matematyki
na tym wydziale. Osobą przewidzianą do powołania na to stanowisko był pro-
fesor Jan Śleszyński (1854–1931), pracujący w owym czasie na Uniwersytecie
w Odessie. W dniu 3 kwietnia 1906 roku wystosowane zostało przez c. k.
Ministerstwo pismo, w którym prośba Wydziału Filozoficznego UJ została
odrzucona. W tym krótkim dokumencie w języku niemieckim stwierdza się,
że sytuacja kadrowa dotycząca wykładowców matematyki w Uniwersytecie
Jagiellońskim, jak również warunki pracy, są podobne jak w innych uniwer-
sytetach austriackich; dlatego też dwa stanowiska profesorskie z matematyki
w Uniwersytecie Jagiellońskim należy uznać za wystarczające.

Wydarzenie to w istotny sposób przyczyniło się do powstania memoran-
dum. W [1] odnajdujemy dalsze dokumenty, umożliwiające wyjaśnienie historii
powstania wspomnianego memorandum i dalszych faktów z nim związanych.
Pierwszym dokumentem jest rękopis z datą 24 stycznia 1907 roku, będący
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projektem pisma skierowanego do wydziałów filozoficznych wszystkich uni-
wersytetów austriackich; w piśmie tym autor uzasadnia celowość opracowania
memorandum na temat reformy nauczania matematyki w wyższych uczelniach
austriackich. Rękopis ten jest najwyraźniej pierwotną wersją takiego pisma;
zawiera on wiele skreśleń i uzupełnień. Dokument ten nie jest podpisany, Do
rękopisu dołączona jest strona z datą 25 stycznia 1907 roku, z nieczytelnym
podpisem; na stronie tej wymienione są uniwersytety, do których takie pismo
miało zostać wysłane.

Bezpośrednio przy tym rękopisie w tece [1] znajduje się drugi rękopis,
napisany przez tę samą osobę; jest to tekst powstającego pisma, o którym mowa
wyżej, zredagowany w języku niemieckim; nie można tego drugiego rękopisu
nazwać tłumaczeniem wersji polskiej, gdyż w stosunku do tekstu pisanego po
polsku znajdujemy tu spore różnice. Rękopis nosi datę 25 stycznia 1907 roku;
ma on formę pisma wystosowanego do wydziałów filozoficznych wszystkich
uniwersytetów austriackich przez wszystkich profesorów (Professorenkolle-
gien) Wydziału Filozoficznego UJ. Z porównania charakteru pisma w obu
rękopisach i w innych ręcznie pisanych dokumentach, znajdujących się w [1]
wynika, ze osobą piszącą owe rękopisy mógł być profesor Zaremba; natomiast
na pewno nie był to profesor Żorawski.

Dalszym dokumentem jest znajdujący się w [1], obok wspomnianych wyżej
dwóch rękopisów, ostateczny tekst pisma, mającego być wysłanym do wy-
działów filozoficznych wszystkich uniwersytetów w Austrii. Tekst (zachowany
w [1] w trzech identycznych egzemplarzach) jest pisany na maszynie w języku
niemieckim. Czołówka tego pisma ma postać

Wydział Filozoficzny Uniwersytetu w Krakowie do Wydziału Filozoficznego...
(Die philosophische Fakultät der Universität Krakau an die philosophische
Fakultät...)

z miejscem na wpisanie adresu wydziału filozoficznego kolejnego uniwersytetu.
W piśmie tym zwraca się uwagę na fakt, że c. k. Ministerstwo nie zgodziło się
na mianowanie trzeciego profesora matematyki w Uniwersytecie Jagiellońskim,
argumentując, że zgodnie z obowiązującymi normami dwaj profesorowie mate-
matyki muszą sprostać wszystkim wymaganiom nauczania tego przedmiotu na
uniwersytecie. Wydział Filozoficzny Uniwersytetu w Krakowie jest przekonany
jednak, że dwaj profesorowie do tego celu nie wystarczą, i to z następujących
powodów: nie są oni w stanie ogarnąć całej wiedzy matematycznej, stano-
wiącej treść wykładów dla studentów; ponadto ich pensum nie wystarcza na
pokrycie czasowe wykładów i ćwiczeń, przewidzianych programem. W dal-
szej części pisma Wydział Filozoficzny Uniwersytetu w Krakowie zaprasza
wydziały filozoficzne innych uniwersytetów do zorganizowania wspólnej akcji
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poprzez powołanie komisji, reprezentującej wydziały filozoficzne wszystkich
uniwersytetów w Austrii. Zadaniem tej komisji byłoby zorganizowanie narady
i opracowanie referatu o stanie nauczania matematyki w uniwersytetach au-
striackich i jego reformy. Następnie, po zatwierdzeniu tekstu referatu byłby on
przedstawiony c. k. Ministerstwu.

Kolejnym dokumentem w [1] jest ręcznie sporządzone pismo po niemiecku
z dnia 26 marca 1907 roku. Wydział Filozoficzny Uniwersytetu Jagiellońskiego
informuje w nim Wydział Filozoficzny Uniwersytetu w Grazu, że wszystkie uni-
wersytety wybrały już delegatów na naradę, zwaną w dokumencie Konferencją
(Konferenz); jedynie Wydział Filozoficzny Uniwersytetu w Grazu nie podjął
jeszcze takich działań; w piśmie prosi się Wydział Filozoficzny Uniwersytetu
w Grazu aby przyspieszył on sprawę wyboru swoich delegatów na naradę.

W podobnym piśmie w [1] dnia 18 kwietnia 1907 roku jest informacja,
skierowana do wydziałów filozoficznych wszystkich uniwersytetów w Austrii,
że wszystkie one z wyjątkiem jednego zgodziły się już na zorganizowanie
wspomnianej Konferencji w sprawie opracowania memorandum. Jedynie już
wyżej Wydział Filozoficzny Uniwersytetu w Grazu nie podjął jeszcze decyzji
w tej sprawie. W uniwersytecie tym została powołana specjalna komisja do
spraw związanych z organizacją narady i wyborem delegatów na nią.

Jak już wspomniano wcześniej, w dniu 29 czerwca 1907 roku miało miejsce
najważniejsze wydarzenie związane z powstaniem memorandum; w Wiedniu
obradowała wówczas komisja, złożona z delegatów wydziałów filozoficznych
uniwersytetów austriackich; owocem obrad tej komisji było wspomniane memo-
randum. Ostatecznie delegaci z Wydziału Filozoficznego Uniwersytetu w Grazu
nie wzięli udziału w naradzie.

Następnie w dniu 3 lipca 1907 roku tekst memorandum został przesłany
przez Wydział Filozoficzny Uniwersytetu w Wiedniu do wydziałów filozoficz-
nych wszystkich uniwersytetów austriackich. Znajdujący się w [1] dokument
z dnia 5 listopada 1907 roku, skierowany przez Wydział Filozoficzny Uniwer-
sytetu Jagiellońskiego do Wydziału Filozoficznego Uniwersytetu w Wiedniu
(das Dekanat der Philosophischen Fakultät der k. k. Universität zu Wien)
stwierdza, że Wydział Filozoficzny Uniwersytetu Jagiellońskiego otrzymał już
tekst memorandum; tekst ten został przedstawiony na Radzie Wydziału w dniu
12 lipca 1907 roku i zatwierdzony bez wprowadzania zmian.

W odpowiedzi na to w piśmie z dnia 2 stycznia 1908 roku dziekan Wydziału
Filozoficznego Uniwersytetu w Wiedniu informuje Wydział Filozoficzny Uni-
wersytetu Jagiellońskiego (k. k. Universität in Krakau), że tekst memorandum
został przedłożony c. k. Ministerstwu w dniu 2 stycznia 1908 roku. Dokument
ten, pisany na maszynie, po niemiecku, również znajduje się w [1].
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Skutki działania memorandum dla sprawy nauczania matematyki w Uniwer-
sytecie Jagiellońskim okazały się pozytywne, choć nieco opóźnione. W piśmie
z c. k. Ministerstwa do Namiestnika (Stadthalter) we Lwowie z dnia 23 stycznia
1909 roku informuje się, że przyznano kwotę 1400 koron rocznie na uposażenie
asystenta matematyki w Uniwersytecie Jagiellońskim.

Kolejnym dokumentem, dotyczącym tej sprawy, jest pismo posła Tadeusza
Sikorskiego do Wydziału Filozoficznego Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia
7 lutego 1909 roku, w którym między innymi informuje się, że starania doty-
czące nominacji profesora Śleszyńskiego na stanowisko trzeciego profesora
matematyki w Uniwersytecie Jagiellońskim nie odniosły jak na razie skutku.

Po upływie kilku miesięcy Wydział Filozoficzny Uniwersytetu Jagielloń-
skiego otrzymał pismo z c. k. Namiestnictwa z dnia 2 października 1909 roku
informujące, że pan Włodzimierz Stożek został mianowany asystentem na
Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Następnie nadeszło do Wydziału Filozoficznego Uniwersytetu Jagielloń-
skiego pismo c. k. Ministerstwa z dnia 12 października 1911 roku, w którym
stwierdza się, że profesorowi Śleszyńskiemu będzie przyznany tytuł profesora.
W kolejnym piśmie, z dnia 17 listopada 1911 roku c. k. Ministerstwo informuje
Wydział Filozoficzny Uniwersytetu Jagiellońskiego, że Cesarz (Jego Apostolska
Wysokość) przyznał Janowi Śleszyńskiemu tytuł profesora nadzwyczajnego
z pensją 3600 koron rocznie.

Fakt rozszerzenia kadry nauczycieli akademickich, wykładających przed-
mioty matematyczne w Uniwersytecie Jagiellońskim potwierdzony jest rów-
nież [3]. W materiałach tych aż do roku akademickiego 1910/11 wymienieni są
jako prowadzący zajęcia z matematyki tylko profesorowie Żorawski i Zaremba.
Jednak w semestrze letnim roku akademickiego 1911/12 wymieniony jest
również jako wykładający teorię liczb profesor p. z. dr Śleszyński. W tym
samym semestrze wymienieni są również jako współ–prowadzący zajęcia prof.
Żorawskiego także dr Alfred Rosenblatt i Włodzimierz Stożek.

W Uniwersytecie Lwowskim memorandum również spowodowało pozy-
tywny skutek. W początkowych latach XX wieku profesorem matematyki
w Uniwersytecie Lwowskim był Józef kniaź Puzyna (1856–1919); w [2] z roku
1906/07 wykazywany on jest jako kierownik wyższego i niższego seminarium
matematyki. Oprócz profesora Puzyny stanowisko docenta prywatnego z ma-
tematyki zajmował do roku swojej śmierci Stanisław Kępiński (1867–1908).
Natomiast w roku 1909 na stanowisku docenta prywatnego z matematyki
pracuje doktor habilitowany Wacław Sierpiński; w roku 1910/11 jest on w [2]
wyszczególniany już jako kierownik seminarium niższego z matematyki (kie-
rownikiem seminarium wyższego z matematyki był nadal profesor Puzyna).
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Natomiast w [2] z roku 1912/13 Wacław Sierpiński wymieniony jest już jako
profesor nadzwyczajny matematyki. Zatem, podobnie jak w Uniwersytecie
Jagiellońskim, również w Uniwersytecie Lwowskim liczba stanowisk profesor-
skich z matematyki zwiększyła się.

Pismo Ministerstwa Kultury i Nauki w Wiedniu
do dziekana Wydziału Filozoficznego UJ

w sprawie zatrudnienia Jana Śleszyńskiego (3. IV 1906)
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Pismo Tadeusza Sikorskiego z Wiednia
do dziekana Wydziału Filozoficznego UJ (7. II 1909)
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Nostryfikacja habilitacji Jana Śleszyńskiego przez Ministerstwo Kultury i Nauki
w Wiedniu (12. X 1911)
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Pismo Ministerstwa Kultury i Nauki w Wiedniu do Namiestnika we Lwowie
informujące o nadaniu tytułu profesora zwyczajnego uniwersytetu

Janowi Śleszyńskiemu (17. XI 1911)
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Memorandum (1907) concerning the reform of teaching of mathematics
in universities of the Austrian Habsburg monarchy

Summary

In the paper we present the memorandum (1907) concerning the reform of
teaching of mathematics in the universities of the Austrian Habsburg monar-
chy. The authors of document consider the necessity of the reform of studies
of mathematics in the Austrian universities. The idea of such memorandum
was made by mathematicians from the Jagiellonian University and the Lwów
University.
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Od Redakcji
Z powyższego tekstu można by odnieść wrażenie, że władze Uniwersy-

tetu Jagiellońskiego, chcąc utworzyć kolejną katedrę matematyki, zabiegały
w Wiedniu głównie o pieniądze na ten cel. Tymczasem, pieniądze były, jak odno-
towuje Dybiec [1], ale potrzebna była decyzja administracyjna wspomnianego
w tekście Ministerstwa. W ([1], s. 37–38) pisze on:

Osławskiemu zależało głównie na przygotowaniu profesorów dla polskich
uczelni. Nie miał natomiast na uwadze opłacania określonych wykładów. Te
cele starali się zrealizować dopiero Władysław Kretkowski, Eugeniusz Lu-
bomirski i August Iwański. Kretkowski w liście do Senatu Akademickiego
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powiadomił w roku 1907 o darowiźnie całego majątku na rzecz Uniwersyte-
tu Jagiellońskiego dla utworzenia nowej katedry matematyki. Na realizację
tego projektu jeszcze w tym samym roku złożył w Akademii Umiejętno-
ści część kapitału. Akademia miała administrować jego funduszami. Ona to
sprzedała w Warszawie dom Kretkowskiego i po śmierci fundatora w r. 1910
przejęła wszystkie kapitały, które wedle rachunków w 1911 r. opiewały na
470 794 koron. Odsetki od tej wielkiej sumy przeznaczone były zgodnie z wolą
Kretkowskiego na urządzanie semestralnych wykładów z czystej matematyki
i wysyłanie zdolnych matematyków na dalsze studia zagraniczne. Powoła-
no komitet z przewodniczącym prof. Kazimierzem Żorawskim, który miał
zająć się zorganizowaniem wykładów. Sprowadził on z Odessy prof. Jana
Śleszyńskiego, pokrywając mu koszty przeniesienia i zatrudnił Antoniego
Hoborskiego, Włodzimierza Stożka, a z czasem także Alfreda Rosenblatta.
Śleszyński rozpoczął wykłady od listopada 1911. Do 1918 r. kilkakrotnie
wykładał takie zagadnienia jak teoria liczb, teoria funkcji, rachunek prawdopo-
dobieństwa, teoria wyznaczników, wstęp do metodologii matematyki, algebra
wyższa, logika matematyczna, rachunek różniczkowy. Hoborski prowadził
najczęściej wstęp do analizy z ćwiczeniami, Stożek wykłady matematyki z ćwi-
czeniami dla przyrodników, a Rozenblatt teorię równań różniczkowych, teorię
konstrukcji geometrycznych, teorię powierzchni stopnia drugiego, rachunek
infinitezymalny. W r. 1918/9 komitet funduszu Kretkowskiego zlecił wykłady
prof. Ludwikowi Birkenmajerowi z historii matematyki. Dzięki zatrudnieniu
Śleszyńskiego matematyka krakowska wzbogaciła się o trzeciego profesora,
który znakomicie poszerzył problematykę wykładów. Wprowadzenie logiki
matematycznej i teorii wyznaczników było nowością w Uniwersytecie. Dzięki
Kretkowskiemu regularnie zaczęły się również odbywać ćwiczenia z matema-
tyki, które poprzednio były raczej prowadzone bardzo rzadko. [...]

i dalej (loc. cit., s. 72):
Najwydatniej do kształcenia matematyków przyczynił się jednak wielki legat
Władysława Kretkowskiego. Przedstawiciele nauk ścisłych mogli także korzy-
stać z niektórych stypendiów Akademii Umiejętności, a ich rozdawnictwo nie
zawsze było wynikiem świadomej i celowej intencji twórców fundacji. [...]

uzupełniając wcześniejszy tekst następującą uwagą (loc. cit., s. 76):
Fundację na specjalistyczne studia jednej dziedziny wiedzy utworzył w r. 1907
Władysław Kretkowski, zapisując cały swój majątek na urządzenie w Uni-
wersytecie Jagiellońskim wykładów i ćwiczeń z matematyki i na „zasiłki
dla ułatwienia ukończonym matematykom wyjazdów w celach naukowych
z zakresu czystej matematyki przede wszystkim do Anglii, Włoch i Skandy-
nawii”. Od roku 1911 na studiach w największych ośrodkach matematyki
światowej przebywali tacy stypendyści tej fundacji, jak: Zygmunt Oskar Mosz-
kowski – licencjat nauk matematycznych Uniwersytetu Paryskiego, Władysław
Gąsiorowski – młody, wybitnie uzdolniony uczeń Żorawskiego, Franciszek
Leja, Stanisław Ruziewicz, Władysław Ślebodziński – późniejsi profesorowie
wyższych uczelni w Polsce. Prawdopodobnie stypendystą był także Adam
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Maksymowicz – nauczyciel Gimnazjum Franciszka Józefa I we Lwowie, autor
prac matematycznych. [...]

Dodatkowych danych źródłowych na temat fundacji Kretkowskiego dostarcza
Hulewicz ([2], s. 88–89).
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