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Lech Maligranda (Luleå)

KAROL HERTZ (1843–1904) – ABSOLWENT
SZKOŁY GŁÓWNEJ WARSZAWSKIEJ

Karol Hertz był polskim matematykiem, pedagogiem i publicystą w zakre-
sie nauk ścisłych. Studiował w Szkole Głównej w Warszawie na Wydzia-
le Matematyczno-Fizycznym, a doktorat uzyskał na Uniwersytecie w Halle,
przez cały czas ucząc matematyki w gimnazjum w Warszawie. Napisał bądź
przetłumaczył kilka książek oraz wiele artykułów, zarówno matematycznych
jak i popularnonaukowych.

1. Życie i praca Karola Hertza
Karol Hertz urodził się 5 czerwca 1843 roku w Warszawie. Data urodzenia

nie jest pewna, gdyż na nagrobku Hertza znajdującym się na Warszawskim
Cmentarzu Żydowskim widnieje 8 czerwca 1842 roku, natomiast w pocho-
dzącej z 1905 roku Księdze Pamiątkowej Zjazdu byłych wychowanków byłej
Szkoły Głównej Warszawskiej w 40-tą rocznicę jej założenia ([He05], s. 88)
wpisano 12 czerwca 1843 roku. Najprawdopodobniej ta ostatnia data została
przekazana organizatorom Zjazdu przez samego Hertza, który był jego uczest-
nikiem. Dzień 5 czerwca 1843 podawany jest jednak w większości publikacji
poświęconych Hertzowi, w tym w Polskim Słowniku Biograficznym i książce
Dianni-Wachułka ([DW63], s. 229).

Karol Hertz ukończył Szkołę Rabinów w Warszawie. Była to szkoła średnia
dla męskiej młodzieży żydowskiej powołana do życia dekretem carskim z 1 lipca
1825 roku i działała w latach 1826–1860.

W latach 1862-1866 Hertz studiował w Szkole Głównej w Warszawie
na Wydziale Matematyczno-Fizycznym. Dnia 13 grudnia 1866 roku został
magistrem nauk matematyczno-fizycznych po przedstawieniu pracy Teorya
funkcyj zmiennej urojonej. W 1870 roku Hertz wydał po rosyjsku książkę pod
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tym samym tytułem, liczącą 92 strony, ale nie wiem, w jak ścisłym związku
pozostaje jej treść z zawartością wspomnianej pracy magisterskiej.

Absolwenci Szkoły Głównej na zjeździe w Warszawie (6 czerwca 1903).
Prawdopodobnie jest wśród nich Karol Hertz

Szkoła Główna, a właściwie Szkoła Główna Warszawska, była to polska
wyższa uczelnia działająca w Warszawie w latach 1862-18691. W szkole kształ-
ciło się łącznie około 1300 studentów, a wśród nich H. Sienkiewicz, B. Prus,
A. Dygasiński, Z. Gloger, E. Świeżawski i A. Świętochowski. Wśród absol-
wentów był również Samuel Dickstein (1851-1939). Wykładowcami mate-
matyki w sekcji matematycznej byli m. in.: Tytus Babczyński (1830-1910),
Jan Baranowski (1800-1879), Julian Bayer (1806-1872), Michał Brzostow-
ski (1805-1867), Augustyn Frączkiewicz (1796-1883), Władysław Gosiewski
(1844-1911), Władysław Kwietniewski (1837-1902) i Władysław Zajączkowski
(1837-1898).

Zaledwie kilku absolwentów zdobyło wyższe stopnie naukowe: S. Dickstein
uzyskał w roku 1876 stopień magistra matematyki czystej na Uniwersytecie

1 Powołana w czerwcu 1862 roku przez dyrektora Komisji Rządowej Wyznań Religijnych
i Oświecenia Publicznego Aleksandra Wielopolskiego na mocy ukazu cara Aleksandra II.
Szkoła powstała na bazie rowiązanej w 1862 Akademii Medyko-Chirurgicznej. Mieściła się
w budynkach rozwiązanego w 1831 roku (po powstaniu listopadowym) przez władze rosyjskie
Uniwersytetu Warszawskiego. Jej rektorem został Józef Mianowski. Posiadała 4 wydziały: Prawa
i Administracji, Filologiczno-Historyczny, Matematyczno-Fizyczny i Lekarski. Dziekanami
Wydziału Matematyczno-Fizycznego byli Augustyn Frączkiewicz i astronom Jan Baranowski
(obaj przez dwuletnie kadencje), których zastąpił fizyk Stanisław Przystański (1820-1887).
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Warszawskim (odpowiadający zagranicznym doktoratom), a stopnie doktorskie
uzyskali: E. Skiba w Krakowie (1869), O. Fabian w Wiedniu (1870), M. A. Ba-
raniecki w Lipsku (1871) i K. Hertz w Halle (1871).

Niewielu spośród absolwentów Wydziału Mat.-Fiz. Szkoły Głównej praco-
wało w zawodzie nauczycielskim. Jednak ci, którzy mu się poświęcali, robili
to z pełnym oddaniem. Wśród takich był również Karol Hertz. Nie zaniedbu-
jąc pracy naukowej, zajmował się sprawą reformy szkół, omawiając różne jej
aspekty w licznych artykułach w Przeglądzie Tygodniowym.

Upadek powstania styczniowego w 1864 r. mocno zaciążył na losach Szkoły.
Przez cały okres jej istnienia stale towarzyszyło jej widmo likwidacji, która
nastąpiła w listopadzie 1869 r. w ramach represji po powstaniu styczniowym.
W miejsce Szkoły Głównej utworzono Cesarski Uniwersytet Warszawski, któ-
rego pracownicy składali się w przeważającej większości z Rosjan. W 1915 r.
ewakuował się do Saratowa nad Donem. Jego miejsce zajął polski Uniwersytet
Warszawski, odwołujący się do tradycji Królewskiego Uniwersytetu Warszaw-
skiego (1816-1831) i Szkoły Głównej Warszawskiej (1862-1869).

Krótki ten czas nie pozwolił na stworzenie atmosfery sprzyjającej pracy
badawczej, a borykanie się z trudnościami natury materialnej oraz doborem
kadry naukowej o odpowiednich kwalifikacjach były stałymi kłopotami. Mimo
tego jednak, iż na katedry powoływano ludzi młodych bez odpowiedniego
doświadczenia, działalność dydaktyczna Szkoły dość szybko osiągneła wysoki
poziom ([Do71]).

Od 1867 r. aż do końca życia Hertz pracował w Drugim Gimnazjum Rzą-
dowym w Warszawie.

W listopadzie 1869 r. Hertz zwrócił się do Wydziału Fizyko-Matematycz-
nego Uniwersytetu Warszawskiego z prośbą o przyznanie mu stopnia docenta
prywatnego. Wydział uznał jednak, że kandydat nie posiada wystarczających
kwalifikacji i odpowiedział odmownie (por. [Do71], s. 96).

W 1871 roku Hertz uzyskał doktorat na Uniwersytecie w Halle na pod-
stawie [H6]. Praca rozpoczyna się słowami: Mein Hochwürdiger Lehrer Herr
Titus Babczyński, Professor der Mathematik an der Universität zu Warschau
. . . , tzn. Mój Czcigodny Nauczyciel Pan Tytus Babczyński, Profesor Matematyki
Uniwersytetu Warszawskiego . . . .

Wynika stąd, że Hertz był uczniem Tytusa Babczyńskiego (1830-1910),
który to w latach 1862-1868 pracował w Szkole Głównej, a następnie na
Uniwersytecie Warszawskim, i który napisał też pracę o mnożeniu funkcji
symmetrycznych, algebraicznych i wymiernych (por. [He89], s. 97 i [Bab72]).
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Strona tytułowa pracy doktorskiej Hertza (1871)

Pracę doktorską Hertza oceniał Heinrich Heine (1821-1881), znany mate-
matyk niemiecki, który 30 maja 1871 roku napisał ([He71]):

Autor załączonej tezy, Pan Hertz, magister nauk fizyczno-matematycznych
Uniwersytetu Warszawskiego, ubiegający się o stopień doktora przedstawił
pracę, która w swoim planie i realizacji ujawnia pewne przemyślenia jak
i biegłość, szczególnie w dziedzinie permutacji.
Znacząco nowych i ciekawych rzeczy nie możemy znaleźć w pracy; w pewnych
punktach jest ją trudno zrozumieć z powodu innego sposobu wyrażania i notacji
co autor będzie musiał wyjaśnić w części ustnej.
Praca należy do gatunku, który pozwala dopuścić autora do egzaminu.
Musiałem wertować książkę wydrukowaną po rosyjsku i widzę z części for-
malnych, że autor jest zaznajomiony z badaniami Cauchy’ego o funkcjach
z częściami urojonymi oraz z badaniami Riemanna z pierwszej części jego
doktoratu. To jest fakt, który przynajmniej daje nadzieję na pozytywny re-
zultat egzaminu ustnego. Czy książka jest jedynie kompilacją, czy też ma
większe znaczenie, nie mogę stwierdzić ponieważ nie rozumiem języka. Autor
rozpoczyna dysertację słowami: Mój czcigodny nauczyciel podał mi bardzo
elegancką metodę mnożenia symetrycznych funkcji wymiernych. Rozwój tej
metody będzie tematem mojej rozprawy. W konsekwencji nie wiem, czy jest
to wspólna praca naukowa, czy Pan Hertz jest autorem pracy, której tylko idea,
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Oryginał Heinego recenzji pracy doktorskiej Hertza (1871)
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niezbyt głęboka, podana została przez jego nauczyciela; szkoda, że często taka
właśnie sytacja utrudniająca ocenę ma miejsce na naszym uniwersytecie, który
stał się wielce atrakcyjny dla zupełnie nieznanych doktorantów.

Po odbytym egzaminie ustnym sporządzono 15 lipca 1871 roku protokół, w któ-
rym, najpierw urzędnicy, a później Heine napisali:

Kandydat wykazał się szeroką i solidną wiedzą we wcześniejszych rozmowach,
podobnie jak i na egzaminie. Egzamin, częściowo uzupełniający poprzedzającą
rozmowę, dotyczył mechaniki, teorii potencjału i części rachunku całkowe-
go, zwłaszcza teorii całek oznaczonych. Jeżeli autor nie był tak znakomity
w swojej dysertacji, to teraz się przekonałem do jego szybkiego i dokładnego
rozumienia problemów matematycznych, i proponuję orzeczenie multa cum
laude2. Dysertacji nie wystawię żadnej definitywnej oceny.

Jak już wspomniałem wcześniej, Karol Hertz od 1867 roku do 1904 uczył
w II Gimnazjum Męskim w Warszawie przy Nowolipkach 11. O jego nauczy-
cielach, w tym o Karolu Hertzu, można przeczytać w książce Kazimierza
Wroczyńskiego [W57], który w rozdziale Gimnazjum (s. 45-50) opisuje na-
uczycieli swojej szkoły, a na stronach 47-48 informuje o Hertzu:

Przede wszystkim tedy nasuwa się mej pamięci Karol Hertz, tzw. „Jajcuś”
ze względu na swą niską, otyłą, owoidalną sylwetkę. Był nauczycielem mate-
matyki i jej odgałęzień. Wykładał więc w niższych klasach arytmetykę, potem
algebrę, w średnich geometrię i fizykę, a w wyższych trygonometrię i kosmo-
grafię. Choleryk, klął jak marynarz, wobec czego był postrachem niższych
klas. Gdy się już jednak dał dokładniej poznać po paru latach, sztuba niewiele
sobie robiła z jego wymysłów i choć często były obraźliwe, jakoś szły mimo
naszych uszów, owszem – wywoływały nieraz salwy śmiechu. Wchodząc do
klasy łypał groźnie spoza binokli na stojących sztubaków, wreszcie witał nas
albo: – Siadajcie, obywatele! Lub znacznie częściej: – Siadać, barany! Z tego
już wiedzieliśmy, w jakim jest humorze, choć humor u tego pasjonata zmieniał
się jak pogoda marcowa. Wszelka zła odpowiedź już go degustowała, a parę
nieudanych doprowadzało do pasji.

Pod koniec życia Hertz otrzymał tytuł radcy stanu. Jego wujkiem byl Izrael
Kalmanowicz Poznański (1833-1900), znany przedsiębiorca łódzki, o czym
sam Hertz oznajmił dedykując mu książkę [Hk5].

W kalendarzu z 1889 roku czytamy, że Hertz mieszkał w Warszawie na ul.
Żabiej 9 (por. [He89], s. 96).

Zmarł 4 sierpnia 1904 roku w Marienbadzie (obecnie Mariańskie Łaźnie)
przebywając tam na kuracji. Tak pisały Wiadomości Matematyczne, Przegląd
Pedagogiczny, Dobrzycki ([Do71], s. 150) i taka data widnieje również na
nagrobku. W Polskim Słowniku Biograficznym [D61] i w Słowniku Biogra-

2 z wielką pochwałą.
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ficznym Matematyków Polskich [K03] podana została data śmierci – 6 sierpnia
1904 roku. W Kurierze Warszawskim z 6 sierpnia 1904 r. (sobota) pojawiła się
następująca informacja:

B. P. Dr. Karol Hertz. Radca stanu, Professor II-go gimnazjum męskiego,
kawaler orderów po krótkich lecz ciężkich cierpieniach zmarł w Marjenbadzie.
O dniu pogrzebu nastąpią zawiadomienia oddzielnie.

Grób Karola Hertza na Cmentarzu Żydowskim w Warszawie

Zwłoki Hertza sprowadzono do Polski 10 sierpnia 1904 r. i pochowano w War-
szawie na Cmentarzu Żydowskim przy ul. Okopowej.

Załączone tutaj zdjęcie grobu Karola Hertza nie obejmuje dolnej części
płyty nagrobnej z wyrytymi słowami: pozostawiając w nieutulonym smutku
żonę i dzieci.3 O istnieniu takiego napisu poinformował mnie pan Przemysław
Israel Szpilman, dyrektor Cmentarza Żydowskiego w Warszawie.

3 Niestety, pomimo usilnych starań nie znalazłem zdjęcia Hertza. Niepowodzeniem zakoń-
czyły się również próby ustalenia imion jego żony i dzieci. Akta Szkoły Głównej spłonęły
we wrześniu 1939 o czym poinformowało mnie Archiwum Uniwersytetu Warszawskiego. Innym
prawdopodobnym miejscem przechowywania dokumentów Hertza wydawały się akta Drugiego
Gimnazjum Rządowego, ale nie ma ich w zasobach Archiwum Państwowego m. st. Warszawy.
Żydowski Instytut Historyczny w Warszawie zasugerował, że ojcem Karola był jeden z synów
Mojżesza Hertza (1789-1864), gdyż Leonia Hertz, także dziecko Mojżesza, została żoną Izraela
Poznańskiego, któremu to Karol Hertz dedykował książkę [Hk5] jako swemu wujowi.
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2. Dorobek naukowy i popularyzatorski Hertza
Pierwszą pracą opublikowaną przez Hertza, a nastąpiło to w 1866 roku, był

napisany po polsku trzyczęściowy artykuł o ubezpieczeniach na życie [H1] –
[H3], który ukazał się w Ekonomiście i rozpoczynał się następującym wstępem:

Wszystkie rachunki do zabespieczenia na życie stosowane zasadzają się na kre-
sie (długości) życia ubespieczonego, czyli na wypadkach, których przewidzieć
nie możemy. Z natury więc samego zadania, przy rachunku o zabespiecze-
niach, nie może być mowy o pewności lecz tylko o większém lub mniejszém
prawdopodobieństwie; mamy zatem przed sobą zadania z dziedziny rachunku
prawdopodobieństwa. Na samym wstępie wypada przytoczyć zasady tej nauki,
zwłaszcza że znajomość jej stała się niezbędna w ekonomice, a szczególnie
w statystyce, zatém posługiwać może nietylko do obranego przez nas przedmio-
tu. Następnie mówić będziemy o tablicach śmiertelności i o prawach długości
życia w nich zawartych, o zastosowaniu rachunku prawdopodobieństwa do
długości życia ludzkiego, a na końcu o właściwym naszym przedmiocie: o za-
bespieczeniach na źycie.

Część drugą rozpoczyna zaś stwierdzeniem:
W zabespieczeniach na życie potrzeba poznać, jakie jest prawdopodobień-
stwo, że osoba pewnego wieku przeżyje jeszcze pewną oznaczoną liczbę lat.
Prawdopodobieństwo to możemy tylko otrzymać z praw śmiertelności.

Część trzecia składa się z dwóch działów, mających 5 i 3 części: I. Ubespiecze-
nie pensij (pensje dożywotnie pojedyńcze, pensje wzajemne, pensja dożywotnia
dla małżeństwa, pensja pośmiertna pojedyńcza, pensje pośmiertne wzajemne),
II. Ubespieczenie kapitałów (kapitał jednorazowy, kapitał pośmiertny, kapi-
tał na przeżycie), rachunki praktyczne odnoszące się do ubespieczeń pensji
i kapitałów oraz nadzieja matematyczna losu na loterii klasycznej Królestwa
Polskiego. Warto podkreślić, że we wszystkich swoich rozważaniach Hertz
stosował elementy rachunku prawdopodobieństwa.

Trzy lata później Hertz opublikował po rosyjsku dwie krótkie prace [H4]
i [H5], gdzie zamieścił uwagi dotyczące wzorów trygonometrii sferycznej
i przekształceń funkcji eliptycznych.

Hertz brał udział w pracach Towarzystwa Nauk Ścisłych mającego siedzibę
w Paryżu. Na posiedzeniu Towarzystwa, 6 II 1875 r., przedstawił rozprawę [H7]
opracowaną wspólnie z S. Dicksteinem. W przypisie czytamy

Część pierwszą naszéj pracy ułożyliśmy z pewnemi zmianami, na wzór nie-
ukończonego z przyczyny śmierci autora dzieła, matematyka niemieckiego
Hankla, p.t.: Theorie der complexen Zahlensysteme und ihrer Functionen.
Następne części naszéj pracy obejmą naukę rozciągłości (Ausdehnungslehre)
Grassmana; kwaterniony Hamiltona; badania Weierstrassa; wreszcie teoryę
funkcyj liczb złożonych. [...]
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Pracę rozpoczynają słowami:

Każda nauka z pewnéj liczby danych związków pomiędzy przedmiotami lub
pojęciami, które bada, wyprowadza nowe związki drogą rozumowania. Rozu-
mie się, że szukane związki są już z konieczności ukryte w związkach danych,
lecz poznanie ich i ujawnienie staje się możebném dopiéro po przeprowadzeniu
całego szeregu rozumowań, co stanowi właśnie treść badania naukowego. Wy-
pada ztąd, że wszelkie wyniki rozumowań otrzymane z założeń drogą logiczną,
są z natury rzeczy prawdziwe i konieczne. [...]

Powyższa publikacja nie była kontynuowana.
Na posiedzeniu Towarzystwa, 11 VII 1878 r., Hertz przedstawił rozprawę

O funkcyjach niemających pochodnych, opublikowaną później w Pamiętnikach
Towarzystwa Nauk Ścisłych w Paryżu w 1879 r. (por. [H8]).

Przypomnijmy, że 18 lipca 1872 r. Karl Weierstrass zaprezentował Akademii
Berlińskiej wykład w którym, ku zdziwieniu słuchaczy, przedstawił przykład
funkcji rzeczywistej ciągłej w każdym punkcie, natomiast w żadnym punkcie
niemającej pochodnej

W(x) =

∞∑
n=0

an cos(bnπx),

gdy 0 < a < 1 i b jest liczbą nieparzystą taką, że ab > 1+ 3
2π. W czasie wykładu

Weierstrass informował, że słyszał od uczniów Riemanna o jego wcześniej-
szym przykładzie takiej funkcji4. Przykład Weierstrassa został upowszechniony
dopiero przez Paula du Bois-Reymonda (1831-1889) w 1875 roku w pracy
[BR75]5.

4 Riemann twierdził (bez dowodu), że taką funkcją jest f (x) =
∑∞

n=1
sin n2 x

n2 . (Red.)
5 Funkcja Weierstrassa jest pierwszym opublikowanym przykładem funkcji ciągłej nigdzie

nieróżniczkowalnej. Należy jednak wspomnieć, że pierszeństwo, jeśli chodzi o konstrukcję
funkcji ciągłej, która w żadnym punkcie nie ma pochodnej, powinno być przypisane czeskiemu
matematykowi Bernardowi Bolzano (1781-1848), który już w 1830 roku podał taki przykład.
Fakt ten odkryto dopiero w 1922 roku! Ponadto, w 1860 roku, a więc jeszcze przed wykładem
Weierstrassa w Akademii Berlińskiej, inny przykład podał szwajcarski matematyk Charles
Cellérier (1818-1889). Niestety opublikowano jego przykład dopiero po jego śmierci w 1890
roku. Wracając do funkcji podanej w 1861 roku przez Bernharda Riemanna (1826-1866) trze-
ba wyjaśnić, że późniejsze analizy wykazały jednak istnienie punktów, w których jest ona
różniczkowalna.

Własności funkcji Weierstrassa badał w 1916 roku Godfrey Harold Hardy (1877-1947)
w pracy [Ha16]. Wykazał w niej, że jeżeli 0 < a < 1, b > 1 oraz ab > 1, to W(x) w żadnym
punkcie nie ma pochodnej (chodzi o to, że iloraz różnicowy w każdym punkcie jest nieogra-
niczony jako funkcja przyrostu h). Ponadto, gdy ab < 1, to W(x) jest różniczkowalna. Hardy
badał też przypadek, gdy ab = 1. W 1988 r. M. Hata [Ha88] wykazał, że jeżeli ab > 5,603 . . .,
to funkcja Weierstrassa nie ma nawet pochodnej nieskończonej.
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Karol Hertz w pracy [H8]6 rozważał ogólniejszy przykład od podanego
przez Weierstrassa, wykazując przy tym następujące twierdzenie:

Twierdzenie. Jeśli 0 < a < 1, p i b są liczbami nieparzystymi oraz ab > 1+ 3
2 pπ,

to funkcja

Wp(x) =

∞∑
n=0

an cosp(bnπx),

jest ciągła, ale nigdzie nie jest różniczkowalna w R.

Pierwsza strona pracy Hertza [H8]

6 Praca ta była przyczyną mojego zainteresowania osobą Karola Hertza. W 2003 roku student
szwedzki Johan Thim pisał u mnie pracę magisterską Ciągłe nigdzie nieróżniczkowalne funkcje
[T03]. Było to historyczno-matematyczne omówienie przykładów takich funkcji. Tam też poja-
wiło się nazwisko Hertza jako matematyka polskiego, o którym niewiele mogłem mu powiedzieć
w tamtym czasie. Postanowiłem więc odszukać wszelkie możliwe informacje o Hertzu, aby tę
postać przybliżyć sobie, a także innym.
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Strony tytułowe pierwszych dwóch książek Hertza

Szkoda, że prace w Pamiętnikach Towarzystwa Nauk Ścisłych w Paryżu
były publikowane tylko po polsku, gdyż z tego właśnie powodu nie były znane
poza Polską. Tak też był z pracą Hertza pomimo, że recenzja Baranieckiego
[Bar79] ukazała się w języku niemieckim7.

Przykład Hertza nie znalazł większego oddźwięku, gdyż Ulisse Dini (1845–
–1918) w latach 1877–78 w trzech pracach oraz książce (wszystko opubliko-
wane po włosku) rozważał ogólne założenia o ciągu funkcji { fn}, by funkcja
WD(x) =

∑∞
n=0 fn(x) była ciągła, nigdzie nieróżniczkowalna w [0, 1] lub w R.

Hertz napisał sześć książek oraz przetłumaczył trzy na język polski (dwie
z języka niemieckiego i jedną z języka angielskiego). Oto one:
1. Przewodnik trygonometrii płaskiej w zakresie kursu gimnazjalnego [Hk1].
Był to klasyczny podręcznik trygonometrii dla szkół średnich.
2. Teoria funkcji zmiennej urojonej [Hk2].

7 Intencją Towarzystwa Nauk Ścisłych w Paryżu, finansowanego przez Jana Działyńskiego
z Kórnika, było upowszechnianie nauki wśród Polaków, zarówno w kraju, na ziemiach pod
zaborami, jak i za granicą. Konsekwencją tego były publikacje wyłącznie po polsku (Red.)
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Strony tytułowe kolejnych dwóch książek Hertza

Przedstawia funkcje zespolone jednej zmiennej, mówiąc o wieloznaczności
i całkach funkcji jednoznacznych. Jermołajewa stwierdziła, że był to jeden
z pierwszych w języku rosyjskim podręczników z teorii funkcji analitycznych
([Je98], s. 50).
3. Kosmografia z licznemi drzeworytami w tekscie [Hk3].
Książka ta ma dedykację:

Dedykowana cieniom Jana Baranowskiego8, b. dyrektora Obserwatorium
Warszawskiego, b. prof. b. Szkoły Głównej Warszawskiej, tłumacza dzieł
Kopernika.

i składa się z ośmiu części: I. Wyznaczanie położenia gwiazd. Rzeczywisty
obrót ziemi, II. Kształt i wymiary ziemi, III. Słońce, IV. Refrakcja, prece-

8 Jan Baranowski (ur. 26 XII 1800 r. w Sławkowie – zm. 9 XI 1879 r. w Lublinie), astronom
polski. Studia rozpoczął w Krakowie, a ukończył w 1825 r. na Uniwersytecie Warszawskim. Dy-
rektor warszawskiego Obserwatorium Astronomicznego (1848-1869), profesor Szkoły Głównej
(1862-1869). Pracując w 1833 r. w Królewcu pod kierunkiem F. W. Bessela, obliczył orbitę
komety Biela. Jako pierwszy dokonał tłumaczenia z łaciny na język polski dzieła Mikołaja
Kopernika De revolutionibus orbium coelestium, które w 1854 roku ukazało się p.t. O obrotach
ciał niebieskich. Był autorem podręczników astronomii i popularyzatorem nauki.
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Strony tytułowe dwóch ostatnich książek Hertza

sja, nutacja i aberracja gwiazd, V. Bieg planet, VI. Szczegółowy opis planet,
VII. Komety i gwiazdy spadające, VIII. Gwiazdy stałe.

S. Kramsztyk pisał w 1888 roku ([K88], s. 184):
Książka więc Jędrzejewicza była bardzo pożądaną, tém więcéj, że wszystkie
dawniejsze podręczniki kosmografii lub astronomii popularnéj, pisane przed
epoką analizy spektralnéj, są dziś przestarzałe i jedynie tylko podręcznik d-ra
Karola Hertza (1880-82) odpowiada obecnemu stanowi nauki.

4. Kurs geometryi zastosowany do użytku szkół męskich i żeńskich. 1. Planime-
tryja [Hk4].
Książka ta wydana dla użytku młodzieży szkolnej składa się z 5-ciu rozdzia-
łów: o linijach prostych, o wielokątach, koło, obliczanie pól (powierzchni),
proporcyjonalność odcinków i podobieństwo figur oraz dodatek – obliczenie π.
W zakończeniu przedmowy Hertz stwierdza: jeżeli książka moja zasłuży na
uznanie, postaram się ułożyć cały szereg podobnych podręczników z dziedziny
matematyki czystej i stosowanej.

Niestety więcej podręczników się nie ukazało.
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5. Pierwsze zasady kwaternionów Hamiltona [Hk5].
Hertz chciał zaznajomić polskich czytelników z odkryciem Williama Hamiltona
z 1843 roku, czyli z kwaternionami. Była to podobno pierwsza w języku polskim
praca poświęcona kwaternionom, tak przynajmniej pisze Dickstein w [Di88].

Omawiana książka ma następującą dedykację:
Zasłużonemu na polu przemysłu krajowgo, wujowi swojemu Iz. K. Poznań-
skiemu w Łodzi pracę tę poświęca Autor.

Składa się ona z ośmiu rozdziałów: I. Dodawanie punktów. Rachunek bary-
centryczny. Dodawanie promieni wodzących, II. Ilorazy i iloczyny promieni
wodzących. Określenie kwaterionu, III. Geometrya linii prostej i płaszczyzny,
IV. Różniczkowanie kwaternionów, V. Rozwiązywanie równań kwaterniono-
wych, VI. Równanie kuli (koła) i stożka kołowego, VII. Powierzchnie drugiego
rzędu.
6. Najnowsze badania nad przestrzenią. [Hk6]
Podobno jest to przedruk artykułu popularnonaukowego, ogłoszonego w roku
1884 w Dodatku do Przeglądu Tygodniowego. Piszę „podobno”, gdyż nie
widziałem tego artykułu. Składa się 5 części: pewniki Euklidesa, badania
Legendre’a, Łobaczewskiego i innych, badania Helmholtza i Riemanna, liczba
wymiarów naszej przestrzeni oraz źródła. Ponadto Hertz przetłumaczył na
język polski książki [Ht1]–[Ht4].

Hertz prowadził niezwykle bogatą działalność publicystyczną. W redagowa-
nym przez siebie tygodniku Przyroda i Przemysł oraz w czasopiśmie Przegląd
Tygodniowy Życia Społecznego, Literackiego i Sztuk Pięknych i jego comiesięcz-
nym Dodatku sporo miejsca poświęcał informowaniu o najnowszych odkryciach
w dziedzinie nauk ścisłych, przedstawiając je w sposób jasny i przystępny.

Hertz od 1872 roku wydawał i redagował Przyrodę i Przemysł, tygodnik
popularnonaukowy. Celem czasopisma było upowszechnianie osiągnięć nauk
przyrodniczych i ich zastosowań w przemyśle, o czym świadczy jego pełna
nazwa Przyroda i Przemysł. Tygodnik popularno-naukowy, poświęcony rozpo-
wszechnianiu nauk przyrodniczych i ich zastosowań do przemysłu. Od 1873 roku
wydawcą periodyku był Seweryn Sunderland, a redaktorem pozostawał Hertz.
Numer 21 w tomie trzecim (wydrukowany z datą 14 maja 1874, tj. 26 maja
wg kalendarza gregoriańskiego) był pierwszym powstałym bez udziału Hertza,
a także Dicksteina, którzy zakończyli współpracę z tygodnikiem ze względu na
nawał innych obowiązków. Czasopismo istniało do 1881 roku i przerodziło się
później w czasopismo Wszechświat.

W 1893 r. Hertz przedstawił sylwetki Galileusza w 300-lecie objęcia przez
niego katedry fizyki w Padwie i Izaaka Newtona w 250-tą rocznicę urodzin.
Natomiast w 1894 r. napisał wspomnienie pośmiertne o Hermanie von Helm-
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Strony tytułowe książek tłumaczonych przez Hertza



80 L. Maligranda

holtzu (31 VIII 1821–8 IX 1894), znakomitym fizyku, matematyku i filozofie
tamtych czasów, a w 1899 r. nekrolog o Ludwiku Buchnerze (1824–1899).

Jako tłumacz chciał zaznajomić polskiego czytelnika z nowymi odkry-
ciami i badaniami w naukach matematycznych, fizycznych, astronomicznych,
filozoficznych, pedagogicznych i innych.

W pracy [Hp10] omawia najpierw szeroko rozpowszechnione pomiędzy
badaczami przyrody zdanie: Poza naturą nic nie istnieje. Następnie komentuje
stwierdzenie Rudolfa Virchowa na 50-tym zgromadzeniu przyrodników i leka-
rzy niemieckich w 1877 w Monachium: W szkole, począwszy od szkoły ludowej
i kończąc na uniwersytecie, mają być wykładane tylko «takie prawdy, które są
bezwzględnie pewne». Ernst Haeckel (1834-1919) był uczniem i asystentem
Virchowa (1821-1902),

W pracach [Hp12], [Hp15] i [Hp16] streszcza odczyty Fritza Schultze
(1846-1908) dotyczące spirytyzmu i wiary w duchy. Z kolei w pracy [Hp19]
przedstawia odczyt van’t Hoffa (1852-1911) o rozwoju nauk ścisłych w XIX
wieku.

Hertz protestował też przeciwko niewłaściwej etyce krytyki literackiej,
pisząc list do Przeglądu Tygodniowego [Hp32]. Chodziło o sonet księdza
W. Dębickiego (1853-1911), w którym to Wacław Nałkowski (1851-1911)
upatrywał brutalnej napaści na Nitzschego publikując w Przeglądzie Tygodnio-
wym 34 (1899) artykuł Kopnięcie umierającego lwa. Hertz protestuje przeciwko
przypisywaniu przeciwnikom motywów, którymi oni nie myśleli się kierować.

Hertz wytrwale zajmował się kwestiami szkolnictwa elementarnego, śred-
niego i wyższego. W licznych artykułach, opublikowanych głównie w Przeglą-
dzie Tygodniowym, wskazywał różne wady, zarówno w planach szkolnych, jak
i w metodach wykładu. Jako przykład niech posłużą artykuły: Szkoły elemen-
tarne w Warszawie w porównaniu z takimiż szkołami w Berlinie, De miseriis
paedagogorum (rzecz o wadach wychowania średniego), Uniwersytety i Poli-
technika, Szkoły handlowe i wiele innych.

Zacytuję poniżej kilka poglądów Hertza sformułowanych w artykule ([Hp4],
s. 790):

Chcąc jednak, aby wykłady nauk stosowanych przynosiły rzeczywistą korzyść
trzeba, żeby uczniowie byli dobrze przygotowani z matematyki, fizyki i chemii
ogólnej.

i dalej (loc. cit., s. 98):
Człowiek, który odebrał wychowanie gruntowne, choćby nawet elementarne,
potrafi sobie radzić w każdym zawodzie, a przedewszystkim będzie szanował
swoją godność człowieczą i potrafi jej bronić. Człowiek taki będzie umiał
cenić dobra duchowe, a tem samym będzie znał swoje obowiązki i swoje prawa
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i nigdy nie stanie się narzędziem ani w ręku możnych tego świata, ani też
w ręku czerwonych reformatorów ludzkości.

Następnie (loc. cit., s. 99-100):
Nawet Amerykanie, których uważamy za wzór praktyczności, daleko więcej
dbają o ogólne wykształcenie niż o wychowanie profesyonalne. (. . . ). Amery-
kanie coraz więcej dążą do tego, by wychowanie elementarne było jednakiem
dla wszystkich warstw społecznych. Jeden z wyższych urzędników departa-
mentu wychowania w Stanach Zjednoczonych p. Leonard Bacon powiada:
„Obowiązkiem każdego prawego i mądrego rządu jest starać się o to, by żadne
dziecko nie było pozbawione dobrodziejstw wyższej nauki, gdyż jeśli talent
i zdolności biednego dziecka zmarnieją dla braku środków wykształcenia, to
państwo dozna niepowetowanej straty”.

Zakończmy omawianie dorobku Hertza jego wypowiedzią o matematyce zawar-
tą w książce o kwaternionach [Hk5], gdzie we wstępie znajdujemy następujące
zdanie:

Zwykle określają matematykę, jako naukę o ilościach, nowsze jednak badania
wykazały, że to określenie jest zbyt ograniczone i że matematykę należy uważać
za naukę, wyprowadzającą z danych praw wszelkie możliwe wnioski i przed-
stawiającą je w postaci, która umożebnia porównywanie ich z bezpośrednią
obserwacyą.

Słowa te przytacza W. Sierpiński ([S46], s. 88) pisząc przy tym o Hertzu:
Godnem uwagi jest, że we wstępie do tej książki napisanej przez matematyka
polskiego przed 60-ciu laty, znajduje się już takie zdanie: «Zwykle określają
matematykę, jako [...]».

Podziękowania
Pragnę podziękować panu Fiodorowi Rodyukowowi z Petersburga za kopie

dwóch prac Hertza ([H4] i [H5]) oraz kopie wielu stron z książek Hertza
([Hk1] i [Hk2]), Archiwum Uniwersytetu Martin-Luther w Halle-Wittenbergu
za przesłanie w marcu 2008 r. kserokopii dokumentów związanych z doktoratem
Hertza w 1871 r., pani Evie Jablonce z Luleå University of Technology za prze-
tłumaczenie recenzji Heinego, pisanej kurrentą9, na język niemiecki i następnie
na angielski, panu Antoniemu Dawidowiczowi za przekazanie kserokopii pracy
[H8], a także panu Stanisławowi Domoradzkiemu za udostępnienie książki
Dobrzyckiego [Do71] i koledze Witoldowi Wnukowi za uważne przeczytanie
pierwszej wersji pracy oraz ulepszenie mojego języka polskiego.

9 Kurrenta (Kurrentschrift lub Spitzschrift) to pismo ręczne używane do 1925 r. jako pismo
użytkowe w Niemczech. Wygląd tego pisma w języku niemieckim był ściśle uregulowany.
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głości, Dodatek 1884, półr. 1, 225–253.

11 Gwiazdka ∗ oznacza, że nie widziałem tej lub innych prac osobiście ale wiem o ich istnieniu
z innych źródeł.

12 Hugh MacColl (1837-1909), szkocki logik i matematyk.
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[Hp15] ∗Geneza wiary w duchy, Dr. Fritz Schulza, Dodatek 1884, półr. 1, 552–568.
[Hp16] Geneza wiary w duchów, Dodatek 1884, półr. 2, nr 7, 226-237.
[Hp17] ∗Rozwój umysłowy u zwierząt przez G. L. Romanesa, Dodatek 1884, półr. 2,

348–364, 490–507, 622–645.
[Hp18] ∗Co inżynier umieć musi. Streszczenie mowy sira F. J. Bramwella, prezydenta

sekcyi nauk mechanicznych „British Association”, podczas sesyi w Montreal
przez D-ra K. Hertza, Dodatek 1885, półr. 1, 378–385.

[Hp19] ∗Hypotezy kosmogoniczne, Dodatek 1887, półr. 1, nr 3, 431–456.
[Hp20] ∗Święto nauki, z Mollechotta, przełożył dr K. Hertz, Przegląd 1888, nr 3, 34; nr

4, 53.
[Hp21] ∗S. Dickstein, Ź historyi wiedzy”, sprawoz. dr K. Hertz, Przegląd 1890, nr 47,

518.
[Hp22] ∗O związku pomiędzy światłem i elektrycznością, Dodatek 1890, półr. 1,

447–457.
[Hp23] ∗Wykształcenie uniwersyteckie, Przegląd 1892, nr 2, 17.
[Hp24] ∗Żegluga powietrzna, Przegląd 1892, nr 17, 202.
[Hp25] Galileusz i Newton. Dwa jubileusze, Dodatek 1893, półr. 1, nr 1, 101–125.
[Hp26] Herman von Helmholtz, Dodatek 1894, Tom 4, 117–126.
[Hp27] ∗Najnowsze postępy w dziedzinie elektryczności we wszechświecie, cz. 1, Prze-

gląd 1897, nr 36, 404.
[Hp28] ∗Najnowsze postępy w dziedzinie elektryczności we wszechświecie, cz. II. Pro-

mienie katodalne, Przegląd 1897, nr 39, 438.
[Hp29] ∗Gutta cavat lapidem non vi sed saepe cadendo13, Przegląd 1898, nr 1, 2–3.
[Hp30] ∗Kartki z dziejów cywilizacji, Przegląd 1898, nr 7, 76–77.
[Hp31] ∗Ludwik Buchner (w dziale Nekrologia), Dodatek 1899, cz. 1, 399–400.
[Hp32] List dra Hertza, Przegląd 34 (1899), brak stron; opublikowane także w: W.

Nałkowski, Jednostka i ogół: szkice i krytyki psycho-społeczne, Wyd. U. Cza-
towicz, Kraków 1904, 286–288.

[Hp33] ∗Trzy religie państwowe Chin, Dodatek 1900, półr. 2, 61–73.
[Hp34] ∗Rozwój nauk ścisłych w XIX wieku, odczyt J. H. van’t Hoffa, Dodatek 1902,

półr. 1, 65–83.
[Hp35] ∗Politechniki londyńskie, Dodatek 1903, półr. 1, nr 3, 146–153.
[Hp36] ∗Szkoły elementarne w Warszawie w porównaniu z takimiż szkołami w Berlinie,

Dodatek, brak roku i stron.
[Hp37] ∗De miseriis paedagogorum (rzecz o wadach wychowania średniego), Dodatek,

brak roku i stron.
[Hp38] ∗Uniwersytety i Politechnika, Dodatek, brak roku i stron.
[Hp39] ∗Szkoly handlowe, Dodatek, brak roku i stron.

Przypuszczalnie Hertz, jako redaktor Przyrody i Przemysłu, był autorem nastę-
pujących artykułów, które nie zostały podpisane nazwiskami twórców:

[Hr1] Jak uczyć arytmetyki?, Przyroda i Przemysł 2 (1872/3), Nr 1, 7–8; Nr 4, 43–44.

13 Przysłowie: ziarnko do ziarnka, zbierze się miarka.
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[Hr2] O znaczeniu nauk przyrodniczych w wychowaniu średnim, Przyroda i Przemysł
2 (1873), Nr 26, 305–309.

[Hr3] Cel i środki myśli naukowej, Przyroda i Przemysł 2 (1873), Nr 5, 49–52; Nr 6,
61–64; Nr 7, 78–81.

[Hr4] Sztuka liczenia u różnych ludów (z dzieła E. B. Taylora Primitive culture),
Przyroda i Przemysł 2 (1873), Nr 45, 542–543; Nr 46, 548–549; Nr 48, 573–575.

3.5. Informacje o Hertzu i recenzje jego książek lub prac

[Bar79] M. A. Baraniecki, Recenzja pracy K. Hertz, Ueber die keinen Differential-
quotienten besitzenden Functionen, Par. Denkschr. 11(1879) (Polish), w:
Jahrbuch Database JFM 11.0275.01

[D61] J. Dianni, Hertz Karol (1843-1904), Polski Słownik Biograficzny, Tom IX,
Warszawa 1960-1961, 475.

[DW63] J. Dianni i A. Wachułka, Tysiąc lat polskiej myśli matematycznej, Państwowy
Zakład Wyd. Szkolnych (PZWS), Warszawa 1963.

[Di88] S. Dickstein, Recenzja książki: K. Hertz, Pierwsze zasady kwaternionów
Hamiltona. Algebra kwaternionów. Linia prosta i płaszczyzna. Powierzchnie i
linie drugiego rzędu, drukiem braci Jeżyńskich (dawniej J. Ungra), Warszawa
1887, str. 142, w: Prace Mat.-Fiz. 1 (1888), 198–199.

[Do71] S. Dobrzycki, Wydział Matematyczno-Fizyczny Szkoły Głównej Warszawskiej
(Sekcja matematyczna), Zakł. Narod. im. Ossolińskich, Wrocław 1971.

[He71] H. Heine, Recenzja pracy doktorskiej Karola Hertza z 30 maja 1871 r., Uni-
versitätsachives Halle, Rep. 21 II Nr. 114 (rękopis).

[He00] Hertz Karol, w: Encyklopedia Powszechna z Ilustracjami i Mapami, Tom
VIII, Warszawa 1900, 22.

[He89] Karol Hertz, w: RUCH. Kalendarz encyklopedyczny na rok 1889, Wyd.
Przeglądu Tygodniowego, Warszawa 1889, 96–97.

[H04] Karol Hertz – nekrolog, w: Wiadom. Mat. 8 (1904), 338.
[He04] Karol Hertz – nekrolog, w: Kurier Warszawski nr 216 z 6 VIII 1904.
[Her04] Karol Hertz, Przegląd Pedagogiczny, Rocznik 23 (1904), Nr 18, s. 214.
[He05] Hertz Karol, w: Księga Pamiątkowa Zjazdu byłych wychowanków byłej

Szkoły Głównej Warszawskiej w 40-ą rocznicę jej założenia, Druk K. Kowa-
lewskiego, Warszawa 1905, 88.

[I81] Informacja ze streszczeniem o książce Metody i teorye rozwiązywania zadań
geometrycznych konstrukcyjnych, zastosowane do przeszło 400 zadań przez
dr. Jul. Petersena, przetłómaczył dr. Karol Hertz, w: Ateneum 3 (1881), 574.

[K03] S. Kolankowski, Hertz Karol (1843-1904), w: Słownik Biograficzny Matema-
tyków Polskich, Red. S. Domaradzki, Z. Pawlikowska-Brożek, D. Węglowska,
Tarnobrzeg 2003, 73.

[K01] S. Kramsztyk, Hertz Karol, w: Encyklopedya Wychowawcza, Tom V, War-
szawa 1901, 280.

[Kr01] S. Kramsztyk, Hertz Karol, w: Wielka Encyklopedya Powszechna Ilustrowa-
na, Tom 27-28, Warszawa 1901, 876–877.

[NH04] Nekrologia: Karol Hertz, w: Czas 57 (1904), nr 179 z 6 VIII 1904.
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3.6. Cytowane książki i artykuły innych

[Bab72] T. Babczynski, Ueber die Multiplication der symmetrischen algebraischen,
rationalen ganzen Functionen, Zeit. Math. Physik 17 (1872), 147–158.

[BR75] P. du Bois-Reymond, Versuch einer Classification der willkürlichen Functio-
nen reeller Argumente nach ihren Aenderungen in den kleinsten Intervallen
[Próba klasyfikacji dowolnych funkcji rzeczywistych względem zmian na ma-
łych przedziałach], (Borchardt J.) J. Reine Angew. Math. 79 (1875), 21–37.

[D02] L. Dawidowicz, O funkcjach ciągłych nie mających nigdzie pochodnych,
w: Matematyka czasów Weierstrassa, Materiały XV Ogólnopolskiej Szkoły
Historii Matematyki (Kołobrzeg 28 maja–2 czerwca 2001 r.), pod redakcją
Stanisława Fudalego, Szczecinński Oddział PTM, Szczecin 2002, 39–50.

[F95] W. Folkierski, Towarzystwo Nauk Ścisłych w Paryżu. Jego początki i rozwój,
Prace Mat.-Fiz. 6 (1895), 151–176.

[Ha16] G. H. Hardy, Weierstrass’s non-differentiable function, Trans. Amer. Math.
Soc. 17 (1916), no 3, 301–325.

[Ha88] M. Hata, Singularities of the Weierstrass type functions, J. Analyse Math. 51
(1988), 62–90.

[Je98] N. S. Jermołajewa, Julian Karol Sochocki – uzupełnienie biografii naukowej,
w: Matematycy Polskiego Pochodzenia na Obczyźnie, Materiały z XI Ogólno-
polskiej Szkoły Historii Matematyki (Kołobrzeg 5-9 maja 1997) pod redakcją
Stanisława Fudalego, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 1998, 47–66.

[K88] S. Kramsztyk, Recenzja książki: J. Jędrzejewicz, Kosmografia, Tom IX seryi
III „Biblioteki matematyczno-fizycznéj”, wydawanéj pod kierunkiem M. A. Ba-
ranieckiego i A. Czajewicza, z zapomogi Kasy [...] imienia Józefa Mianowskie-
go, Warszawa 1886, str. XLIV i 400., w: Prace Mat.-Fiz. 1 (1888), 183–188.

[S46] W. Sierpiński, Zasady Algebry Wyższej, Monografie Matematyczne, Tom XI,
Warszawa-Wrocław 1946.

[T03] J. Thim, Continuous Nowhere Differentiable Functions, praca magisterska
napisana pod kierunkiem L. Maligrandy, Luleå University of Technology,
Luleå 2003, 94 s.

[W57] K. Wroczyński, Z moją młodością przez Warszawę, Czytelnik, Warszawa
1957, 220 s.
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Karol Hertz (1843–1904)—alumnus of the Warsaw Main School
Summary

Karol Hertz was a Polish mathematician, pedagogue and journalist in natural
science. In years 1862-1866 studied at the Warsaw Main School at the Facul-
ty of Mathematics and Physics, finishing with his master in 1866. In 1871 he
received Ph. D. from the University of Halle and from 1867 he was working
at the Second Gimnazjum in Warsaw. He has written three monographs, three
text-books, some articles in mathematics and several articles of scientific cha-
racter published in the journals Nature and Industry and the Week Review of
Social, Literary and Fine Arts Life, and in its monthly Supplement. He al-
so translated into Polish language many books and articles in mathematics,
physics, astronomy, philosophy and pedagogy.
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