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Lech Maligranda (Luleå)

Kazimierz Abramowicz (1888–1936)

1.Wstęp

Kazimierz Abramowicz był polskim matematykiem zajmującym się głów-
nie teorią funkcji analitycznych.Większość prac poświęcił równaniom różnicz-
kowym hipergeometrycznym, funkcjom hipergeometrycznym oraz własno-
ściom funkcji i grup automorficznych.W 1922 roku obronił pracę doktorską na
UniwersytecieWarszawskim. Opublikował ponad dwadzieścia prac naukowych.

Zainteresowałem sięAbramowiczem zewzględuna dwa fakty. Po pierwsze,
Abramowicz pracował naUniwersytecie Poznańskim w latach 1921–1936. Zmarł
w 1936 roku w Poznaniu i na jego miejsce przyszedł w 1937 roku Władysław
Orlicz. Orlicz zaś był promotoremmojej pracy doktorskiej. Po drugie, zaintere-
sowałem się nim z powodu braku jego zdjęcia we wszelkich dotychczasowych
opisach. Kontaktowałem się najpierw z autorami opracowań o Abramowiczu –
Władysławem Alexiewiczem [6],Magdaleną Jaroszewską i JulianemMusiela-
kiem [11, 12], Romanem Dudą [10],Walerianem Piotrowskim [20] w sprawie
ewentualnego zdjęcia Abramowicza. Niestety, nikt nie potrafił mi pomóc.

Nadzieja pojawiła się, gdy znalazłem w Archiwum UAM w Poznaniu oraz
ArchiwumMatematyków Polskich przy bibliotece IMPAN wWarszawie kopie
paszportu rosyjskiego, a raczej pasportnoj kniżki z 28 sierpnia 1915 rokuwydanej
przez Uniwersytet św.Włodzimierza w Kijowie (21 stron), ale niestety – niema
w nim zdjęcia.

Brak zdjęcia Abramowicza we wszelkich opisach zmobilizował mnie do
jego odszukania, a także do zebrania wszelkich informacji o nim i jego pu-
blikacjach. Zajęło mi to ponad dziesięć lat. Historia poszukiwań w ostatnich
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Zdjęcie Abramowicza z 1935 roku i jego podpis

trzech latach była dość interesująca. Odszukałem wnuczkę brata Kazimierza –
Zygmunta Abramowicza, Elżbietę Sołtys,mieszkającą wWarszawie, i ona poin-
formowałamnie, że siostraKazimierza – IzabelaAbramowicz zmarła 22 stycznia
1973 roku oraz podałami miejsce jej zamieszkania po wojnie.

W Gazecie Poznańskiej i Głosie Wielkopolskim odszukałem nekrologi,
co pozwoliło odnaleźć jej grób wWirach koło Poznania. Izabela przed wojną
mieszkaławdomuwŁęczycy koło PoznaniaprzyulicyKolejowej 8, aw 1945 roku
dołączyła do niej rodzina Borszczowów, tzn. matka i trzech synów – Światosław,
Aleksander i Sergiusz. Pani Borszczow prowadziła dom w zamian za bezpłatne
mieszkanie i utrzymanie oraz wykształcenie trzech synów. Niestety, dom Izabeli
został w 2012 roku zburzony, więc udałem się do miejscowego proboszcza, by
dowiedzieć się czegoś o rodzinie Borszczowów. Uzyskałem od niego informację,
że Sergiusz jest proboszczem w DusznikachWielkopolskich.

Dnia 5 stycznia 2014 roku odwiedziłem Sergiusza Borszczowa, a on rozpo-
znał na – przedstawionym powyżej – zdjęciu z 1935 roku zarówno Kazimierza
Abramowicza, jak i jego siostrę Izabelę Abramowicz. Wiele lat mieszkał on
z matką i dwoma braćmi w domu Izabeli w Łęczycy koło Poznania. Z Izabe-
lą spotykał się na co dzień, więc ją rozpoznał od razu, ale również nie miał
problemu z rozpoznaniemKazimierza, gdyż – jak mnie poinformował – jego
portret stał cały czasw pokoju Izabeli. Podobno dokumenty pozostałe po Izabeli
i Kazimierzuma brat Sergiusza Światosław, który w połowie lat osiemdziesiątych
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zamieszkał w Kassel w Niemczech. Jak dotąd nie udało mi się jednak uzyskać
jego adresu.

Od tego momentu stało sięmożliwe zaprezentowanie sylwetki Abramowi-
cza – zwykle lubięmieć zdjęciematematyka, o którym wygłaszam odczyt bądź
piszę artykuł.

Dnia 9 czerwca 2014 roku wygłosiłem godzinny odczyt Kazimierz Abra-
mowicz (1888–1936) – życie i twórczość na XXVIII konferencji z historii mate-
matyki (zob. [16]), omawiając jego życie i wybrane osiągnięcia naukowe oraz
prezentując wiele jego zdjęć (tutaj załączam trzy z nich). Na moim odczycie
obecny był Sergiusz Borszczow i po odczycie potwierdził prawdziwość wielu
danych dotyczących życia Abramowicza. Starałem się dotrzeć do wszelkich
informacji związanych z jego życiem, do jego prac i osiągnięć w matema-
tyce. Wszystkie informacje o Abramowiczu pochodzą z następujących źró-
deł: [1–7,9, 10, 13, 14, 16–19,22–27]. Będę jednak bardzo wdzięczny za przesłanie
mi wszelkich uwag i informacji uzupełniających do mojego artykułu.

2. Życie Abramowicza

Kazimierz1 Abramowicz urodził się 4marca 1888 roku2 wmiejscowości
Brzeziny w województwie łódzkim. Rodzicami byli Tomasz Franciszek Abra-
mowicz (1863–?), nauczyciel w szkole w Lutosławicach i Maria Petronela Abra-
mowicz z domu Gniotek (1867–1944).

Kazimierzmiał siostrę Izabelę Abramowicz (1889–1973) i brata Zygmunta
Abramowicza (1893–1966)3. Później o siostrze napiszę więcej, a to dlatego, że jej
życie też było związane zmatematyką.

W latach 1898–1905 Abramowicz uczęszczał do PaństwowegoGimnazjum
w Piotrkowie, ale z powodu strajku szkolnego w byłym Królestwie Polskim
(wówczas była to część zaboru rosyjskiego) przerwał naukę i przeniósł się do
Gimnazjum Państwowego w Bobrujsku (dziś na Białorusi), które ukończył

1 W odpisie dyplomu z 1911 roku wypisane zostały trzy jego imiona Kazimierz, Tomasz
i Józef. Imionawraz z imieniemodojcowskim (otczestwom), jakie znalazłem to Kazimierz Fomicz
i Kazimierz Fedorowicz.

2 Warto zwrócić uwagę, że w wielu miejscach widnieje jako data urodzenia Kazimierza
4marca 1889 roku, a wiadomo, że Izabela Abramowicz urodziła się 9 listopada 1889 roku. Jest
to więc oczywisty błąd, a rok urodzenia Kazimierza to faktycznie 1888. Potwierdza to wpis
w paszporcie [1,2], a także w dokumencie potwierdzającym zameldowanie w Poznaniu [27].

3 Zygmunt Abramowicz (ur. 30 I 1893 w Lutosławicach, zm. 3XII 1966 w Gliwicach) ożenio-
ny był z Niną z domu Titow (ur. 9 II 1894 w Petersburgu, zm. 3 II 1980) i mieli oni synaWitolda
Abramowicza (ur. 4 IX 1917 w Kijowie, zm. 3XI 1995 wWarszawie). Jego córką jest wspomniana
wcześniej Elżbieta Danuta Sołtys z domu Abramowicz (ur. 24VIII 1950).



254 L. Maligranda

w 1907 roku egzaminemmaturalnym.W latach 1907–1911 studiował matematy-
kę naWydziale Fizyczno-Matematycznym Uniwersytetu w Kijowie (Kijowski
Imperatorski Uniwersytet św.Włodzimierza).

Jako student wykazywał duże zdolności matematyczne. Na drugim roku
uczestniczył już w seminarium Borisa Jakowlewicza Bukrejewa (1859–1962)
z teorii funkcji analitycznych.Wystąpił nawet z referatem Funkcje wykładnicze,
logarytmiczne, trygonometryczne i kołowe zmiennej zespolonej, a w 1910 roku, za
pracę konkursową O szeregu hipergeometrycznym, został nagrodzony złotym
medalem.

W 1911 roku ukończył studia z dyplomem pierwszego stopnia i złotym
medalem za pracę O funkcjach hipergeometrycznych z jednym punktem pozornie
osobliwym. Jak stwierdził Dmitrij Aleksandrowicz Grawe (1863–1939): „Abra-
mowicz wykazał się erudycją i próbami oryginalnej twórczości.”

Praca powyższa została opublikowana w 1911 roku w kijowskich Universi-
teckich Izviestijach [A1,A2].

Latem 1912 roku roku zaproponowano Abramowiczowi pracę na uniwer-
sytecie w charakterze stypendysty z dwuletnią pensją rządową –miał kontynu-
ować badania naukowe i przygotować się do zdania egzaminówmagisterskich.

W tym samym czasie Grawe korzystał z pomocy Abramowicza przy wy-
dawaniu swoich znanych wykładów, m.in.Wstępu do analizy, Teorii funkcji
eliptycznych oraz Arytmetycznej teorii wielkości algebraicznych. W 1910 roku
wydrukowano techniką litograficzną Kurs analizy algebraicznej Grawego zreda-
gowany przez Abramowicza według studenckich notatek z wykładu.

W 1914 roku Abramowicz został magistremmatematyki.4 Zdawał egza-
minymagisterskie w okresie od 18 lutego do 29 kwietnia 1914 roku z następu-

4 W pracy o Żylińskim [55] na stronach 199–200 wyjaśniłem, że w Rosji do 1917 roku ob-
wiązywały stopnie naukowemagistra i doktora nauk. Studenci uczyli się cztery lata i otrzymywali
dyplom pierwszego lub drugiego stopnia. Absolwent uniwersytetu kończył studia pracą dyplo-
mową (oraz odpowiednim egzaminem, którego poziom odpowiadał wymaganiom dzisiejszego
egzaminu magisterskiego) i uzyskiwał tytuł kandydata. Najlepsi studenci byli zachęcani do pozo-
stania na uczelni i starali się o tytuł magistra, a perspektywicznie – o stopień doktora.Wymagania
na ten drugi były tak duże, że niewielu się na to porywało. Nawet zdobycie stopnia magistra
było dość trudne.Wymagało to zdania egzaminów (wykazując niemałą wiedzę i wkładając w to
wiele wysiłku), napisania pracy i jej obrony publicznej. Kandydat, kóry zdał egzamin magisterski
mógł otrzymać veniam legendi i tytuł docenta (privatdocent), przedstawiając wykład habilitacyjny
na wyznaczony temat. Rozprawamagisterska odpowiadała co najmniej współczesnej rozprawie
doktorskiej, a doktorska –współczesnej habilitacyjnej. Faktyczniemagisterium oznaczało wię-
cej niż obecnie doktorat, amniej niż habilitacja – na przykładmożna było zostać profesorem
nadzwyczajnym, a po doktoracie profesorem zwyczajnym. Liczba profesorów zwyczajnych (to
znaczy posiadających katedrę) byłamała, a zazwyczaj profesor zwyczajny pracował wcześniej
na stanowisku profesora nadzwyczajnego.Wszystkie te stopnie akademickie zostały zniesione
w 1917 roku.
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jących zagadnień (zob. Dobrowolski [7, str. 549], albo raczej jego ukraiński
oryginał [2, str. 4–5]):

I. Z teorii równań różniczkowych (18 lutego): 1. Równanie Briota–Bou-
queta, 2. Metoda kolejnych przybliżeń Picarda. Ulepszenie Lindelöfa, 3. Elemen-
tarnemnożnikiWeierstrassa (w dzisiejszej terminologii elementarne dzielniki
Weierstrassa z teorii macierzy). Grupa całkowa, odpowiadająca pierwiastko-
wi wielokrotnemu, 4. Metoda Cauchy’ego całkowania równań nieliniowych
o pochodnych cząstkowych. Znajdywanie całki pośredniej równania Ampera
(zob. [45, Rozdz. II, Paragraf 19]).

II. Z teorii funkcji (18 lutego): 1. TwierdzenieWeierstrassa: konstrukcja
funkcji z zadanymi zerami, 2. Funkcja σ(z), 3. Funkcje podwójnie okresowe.
Funkcje θ, snu, cnu i inne,5 4. Całki podwójne zmiennej zespolonej, 5. O po-
wierzchni Riemanna.

III. Z geometrii (18 marca), IV. Z teorii prawdopodobieństwa (18 mar-
ca), V. Z algebry (18marca), VI. Zmechaniki (15 kwietnia), VII. Z rachunku
różnicowego (29 kwietnia), VIII. Z rachunku wariacyjnego (29 kwietnia).

Z egzaminów I–VI otrzymał ocenę bardzo dobry, a zVII iVIII dobry.Egza-
min z równań różniczkowych obejmował prawie cały znanymateriał klasycznej
i analitycznej teorii równań różniczkowych zwyczajnych i cząstkowych.

Od swojego kierownika naukowego otrzymał zalecenie, by pracował
w dziedzinie funkcji automorficznych. Na wniosekWydziału wmaju 1914 roku
został wysłany na studia do Berlina i Getyngi, jednak wskutek wybuchu wojny
zmuszony był do powrotu do Kijowa.

Wiosną 1915 roku, po wygłoszeniu dwóch wykładów próbnych, uzyskał
tytuł docenta z zakresu matematyki na Uniwersytecie Kijowskim. W latach
1914/1915 i 1915/1916 był wykładowcą na Politechnice Kijowskiej. Prowadził
ćwiczenia z analizy (sześć godzin tygodniowo), a na rok akademicki 1916/1917
został delegowany do wykładów matematyki w charakterze docenta w filii
Petersburskiego Uniwersytetu w Permie. W dniu 28 października 1916 roku
wybrano go do komisji bibliotecznej.

Latem 1917 roku mianowany został pełniącym obowiązki profesora nad-
zwyczajnego w nowo utworzonym Uniwersytecie w Permie i w tym charakterze
prowadził wykłady w roku akademickim 1917/1918.W [23] czytamy, że 16 maja
1917 roku wybrano go do redakcji czasopisma Uchenyje Zapiski Permskogo
Gosudarstviennogo Universiteta, a 14 sierpnia 1917 roku Ministerstwo zatwier-

5 Chodzi tutaj o funkcję Weierstrassa σ(z), funkcję „theta” daną szeregiem θ(z, τ) =∑n∈Z exp[(2nz + n2τ)πi], zbieżnym dla wszystkich z ∈ C oraz τ z górnej półpłaszczyźny C
(tzn. dla τ ∈ C z Imτ > 0) oraz funkcje eliptyczne Jacobiego sn(u, k) i cn(u, k).
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dziło jego nominację na profesora nadzwyczajnego w katedrzematematyki na
Uniwersytecie w Permie.

Jesienią 1918 roku z powodu działań wojennych nie powrócił do Permu
i zaczął ponownie (do czerwca 1920 roku) prowadzić ćwiczenia na Politechnice
Kijowskiej.

W czerwcu 1920 roku przybył do Warszawy. W paszporcie rosyjskim,
a raczej pasportnoj kniżke z 28 sierpnia 1915 roku wydanej przez Uniwersytet
św.Włodzimierza w Kijowie, na stronie 18 czytamy, że 1 lipca 1920 roku został
zameldowany wWarszawie przy ul. Nowy Świat 72.

Rozważano zatrudnienieAbramowicza naUniwersytecie Stefana Batorego
wWilnie, on jednak wybrał stanowisko zastępcy profesora na Uniwersytecie
Poznańskim. Mogło to być związane z tematyką podobną do badań Zdzisława
Krygowskiego (1872–1955).W tym czasie Krygowski zajmował pierwszą katedrę
matematyki, a FranciszekWłodarski (1889–1944) drugą katedręmatematyki
w sekcji nauk matematyczno-przyrodniczychWydziału Filozoficznego Uniwer-
sytetu Poznańskiego (od 1925Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego).

Dnia 18 lutego 1921 roku Abramowicz przybył do Poznania i zamieszkał
przy ul. Wjazdowej 1, a 12 czerwca 1921 roku przeprowadził się na ul. Święty
Marcin 38 i 15 października 1921 roku na ul. Wyspiańskiego 7, do własnego
mieszkania. Od 1934 roku mieszkał na ul.Wyspiańskiego 15m. 3 (zob. [27]).

W dniu 25 sierpnia 1923 roku dojechały do tego mieszkania z Kijowa:
matkaMaria Petronela Abramowicz z d. Gniotek (ur. 2 lutego 1867 roku w Brze-
zinach, zm. po lipcu 1944 roku) i siostra Izabela Abramowicz (ur. 9 listopada
1889 roku w Lutosławicach, zm. 22 stycznia 1973 roku w Łęczycy koło Poznania).

Abramowicz rozpoczął pracę na Uniwersytecie Poznańskim w drugim
trymestrze roku akademickiego 1920/1921, tzn. od 1marca do 30 kwietnia 1921 ro-
ku, zajęciami z teorii liczb (dwie godziny tygodniowo w środy) i ćwiczeniami
z teorii równań algebraicznych (jedna godzina tygodniowow piątek).W trzecim
trymestrze, tzn. od 1 maja do 17 lipca 1921 roku, oprócz powyższych zajęć, uczył
jeszcze teorii równań algebraicznych (trzy godziny tygodniowowewtorki, środy
i piątki).

Władze polskie obligowały jednak osoby przyjeżdzające z zagranicy i pra-
cujące naukowo do uzupełnienia stopni naukowych w Polsce. Z tego powodu
Abramowicz podjął próbę uzyskania doktoratu. Tutaj ciekawostka (zob. [20,
str. 103]):

Wydział Filozoficzny na Uniwersytecie Poznańskim wprowadził w 1921 ro-
ku wymóg, że ubiegający się o stopień doktora przynajmniej przez rok musiał
studiować na tej uczelni oraz że praca niemogła być wcześniej drukowana.



Kazimierz Abramowicz (1888–1936) 257

Dyplom doktorski Abramowicza z Uniwersytetu Warszawskiego z 1922 roku

W tej sytuacji Abramowicz otworzył przewód doktorski w 1922 roku na Uni-
wersytecie Warszawskim, gdzie takich rygorów nie było. Przedstawił pracę
doktorską O funkcjach hipergeometrycznych z dowolną ilością punktów pozornie
osobliwych, której promotorem był Stefan Mazurkiewicz. Promocja odbyła się
23 maja 1922 roku.

W kolejnych latach (1922–1936) Abramowicz prowadził na Uniwersytecie
Poznańskim następującewykłady, ćwiczenia i seminaria: rachunek różniczkowy
i całkowy wraz z ćwiczeniami (1925–1936), równania algebraiczne (1923/24),
wstęp do analizy (1923–1925), teoria równań liczbowych (1924/25),matematyka
elementarna (1924/25), wyznaczniki i równania liniowe (1926/27 i 1927/28),
rachunek całkowy z kwadraturami równań różniczkowych (1926/27), prosemi-
narium z rachunku różniczkowego i całkowego (1926/27, 1928/29), geometria
różniczkowa (1928/29), analiza wraz z elementami algebry wyższej dla fizy-
ków (1928/29). Jest też w spisie (z 1924 roku) nauczycieli uczących matematyki
w Państwowym Liceum na Łazarzu w Poznaniu przy ul. Matejki 8.

Abramowicz egzaminował z rachunku różniczkowego m.in. trzech słyn-
nych dzisiaj matematyków i kryptologów poznańskich:Mariana Rejewskiego
(1905–1980),HenrykaZygalskiego (1908–1978) i JerzegoRóżyckiego (1909–1942).
Pierwszy z nich otrzymał ocenę dobrą, a dwaj pozostali – bardzo dobrą.
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Rok 1935. Uniwersytet Poznański. Piętnastolecie KołaMat.-Fiz. studentów UP.W pierwszym
rzędzie od lewej: nn, nn, Kazimierz Abramowicz (za nim Izabela), nn, Zygmunt Zawirski, nn,
rektor Stanisław Runge, Zdzisław Krygowski, Józef Witkowski. Siedzi od prawej: Stanisław
Kalandyk, a za nim stoją od prawej:Władysław Ślebodziński i Mieczysław Biernacki. Ze zbiorów

Archiwum UAM – sygn. AUAM XXVIII; 8-Koło Mat-Fiz SUP prof. dr J.Witkowskiemu

Dawał do rozwiązywania trudne zadania na kartkach.Władysław Orlicz
powiedział mi kiedyś – „ja bym nawet ich nie rozwiązał”.

Miał chyba za sobą ciężkie przeżycia wojenne, był zawsze poważny, nigdy
się nie uśmiechał, patrzył albo w podłogę albo w sufit. Studentki egzaminował
przy pół otwartych drzwiach.

W 1929 roku habilitował się z matematyki na Uniwersytecie Poznań-
skim, co odnotowali Alexiewicz [6], Duda [10], Jaroszewska i Musielak [11]
oraz Przeniosło [21], jednak bez podania źródeł. Zapis w Kronice Uniwersy-
tetu Poznańskiego informuje (zob. [15, str. 16]): „Nowych docentów pozyskał
Uniwersytet (. . . ). NaWydzialematematyczno-przyrodniczym habilitowali się
dr. Kazimierz Abramowicz zmatematyki (. . . ).”W Archiwum UAM znalazłem
wpis w protokołach Senatu UP, w XIX protokole z dnia 24 kwietnia 1929 roku
(sygn. AUAM 15/S/9) znajduje się następująca wzmianka:

pkt. 8. Wniosek Rady Wydziału matematyczno-przyrodniczego o udzielenie
Dr. Kazimierzowi Abramowiczowi veniae legendi z zakresu matematyki.W taj-
nym głosowaniu jednocześnie wniosek zatwierdzono i uchwalono przesłaćMini-
sterstwu do aprobaty.
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Doktorat honorowy Uniwersytetu Poznańskiego dla Tadeusza Banachiewicza.W ławie hono-
rowej (pierwszym rzędzie) od lewej siedzą: JózefWitkowski, Tadeusz Banachiewicz i Zdzisław
Krygowski.W trzeciej ławie od prawej: Kazimierz Abramowicz, Zygmunt Zawirski i Mieczysław
Biernacki.W drugiej ławie trzeci od prawej:Władysław Ślebodziński. Zdjęcie zrobione dnia 22

maja 1936 roku. Ze zbiorów Archiwum UAM – sygn. AUAM XVI; 8-Pracownicy UAM

Okazuje się, że minister WRiOP zatwierdził, rozporządzeniem z dnia
11 maja 1929 roku Nr. IV. S.W.–4470/29, uchwałę Rady Wydziału Matema-
tyczno-Przyrodniczego i Senatu Akademickiego Uniwersytetu Poznańskiego,
mocą której dr Kazimierz Tomasz Józef Abramowicz został habilitowany, jako
docent matematyki naWydzialeMatematyczno-Przyrodniczym Uniwersytetu
Poznańskiego (Dziennik UrzędowyMWRiOP 1929, nr 6, str. 254).

Dziwne natomiast jest to, że Orlicz omawiającmatematykę w Poznaniu
w latach 1913–1969 napisał w 1973 roku, że w latach 1919–1939 habilitacji nie
było (zob. [18, str. 224]).W książce Przeniosło możemy zaś przeczytać (zob. [21,
str. 116]): „Odpis dyplomu ukończenia studiów (dostarczony przez konsulat
w Kijowie) złożył na uczelni [Abramowicz] dopiero w 1929 roku i to tylko
dlatego, że chciał się habilitować.”

W okresie międzywojennym w Polsce habilitacja była tylko procedurą
nadawania prawa wykładania jakiegoś przedmiotu. Do jej przeprowadzenia
wystarczyło posiadanie stopnia doktora i napisanie jednej rozprawy nauko-
wej, innego dorobku nie wymagano. Mimo to do habilitacji przystępowały
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głównie osoby intensywnie pracujące naukowo. Z czasem habilitacja stała się
nieformalnym wymogiem do otrzymania katedry profesorskiej.

Wwielu miejscach podaje się, że 1 września 1935 roku Abramowicz został
mianowany profesorem nadzwyczajnym, ale nie znalazłem dokumentów, które
by to potwierdzały. Mogę jedynie zacytować kolejno Kroniki Uniwersytetu
Poznańskiego [15].

1935, str. 82: Sprawamianowania profesorami nadzwyczajnymi zastępców profesorów
dr. Kazimierza Abramowicza, (. . . ) niejednokrotnie poruszana wMinisterstwie
nie została jeszcze załatwioną.

1936, str. 13: Doc. dr. Kazimierz Abramowicz, zastępca profesora na Wydziale ma-
tematyczno-przyrodniczym zamianowany został profesorem nadzwyczajnym
matematyki.

1937, str. 172: doc. dr Kazimierz Abramowiczmianowany został przezMinisterstwo
profesorem nadzwyczajnymmatematyki od 1.IX.1935 roku.

Abramowicz brał udział w latach 1927–1934 w następujących Kongresach i kon-
ferencjach matematycznych: Pierwszy Polski Zjazd Matematyczny we Lwo-
wie (7–10 IX 1927) z odczytem O przekształceniu funkcyj automorficznych wie-
lu zmiennych, I Kongres Matematyków Krajów Słowiańskich w Warszawie
(23–27 IX 1929) z odczytem Sur un groupe automorphe, II Kongres Matema-
tyków Polskich w Wilnie (23–26 IX 1931) z odczytem O transformacji funkcji
hyperfuchsowskich, XIV Zjazd Lekarzy i Przyrodników Polskich w Poznaniu
(11–15 IX 1933) z odczytami O funkcjach automorficznych i O pochodnej funkcji
uwikłanej opublikowanymi wmateriałach konferencyjnych [A21,A22].

Był członkiem Polskiego TowarzystwaMatematycznego (od 1923 roku)
i Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk (od 1922 roku).

Abramowicz zmarł 10 września 1936 roku w Poznaniu po operacji wyrost-
ka robaczkowego. Podobno popełniono błąd z grupą krwi przy jej przetaczaniu.

W związku ze śmiercią Abramowicza 13 września 1936 roku w Dzienniku
Poznańskim ukazał się załączony nekrolog.

Abramowicz został pochowany na cmentarzu św. Marcina przy ul. Bu-
kowskiej.W okresie od 18 kwietnia do 24 lipca 1942 roku ekshumowano zwłoki,
chowając je na cmentarzu na Dębcu przy ul. Samotnej (nr ewidencyjny 2134,
pole 13, rząd 2, grób 20), a cmentarz Świętomarciński zamknięto. Po wojnie
cmentarz zlikwidowano, rozbudowując terenyMiędzynarodowych Targów Po-
znańskich. Niestety cmentarz na Dębcu jest zaniedbany, a grób Abramowicza
zdewastowany. Jestem w posiadaniu zdjęcia tego grobu, a zrobiłem je osobiście
10 sierpnia 2013 roku.
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Nekrolog Abramowicza w Dzienniku Poznańskim z 13 IX 1936

3. Siostra Kazimierza – Izabela Abramowicz

Izabela Abramowicz (Abramowiczówna)6 urodziła się 9 listopada 1889
roku w Lutosławicach koło Piotrkowa Trybunalskiego.

W 1907 roku zdała maturę w Państwowym Gimnazjum w Bobrujsku
i w latach 1907–1912 studiowała naWydziale Fizyczno-Matematycznym Uni-
wersytetu Kijowskiego jako „wolna słuchaczka” na sekcji matematyki. Na fali
liberalizacji po rewolucji 1905 roku kobiety mogły studiować w charakterze
„wolnego słuchacza”.

W czasie studiów wykazała wybitne zdolności i zamiłowanie do matema-
tyki. Podobnie jak jej brat, uczestniczyła w pracach seminarium Borisa Jakow-
lewicza Bukrejewa (1859–1962), a w 1911 roku za pracę O całkach podwójnych
powierzchni algebraicznych otrzymała jako pierwsza i jedyna kobieta w okresie
przedrewolucyjnym złotymedal Uniwersytetu Kijowskiego.

W maju 1912 roku ukończyła studia eksternistyczne i otrzymała – jako
pierwsza kobieta naWydziale Fizyczno-Matematycznym – dyplom I stopnia.
Po uzyskaniu zgodyministra oświaty pozostawała, bez stypendium, na uniwer-
sytecie w celu przygotowania się do egzaminów na stopień naukowymagistra.
Do 1918 roku zdała je prawie wszystkie.

6 Imię jej bywa czasami pisane „Izabella”, jednak ona w swoim własnoręcznym życiorysie
pisze swoje imię z jedną literą „l” (zob. [28]).



262 L. Maligranda

Zdjęcie Izabeli Abramowicz z 1935 roku

W latach 1917–1920 była docentem Polskiego Kolegium Uniwersyteckiego
w Kijowie. Obok pracy naukowej, uczyła w trzech gimnazjach kijowskich do
sierpnia 1923 roku.

Dnia 25 sierpnia 1923 roku przyjechała do Poznania i w roku szkolnym
1923/1924 pracowała jako nauczycielkamatematykiw PaństwowymGimnazjum
wWolsztynie.W latach 1924–1939 była zaś nauczycielkąmatematykiw Państwo-
wym Gimnazjum im. gen. Zamoyskiej w Poznaniu.

Brała udział (razem z bratem) w trzech konferencjach matematycznych:
Pierwszy Polski ZjazdMatematyczny (we Lwowie 7–10 IX 1927), I Kongres Ma-
tematyków Krajów Słowiańskich (w Warszawie 23–27 IX 1929) i II Kongres
Matematyków Polskich (w Wilnie 23–26 IX 1931). Nie miała jednak na nich
żadnego odczytu.

W latach 1939–1942 mieszkała w Łęczycy koło Poznania i udzielała pry-
watnych lekcji w Poznaniu. Na początku grudnia 1942 roku została zatrzymana
podczas łapanki przez policję niemieckąw Poznaniu iw konsekwencjiw okresie
1942–1944 pracowała jako robotnica w trzech fabrykach w Poznaniu i Luboniu.

Od 12 lutego 1945 roku do 31 sierpnia 1953 roku była nauczycielkąmate-
matyki w Państwowym Gimnazjum i Liceum im. gen. Zamoyskiej w Poznaniu
przy ul. Matejki 8.7 Jedna z jej uczennic powiedziałami, że Izabela była bardzo
miła, amówiono na nią łosa, gdyż zaciągała.

7 Obecna nazwa to Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 12 i II LiceumOgólnokształcące
im. Generałowej Zamoyskiej i HelenyModrzejewskiej w Poznaniu, ul. Matejki 8/10.
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Informacje powyższe pochodzą z jej własnoręcznie napisanego życiory-
su z 4 II 1950 roku (zob. [28]) oraz z artykułu Dobrowolskiego o Kazimierzu
Abramowiczu [7].

W latach 1953–1968 pracowaławVIII LiceumOgólnokształcącym im.Ada-
maMickiewicza w Poznaniu przy ul. Głogowskiej 92.

Przypomnijmy, że Izabela przed wojną zamieszkała w domu w Łęczycy
koło Poznania przy ulicy Kolejowej 8, a w 1945 roku (po aresztowaniu męża
pani Borszczow – Pawła Borszczowa) dołączyła do niej rodzina Borszczowów,
tzn. matka Marianna (Maria) Borszczow z domu Kusz (1903–1980) i trzech
synów: Światosław (ur. 18VIII 1931 rokuw Poznaniu), Aleksander (ur. 12XII 1933
rokuwPoznaniu, zm. 17 IV 1999 roku) i Sergiusz (ur. 23VIII 1944 rokuwŁęczycy
koło Poznania).

Poleciła ją Izabeli Nina Abramowicz (bratowa), która znała rodzinę Borsz-
czowów, gdyż była Rosjanką i w Poznaniu udzielała się w Towarzystwie Ro-
syjskim. Pani Borszczow prowadziła dom w zamian za bezpłatnemieszkanie
i utrzymanie oraz wykształcenie trzech synów. Rodzina Borszczowów pocho-
dziła z Rosji i wyemigrowała do Polski. Po wybuchu rewolucji Paweł Borszczow
walczył w „białej armii” – zbrojnych oddziałach dowodzonych przez carskich
generałów. Był antykomunistą i po zwycięstwie bolszewików ścigany przez
NKWD musiał uciekać z Rosji. Zamieszkał w Poznaniu i podjął pracę w za-
kładach Cegielskiego przy budowie parowozów. Latem 1945 roku Paweł został
zadenuncjowany Sowietom i aresztowany. NKWD splądrowało dom i zabra-
ło wiele rzeczy i dokumentów. Sowieci starali się zlikwidować całą rosyjską
inteligencję emigracyjną. Paweł był więziony najpierw w Poznaniu, później
na Łubiance w Moskwie. Skazano go na dziesięć lat łagrów „za zdradę oj-
czyzny”. Zmarł w 1947 roku w ciężkim obozie pracy na Syberii w republice
Komi.

Izabela zmarła 22 stycznia 1973 roku w Łęczycy koło Poznania i została
pochowana na cmentarzu wWirach koło Poznania.

W lokalnych gazetach odszukałemnekrologi i pozwolę sobie je zacytować.
Gazeta Poznańska z 24 stycznia 1973 roku,WydanieMiejskie nr 20, str. 4: „Dnia
22 stycznia 1973 roku zmarła prof. IzabellaAbramowicz – nauczyciel matematyki
naszego Liceum w latach 1924–1953, odznaczona KrzyżemKawalerskim Orderu
OdrodzeniaPolski.Żegnamy z żalemwybitnego pedagoga oniepospolitymumy-
śle i sercu. Dyrekcja – Związek Nauczycielstwa Polskiego, Grono Profesorskie
i Komitet Rodzicielski II LiceumOgólnokształcącego im. H. Modrzejewskiej
w Poznaniu ul. Matejki 8/10.”

Głos Wielkopolski z 24 stycznia 1973 roku, nr 20, str. 5 zamieścił dwa
nekrologi:
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Dnia 22 stycznia 1973 r. zmarła w wieku lat 84 dr Izabella Abramowicz –
wybitny pedagog i wychowawca wielu pokoleń, długoletnia nauczycielka VIII Li-
ceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, odznaczona
Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi
i wieloma innymi odznaczeniami. Tą drogą hołd Jej pamięci składają Dyrekcja –
Grono Nauczycielskie, młodzież i Komitet Rodzicielski VIII Liceum Ogólno-
kształcącego im. AdamaMickiewicza.

Dnia 22 stycznia 1973 r. zakończyła swój pracowity i pełen poświęcenia
żywot, w wieku lat 84, śp. prof. Izabella Abramowicz. Zmarła odznaczona by-
ła KrzyżemKawalerskim Orderu Odrodzenia Polski i wieloma innymi odzna-
czeniami państwowymi. Wyprowadzenie zwłok nastąpi z kaplicy cmentarnej
w Wirach w dniu 25 bm. o godz. 15. Msza św. żałobna odprawiona zostanie
o godz. 14.30 w kościele parafialnym wWirach, o czym zawiadamiają najbliżsi
przyjaciele.8

Od Pani Elżbiety Sołtys i od księdza Sergiusza dowiedziałem się, że po
śmierci Izabeli rodzina Borszczowów weszła w posiadanie jej domu. Dom prze-
jął początkowo Światosław, ale w wyniku kłótni rodzinnych dom przeszedł
w ręce Aleksandra. W końcu dom został sprzedany, a dokumenty, pamiątki
rodzinne, książki i korespondencja pozostałe po Izabeli i Kazimierzu podobno
ma Światosław, który w połowie lat osiemdziesiątych wyemigrował do Niemiec.
Warto byłoby otrzymać jakiekolwiek kopie tych dokumentów. Powyższe dane
o Izabeli pochodzą z [7,22,28–31].

4.Dorobek naukowy Kazimierza Abramowicza

Zainteresowania naukowe Kazimierza Abramowicza dotyczyły głównie
teorii funkcji analitycznych.

Większość prac poświęcił równaniu różniczkowemu hipergeometryczne-
mu, funkcji hipergeometrycznej (siedem prac), ich modyfikacjom pochodzą-
cym od Feliksa Kleina [51] oraz własnościom funkcji i grup automorficznych
(czternaście prac). Nazwa grupa automorficzna, używana przez Abramowicza,
nie przyjęła się.Dzisiaj te grupy są nazywane są grupami nieciągłymi, co oznacza
nieskończone, dyskretne podgrupy grupy przekształceń homograficznych.

Elementarne i w miarę współczesne przedstawienie tej tematyki moż-
na znaleźć w książkach Lehnera [53] (bardziej elementarne), [54] (obszerna
monografia) oraz Graya [46].

8 Sprawdziłem w Internecie spis osób, które otrzymały Krzyż Kawalerski Orderu Odrodze-
nia Polski oraz Złoty Krzyż Zasługi, ale nie znalazłem Izabeli w tych spisach. Być może spisy
internetowe nie są kompletne.



Kazimierz Abramowicz (1888–1936) 265

Abramowicz opublikował dwadzieścia dwie prace naukowe w trzech języ-
kach: rosyjskim (trzy prace), polskim (trzynaście prac) i francuskim (sześć prac).
Zajmował się i publikował w dziedzinach, które się później mocno rozwinęły
i obecnie większość jego rezultatówma już raczej charakter historyczny.Więk-
szość, ale – jak się wydaje – nie wszystkie; prace [A1,A2,A9] choć zapomniane,
są – jak sądzę – nadal aktualne. Ich tematyka jest żywa do dzisiaj, o czym świad-
czy praca [64].

Wiadomo mi tylko o trzech książkach, gdzie Abramowicz jest cytowany.
Są to książki: Kampégo de Férieta [50] poświęcona funkcji hipergeometrycznej
oraz Forda [42] i Dobrowolskiego [8].W pracy [50, str. 46] autor powołuje się
na pracę [A3] oraz w bibliografii cytuje także prace [A1] i [A2].W książkach For-
da [42] i Dobrowolskiego [8] Abramowicz jest cytowany nie z powodu swojego
twierdzenia czy dowodu, ale tylko w bibliografii każdej z tych książek.W [42]
cytowana jest praca Abramowicza [A12], a w [8] znajdujemy krótki życiorys
Abramowicza oraz cytowane trzy jego prace [A1,A2,A5], napisane po rosyjsku.

Ponadto w pracy Schinzla [62], omawiającej historię teorii liczb w Pol-
sce w latach 1851–1950, znajdujemy na stronie 25 taką oto informację o teo-
rii liczb w Poznaniu: „[t]eorią liczb w Poznaniu zajmował się w latach dwu-
dziestych Kazimierz Abramowicz, (. . . )”. Na stronie 42 cytowanych jest sześć
prac [A7, A8,A15,A18,A19, A20] Abramowicza. Prace te dotyczą grup niecią-
głych i funkcji automorficznych. Tematyka ta, obecnie zaliczana do teorii liczb,
w owych czasach zaliczała się do teorii funkcji. Jest ona zbliżona do tematyki
prac Stanisława Kępińskiego (1867–1908). Opublikował on po polsku sześć
prac na ten temat w latach 1893–1900.W 1993 roku jego dorobek opisał Domo-
radzki w artykule [40]. Dziwne, ale Abramowicz nie cytuje żadnej z tych prac
Kępińskiego.

Rozpoczniemy omawianie dorobku Abramowicza w takiej kolejności,
w jakiej publikował on prace, tzn. najpierw równanie różniczkowe hipergeome-
tryczne, a następnie funkcje i grupy automorficzne. Recenzentmojej prezentacji
w częściach 4.1 i 4.2 stwierdził, że są one napisane „mało profesjonalnie”, więc
zwróciłem się do profesora Jana Strelcyna z Paryża o pomoc. Poświęcił on wiele
czasu i energii, by zrozumiale opisać tę część dorobku Abramowicza, o czym
pisał mi przez ostatnie kilkamiesięcy w listach [69]. Tekst niniejszy jest więc
poprawioną wersjąmojego wcześniejszego omówienia.

Pozwolę sobie też nie zgodzić się ze zdaniem recenzentamojej pracy, który
stwierdził – „[j]eśli prace Abramowicza nie były wyraźnie docenione przez jemu
współczesnych, to chyba nie trzeba się nad nimi aż tak szeroko rozwodzić”.
Uważam jednak, że trzeba, gdyż wówczas w Rosji wiele bardzo wartościowych
prac, opublikowanych po rosyjsku, nie zdołało się „przebić” za granicę.
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4.1. Równanie hipergeometryczne Gaussa (1812). Formuła

z(z − 1)w′′(z) + [(a + b + 1)z − c]w′(z) + abw(z) = 0, (1)

przy czym w′ = dw
dz i a, b, c ∈ C, to ważne równanie różniczkowe liniowe

na płaszczyźnie zespolonej C. Większość liniowych równań fizyki matema-
tycznej (Legendre’a, Bessela, Hermite’a, Laguerre’a itd.) stanowią szczególne
przypadki równania (1) lub jego modyfikacji zwanej równaniem hipergeome-
trycznym konfluentnym.

Literatura poświęcona temu równaniu jest ogromna i ciągle ukazują się
nowe prace. Jako podstawowe źródło informacji na ten temat można polecić
artykuł [35] i książki [58,72]. Zob. też [46, 48, 49, 52,66–68,70]. Niektóre inne
współczesne aspekty funkcji hipergeometrycznych są przedstawione w pra-
cy [33] i książce [34].

4.2. Liniowe równania różniczkowe rzędu drugiego w dziedzinie zespolonej. Za-
nim przejdziemy do bardziej szczegółowego omówienia równania hipergeome-
trycznego (1), przedstawimy kilka pojęć i faktów dotyczących jednorodnych
równań różniczkowych drugiego rzędu o współczynnikach meromorficznych
określonych na całej płaszczyźnie zespolonej C

w′′(z) + p1(z)w′(z) + p2(z)w(z) = 0, p2 ≠ 0 (2)

(zob. [46, 48, 49, 58,66–68,70–72]).
Jeżeli p1 i p2 są holomorficzne w otoczeniu punktu z0 ∈ C, to z0 jest

punktem regularnym równania (2). Jeśli nie, to z0 jest punktem osobliwym rów-
nania (2).

Jeśli z0 ∈ C jest punktem regularnym równania (2), to w pewnym otocze-
niu U(z0) punktu z0 równanie to posiada dwa liniowo niezależne rozwiązania
holomorficzne, które są bazą w dwuwymiarowej zespolonej przestrzeni wekto-
rowej wszystkich rozwiązań równania (2) zdefiniowanych w U(z0).

Punkt osobliwy z0 ∈ C jest punktem pozornie osobliwym, jeśli w pew-
nym jego otoczeniu równanie (2) posiada dwa liniowo niezależne rozwiązania
holomorficzne [35, 58] (niemylić z punktem pozornie osobliwym funkcji ana-
litycznej). Przykładem takiego punktu jest punkt osobliwy z = 0 równania
w′′(z) − 3

zw
′(z) + 3

z2w(z) = 0, gdyż z i z3 są jego rozwiązaniami C-liniowo
niezależnymi [35, str. 27].

Punkt osobliwy z0 ∈ C jest punktem osobliwym regularnym równania (2),
jeśli pi maw z0 biegun rzędu niewiększego niż i, przy czym i = 1, 2, tzn. funkcje(z − z0)p1(z) i (z − z0)2p2(z) są holomorficzne w otoczeniu z0.
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Niech z0 ∈ C będzie punktem osobliwym regularnym równania (2).
Wówczas

(z − z0)p1(z) = ∞∑
n=0 an(z − z0)n oraz (z − z0)2p2(z) = ∞∑

n=0 bn(z − z0)n.
Lokalnewykładniki (m1,m2) punktu osobliwego regularnego z0 są zdefiniowane
jako pierwiastki równania

m(m − 1) + a0m + b0 = 0.

Lokalne wykładniki punktu pozornie osobliwego są zawsze nieujemnymi licz-
bami całkowitymi, przy czym można zawsze założyć, że przynajmniej jeden
z nich się nie zeruje.

Wszystkie powyżej zdefiniowane pojęcia przenoszą się także na punkt
z =∞, poprzez zamianę zmiennych v = 1

z w równaniu (2) i zdefiniowanie ich
dla v = 0 w przekształconym równaniu.

Poza wyjątkami, w typowej sytuacji, w pewnym otoczeniu regularnego
punktu osobliwego z0, równanie (2) posiada dwa rozwiązania liniowo nieza-
leżne postaci (z − z0)mφm(z), przy czym m jest jednym z dwóch lokalnych
wykładników równania (2) w z0, natomiast φm jest funkcją holomorficzną,
φm(z0) ≠ 0.

Równanie (2) jest typu Fuchsa lub fuchsowskie, jeżeli wszystkie jego punk-
ty osobliwe, włącznie z punktem ∞, są punktami osobliwymi regularnymi.
Równanie (2) typu Fuchsa posiada zawsze tylko skończoną ilość osobliwości
oraz zachodzi następujące twierdzenie.

Twierdzenie (tożsamość Fuchsa [35, Twierdzenie 3.5]). Niech P1, . . . , Pk będą
wszystkimi punktami osobliwymi równania (2) typu Fuchsa. Niech (mi ,m′

i)
oznaczają lokalne wykładniki punktu Pi , przy czym 1 ⩽ i ⩽ k.Wtedy

k∑
i=1(mi +m′

i) = k − 2. (3)

Niech S oznacza zbiór wszystkich osobliwości równania (2). Zakładamy,
że S jest zbiorem skończonym, co jest spełnione dla równań typu Fuchsa. Niech
Ĉ = C ∪ {∞} oznacza sferę Riemanna. Dla z0 ∈ Ĉ ∖ S oznaczmy jak zwykle
grupę podstawową przestrzeni Ĉ ∖ S symbolem π1(Ĉ ∖ S) ≅ π1(Ĉ ∖ S , z0) .
Niech f1 i f2 będą dwoma liniowo niezależnymi rozwiązaniami równania (2)
zdefiniowanymi w pewnym otoczeniu z0. Niech pętla γ ∈ π1(Ĉ ∖ S , z0). Po
przedłużeniu analitycznym rozwiązań f1 i f2 wzdłuż pętli γ otrzymujemy dwa
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rozwiązania f̃1 i f̃2 równania (2) zdefiniowane w pewnym otoczeniu z0. Istnieje
zatem takamacierz M(γ) ∈ GL(2,C), że

( f̃1
f̃2
) = M(γ) ( f1

f2 ) .
Odwzorowanie ρ∶ π1(Ĉ ∖ S , z0)→ GL(2,C) zdefiniowane przez ρ∶ γ → M(γ)
jest homomorfizmem grup, którego obraz ρ(π1(Ĉ ∖ S , z0)) rozpatrywany z do-
kładnością do sprzężenia podgrup w grupie GL(2,C) nazywa się grupąmono-
dromii równania (2). Powyższy opis pochodzi z książki [35, str. 30]. Bardziej
szczegółowy opis grupy monodromii i jej wyliczenie w przypadku funkcji
hipergeometrycznej można znaleźć w pracach [41, 52]. Zgodnie z ówczesną
terminologią, przy ustalonym z0, Abramowicz nazywa grupę ρ(π1(Ĉ ∖ S , z0))
grupą równania (2) (zob. [49, § 15–93; 57, § 12]).

4.3.Równanie hipergeometryczne.Niech c, c−a, c−b ∉ Z. Rozwiązaniaw = ϕ(z)
równania (1) są lokalnie funkcjami analitycznymi.W szczególności, jedno takie
rozwiązanie ϕ1(z) = F(a, b; c; z) jest zadane szeregiem hipergeometrycznym
zbieżnym w kole ∣z∣ < 1

F(a, b; c; z) = 1 + ab
c ⋅ 1!z + a(a + 1) b(b + 1)

c(c + 1) ⋅ 2! z2 + . . . = ∞∑
n=0

(a)n(b)n(c)n ⋅ n! zn,
gdzie symbol Pochhammera (a)n jest zdefiniowany następująco

(a)0 = 1, (a)n = a(a + 1) ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ (a + n − 1) = Γ(a + n)
Γ(a) dla n ⩾ 1.

Drugie, liniowo niezależne rozwiązanie równania (1) można wybrać w postaci

ϕ2(z) = z1−cF(a − c + 1, b − c + 1; 2 − c; z),
a zatem każde inne rozwiązanie jest kombinacją liniową tych dwóch rozwiązań.
Rozwiązanie ϕ2 ma osobliwość w punkcie z = 0. Inne punkty osobliwe to z = 1
i z =∞.

Gdy zatem c, c − a − b, a − b ∉ Z, to rozwiązania podstawowe (liniowo
niezależne) mają dla z = 0 postać

ϕ1(z) = F(a, b; c; z),
ϕ2(z) = z1−cF(a − c + 1, b − c + 1; 2 − c; z).

Podobnego typu wzory na dwa rozwiązania liniowo niezależne istnieją także
w otoczeniu pozostałych dwóch punktów osobliwych z = 1 i z = ∞ (przy
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odpowiednich ograniczeniach na a, b i c). Dla z = 1 zachodzą wzory

ϕ1(z) = F(a, b; a + b + c − 1; 1 − z),
ϕ2(z) = (1 − z)c−a−bF(c − b, c − a; c − a − b + 1; 1 − z).

Wreszcie dla z =∞mamy

ϕ1(z) = z−aF(a, a − c + 1; a − b + 1; z−1),
ϕ2(z) = z−bF(b, b − c + 1; b − a + 1; z−1).

Wszystkie te sześć rozwiązań można przekształcić używając wzorów

F(a, b; c; z) = (1 − z)−aF(a, c − b; c; zz−1) == (1 − z)−bF(b, c − a; c; zz−1) == (1 − z)c−a−bF(c − a, c − b; c; z)
i otrzymać dwadzieścia cztery rozwiązania podane przez Kummera już w 1836
roku, ale lokalnie tylko dwa spośród nich są liniowo niezależne, a każde trzy są
liniowo zależne (zob. [46,70,72]).

O ile powyższe warunki na a, b i c nie są spełnione, to teżmożna jawnie
podać dwa rozwiązania liniowo niezależne, w których mogą jednak się pojawić
osobliwości logarytmiczne. Są to jednak przypadki, które można uważać za
wyjątkowe.

Łatwo zauważyć, że wszystkie trzy punkty osobliwe 0, 1,∞ równania hi-
pergeometrycznego (1) są punktami osobliwymi regularnymi z wykładnikami(α, α′), (β, β′), (γ, γ′), tzn.

⎧⎪⎪⎪⎨⎪⎪⎪⎩
z = 0 α = 0 α′ = 1 − c
z = 1 β = 0 β′ = c − a − b
z =∞ γ = a γ′ = b

⎫⎪⎪⎪⎬⎪⎪⎪⎭ .

Ponadto, zgodnie z tożsamością Fuchsa, α + α′ + β + β′ + γ + γ′ = 1.
Jak pokazują powyższe wzory, w typowej sytuacji, w otoczeniu punktów

osobliwych z0 = 0 i z0 = 1, można zawsze wybrać dwa liniowo niezależne
rozwiązania równania hipergeometrycznego postaci (z − z0)rφr(z), przy czym
r jest jednym z dwóch lokalnych wykładników równania w punkcie z0 i gdzie
φr jest funkcją holomorficzną, φr(z0) ≠ 0. Jeśli z0 =∞, to stosujemy zamianę
zmiennych v = 1

z i rozpatrujemy otoczenie zera. Jak wiemy, jest to szczególny
przypadek ogólnego faktu, który dotyczy równań (2).

Przytoczmy ważny fakt, udowodniony przykładowo w książkach [32,
str. 202–203; 68, str. 173; 72, str. 208]. Rozwiązania dowolnego równania typu
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Fuchsa, którema nie więcej niż dwa punkty osobliwe w Ĉ, wypisuje się jawnie
w funkcjach elementarnych, na ogół niejednoznacznych.

Przejdźmy teraz do równań typu Fuchsa z trzema regularnymi punktami
osobliwymi.

Twierdzenie (Riemann 1857, Papperitz 1885). Rozpatrzmy dowolne jednorodne
równanie różniczkowe drugiego rzędu klasy Fuchsa o meromorficznych współ-
czynnikach określonych na całej płaszczyźnie zespolonej

w′′(z) + p1(z)w′(z) + p0(z)w(z) = 0

z trzema różnymi skończonymi punktami osobliwymi α, β, γ ∈ C z wykładni-
kami odpowiednio (α1, α2), (β1, β2), (γ1, γ2).Wtedymożna je przekształcić do
równania Riemanna–Papperitza:

w′′ + ( 1 − α1 − α2

z − α + 1 − β1 − β2

z − β + 1 − γ1 − γ2

z − γ
)w′+

− [ α1α2(z − α)(β − γ) + β1β2(z − β)(γ − α) + γ1γ2(z − γ)(α − β)]×
× (α − β)(β − γ)(γ − α)(z − α)(z − β)(z − γ) w = 0.

(4)

Dowódmożna znaleźć w książkach [48, 58, 70,72]. Okazuje się, że rów-
nanie Riemanna–Papperitza (4) można zawsze w prosty sposób zredukować
do równania hipergeometrycznego (1).W tym celu zastosujmy przekształce-
nie homograficzne z̃ = γ−β

γ−α ⋅ z−αz−β i zdefiniujmyW(z̃) = w(z)
zα1(1−z)γ1. Nietrudno

sprawdzić, że

W ′′+( 1 − α2 + α1
z̃

+ 1 − γ2 + γ1
z̃ − 1

)W ′+ (α1 + β1 + γ1)(α1 + β2 + γ1)
z̃(z̃ − 1) W = 0, (5)

przy czymW ′ = dW
dz̃

. FunkcjaW spełnia zatem równanie hipergeometrycz-
ne (1) przy podstawieniach a = α1 + β1 + γ1, b = α1 + β2 + γ1, c = 1 + α1 − α2.

Zbiór rozwiązań równania Riemanna–Papperitzamożemy zapisać przy
użyciu P-symbolu Riemanna

P
⎧⎪⎪⎪⎨⎪⎪⎪⎩
α β γ
α1 β1 γ1 z
α2 β2 γ2

⎫⎪⎪⎪⎬⎪⎪⎪⎭ . (6)
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Osobliwości są w pierwszym rzędzie (porządek nie jest ważny), a odpowiednie
wykładniki w drugim i trzecim rzędzie. Muszą one spełniać tożsamość Fuchsa
α1 + α2 + β1 + β2 + γ1 + γ2 = 1.

Powyższa redukcja nie pokrywa przypadku, gdy jednym z trzech punktów
osobliwych jest z =∞. Można jednak to zrobić i będzie to przypadek graniczny,
gdy γ →∞ i w formule (6) trzeba zastąpić γ przez∞.

Odnotujmy, że w oznaczeniach Riemanna zbiór rozwiązań równania hi-
pergeometrycznego Gaussa (1) przyjmuje postać

P
⎧⎪⎪⎪⎨⎪⎪⎪⎩

0 1 ∞
0 0 a z

1 − c c − a − b b

⎫⎪⎪⎪⎬⎪⎪⎪⎭ ,
przy czym mamy zaakcentowaną wizualizację punktów osobliwych równa-
nia (1) oraz ich wykładników.

Powyższa redukcja równania Riemanna–Papperitza do równania hiperge-
ometrycznego (5) może być teraz zapisana w postaci

P
⎧⎪⎪⎪⎨⎪⎪⎪⎩
α β γ
α1 β1 γ1 z
α2 β2 γ2

⎫⎪⎪⎪⎬⎪⎪⎪⎭ = P
⎧⎪⎪⎪⎨⎪⎪⎪⎩
0 ∞ 1
α1 β1 γ1 z̃
α2 β2 γ2

⎫⎪⎪⎪⎬⎪⎪⎪⎭ .

W pracy Beiträge zur Feorie der durch die Gauss’sche Reihe F(α, β, γ, x)
darstellbaren Functionen (Przyczynek do teorii funkcji reperezentowalnych przez
szeregi Gaussa F(α, β, γ, x)) z 1857 roku ([59, praca IV]), Riemann oznacza
symbolem

P
⎧⎪⎪⎪⎨⎪⎪⎪⎩
α β γ
α1 β1 γ1 z
α2 β2 γ2

⎫⎪⎪⎪⎬⎪⎪⎪⎭
dowolną taką funkcję zmiennej z, że:

1° Jest ona lokalnie holomorficzna na Ĉ ∖ {α, β, γ} i α, β, γ są jej punktami
rozgałęzienia. Jest ona zatem wieloznaczna.

2° Dowolne trzy gałęzie P1, P2 i P3 tej funkcji są liniowo zależne, tzn. c1P1 +
c2P2 + c3P3 = 0 dla pewnych stałych współczynników c1c2, c3 ∈ C.

3° Istnieją takie liczby α1, α2 ∈ C, α1 −α2 ∉ Z oraz gałęzie P(α1) i P(α2) naszej
funkcji, że w pewnym otoczeniu punktu α zachodzą równości

P(α1) = (z − α)α1 ∞∑
n=0 g1n(z − α)n , g10 ≠ 0,

P(α2) = (z − α)α2
∞∑
n=0 g2n(z − α)n , g20 ≠ 0.

(7)
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W otoczeniach punktów β i γ istnieją odpowiednie gałęzie P(β1), P(β2)
i P(γ1), P(γ2) z wykładnikami (β1, β2) i (γ1, γ2), przy czym β1 − β2 ∉ Z,
γ1 − γ2 ∉ Z i rozwinięcia typu (7) mająmiejsce także dla tych gałęzi.

4° Zachodzi równość α1 + α2 + β1 + β2 + γ1 + γ2 = 1.
Riemann dowiódł, że określona przez te czterywłasności funkcja P spełnia

równanie różniczkowe liniowe drugiego rzędu, którego jawnie nie wypisał.
Uczynił to w 1889 roku Erwin Papperitz (1857–1938), otrzymując równanie (4).

Powyższe streszczenie pracy Riemanna pochodzi z paragrafu pierwszego
pracy Abramowicza [A1].

Po tym bardzo pobieżnym i powierzchownym opisie równania hiperge-
ometrycznego przejdźmy do nadzwyczaj skrótowego omówienia prac Abramo-
wicza o funkcjach hipergeometrycznych.

Punktemwyjścia Abramowicza jest następujące naturalne pytanie o istnie-
nie funkcji, dla których są spełnionewarunki 1°–3°, awarunek 4° jest zastąpiony
warunkiem

α1 + α2 + β1 + β2 + γ1 + γ2 = k,

przy czym k jest liczbą całkowitą, niekoniecznie równą 1.
Pierwszy przykład takiej funkcji (z k = −1) jest wspomniany w nie-

opublikowanej za życia Riemanna pracy Über die Fläche von kleisten Inhalt
bei gegebner Begrenzung (O powierzchni z najmniejszym polem o danym brze-
gu [59, str. 323]). Takie funkcje będziemy za Riemannem oznaczać przez Q
i nazywać Q-funkcjami (zob. też wykłady Riemanna opublikowane przez We-
bera [71, str. 40–54]; odnotujmy, że Heinrich Martin Weber (1842–1913) był
redaktorem Dzieł Zebranych Riemanna). Gdy k = 1, Q-funkcje to po prostu
P-funkcje ([A2, § 1]).

Już Klein wiedział ([51, § 24]), że wrońskian gałęzi P1 i P2 jest postaci

D =W(P1, P2) = det [ P1 P2
∂P1
∂z

∂P2
∂z

] =
= (z − α)α1+α2−1(z − β)β1+β2−1(z − γ)γ1+γ2−1Φ(z),

przy czymΦ jest wielomianemΦ(z) = C(z − ρ1)σ1(z − ρ2)σ2 . . . (z − ρs)σs oraz
ρi ≠ ρ j dla różnych indeksów i , j ∈ {1, . . . , s}, natomiast C jest stałą. Zakładamy,
że Φ(α), Φ(β) i Φ(γ) nie zerują się.

Funkcja P-Riemanna spełnia równanie Riemanna–Paperitza. Podobnie
dla funkcji Q mamy jednorodne równanie różniczkowe drugiego rzędu, które
oznaczymy przez RQ , analogicznie do równania Riemanna–Paperitza, ale które
jest od niego znacznie bardziej skomplikowane i którego tutaj nie przytaczamy.
Punktami osobliwymi tego równania są punkty {α, β, γ, ρ1, ρ2, . . . , ρs}. Z wa-
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runku 1° wynika, że α, β, γ są punktami istotnie osobliwymi tego równania,
a ρ1, ρ2, . . . , ρs są jego punktami pozornie osobliwymi.

Zbiór wszystkich funkcji, które spełniają równanie RQ oznacza się trady-
cyjnie przez

Q = Q
⎧⎪⎪⎪⎨⎪⎪⎪⎩
α β γ ρ1 ρ2 . . . ρs
α1 β1 γ1 ρ′1 ρ′2 . . . ρ′s z
α2 β2 γ2 ρ′′1 ρ′′2 . . . ρ′′s

⎫⎪⎪⎪⎬⎪⎪⎪⎭ .

Ta symbolika pochodzi od Riemanna, który ją stosuje w wyżej wymienionej
pracy.

Funkcje Q z jednym pozornym punktem osobliwym były badane przez
niemieckich matematyków Kleina [51], Rittera [60] i Schillinga [61]. Pracę
Rittera przesłał Schilling do Redakcji Math. Annalen w styczniu 1896 roku,
po niespodziewanej śmierci Ernsta Rittera (1867–1895). Ritter zmarł na tyfus
w Nowym Jorku 22 września 1895 roku, wkrótce po rozpoczęciu pracy na Uni-
wersytecie Cornellaw Ithaca (stanNowy Jork). Praca Schillinga [61] była główną
częścią jego rozprawy habilitacyjnej. Odnotujmy ponadto, że Friedrich Schilling
(1868–1950) od 1904 roku był profesoremmatematyki i geometrii wykreślnej
na Technische Universität Danzig, a w latach 1917–1919 – rektorem tej uczelni.

Poczynając od 1904 roku zaczynają się pojawiać prace amerykańskiego
matematyka Davida Raymonda Curtissa (1878–1953), dotyczące Q-funkcji roz-
patrywanych w pełnej ogólności [36–39]. Jego praca doktorska [36], obroniona
13 maja 1903 roku na UniwersytecieHarvarda u Maxima Bôchera (1867–1918),
dotyczy tematu bardzo zbliżonego do tematu rozdziału II w artykułach [A2]
oraz [A9]. Szczegółowe porównanie prac obu autorów jest dziełem przyszłości,
ale nie ulega dlamnie wątpliwości, że w wielu zagadnieniach Curtiss istotnie
wyprzedził Abramowicza. Odnotujmy, że w pracy [A1] Abramowicz cytuje na
str. 6, 7, 10 i 14pracęCurtissa [38], która jestprzedewszystkim streszczeniemjego
pracy [36]. Ponadto w pracy [A2] Abramowicz ponownie cytuje Curtissa [38]
na str. 50 i 52.

Oznaczmy przez (ρ′i , ρ′′i ) lokalne wykładniki w punkcie ρi równania RQ ,
przy czym 1 ⩽ i ⩽ s. Z tożsamości Fuchsa (3) wynika, że

α1 + α2 + β1 + β2 + γ1 + γ2 + s∑
i=1(ρ′i + ρ′′i ) = s + 1. (8)

Funkcja Q jest rzędu n, jeżeli

α1 + α2 + β1 + β2 + γ1 + γ2 = 1 − n.

Z równości (8) wynika, że jedyne wartości, któremoże przyjąć n, to 0, 1, 2, . . .
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Będziemy nazywać czynnikami funkcji Q liczby kα j = e2πiα j, kβ j = e2πiβ j,
kγ j = e2πiγ j dla j = 1, 2. Klein zauważył, że –wbrew przypuszczeniu Riemanna –
dwie P-funkcje o tych samych czynnikach niemusząmieć tych samych grup
(zob. [51, str, 227, 325–326; 73]).

Praca Abramowicza [A2] jest dalszym ciągiem pracy [A1] i razem tworzą
one całość.W [A1] jest szczegółowo omówiona P-funkcja Riemanna. Praca ta
miała służyć jako wstęp do [A2], gdzie Abramowicz rozpatrywał ogólną teorię
funkcji Q, badając przede wszystkim najprostszy przypadek s = 1, tzn. jednego
punktu pozornie osobliwego.

Głównym celem pracy [A2] było przeniesienie na przypadek takich funk-
cji Q faktów znanych dla funkcji P-Riemanna. Jest ona zbyt techniczna, aby ją
omówić tutaj bardziej szczegółowo.

Abramowicz w pracy doktorskiej [A6], opublikowanej w [A9], zajął się
funkcjami hipergeometrycznymi z dowolną ilością punktów pozornie osobli-
wych dowolnej krotności, które przed nim badał Curtiss w pracach [36] i [38].

Warunki 1°–3° pozwalają zdefiniować grupę Q-funkcji dokładnie w taki
sam sposób, w jaki była zdefiniowana grupamonodromii równania (2) (gru-
pa równania (2)) w części 4.2. Zamiast przedłużeń analitycznych lokalnych
rozwiązań równania (2), rozpatrywane było analityczne przedłużenie funkcji
wieloznacznych.

W [A9],w bardzo ogólnej sytuacji, Abramowicz podałwarunek konieczny
i dostateczny na to, aby dwie Q-funkcje o tych samych czynnikach miały te
same grupy.

O ile w swoich studenckich pracach [A1,A2], Abramowicz cytował pra-
cę [38]Curtissa, to, o dziwo,w swojej pracy doktorskiej [A9] Curtissaw ogólenie
wymienia i nie cytuje. Niemniej jednak, nie ulega najmniejszej wątpliwości, że
Abramowicz, pisząc pracę [A9],musiał znać artykuł [36]. Tabele w [A9, str. 242
i 245–246] są dokładnie takie same, jak u Curtissa w jego doktoracie [36, str. 44
i 50], tyle że zamiast λ, µ, ν używanych przez Curtissa, u Abramowiczamamy
α, β, γ. To pozwala poważnie powątpiewać w oryginalność pracy [A9].

Powróćmy do warunków 1°–4°. Warunek 3° gwarantuje istnienie sze-
ściu gałęzi P(α1), P(α2), P(β1), P(β2), P(γ1), P(γ2) funkcji spełniającej równanie
Riemanna–Papperitza (4), z których każde dwie są liniowo niezależne, a każde
trzy liniowo zależne.

Praca [A3] jest poświęcona jawnemuwypisaniu tych zależności liniowych
(wzory Riemanna z [59, praca IV]). Na przykład, nie wchodząc w szczegóły,

P(α2) = sin[(α1 + β2 + γ1)π]
sin[(γ2 − γ1)π] P(γ1) − sin[(α1 + β1 + γ2)π]

sin[(γ2 − γ1)π] P(γ2).
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Artykuł [A5] z 1915 roku dotyczy rozkładu pierwiastków P-funkcji Rie-
manna dla jej różnych gałęzi.W artykule tym Abramowicz uogólnił rezultat
AdolfaHurwitza (1859–1919) z 1907 roku.

4.4.Funkcje automorficzne.Teoria funkcji automorficznych zmiennej zespolonej
została stworzona przez F. Kleina i H. Poincarégo [56, 57] w końcu XIX wieku.
Jednym z pierwszych odkryć Poincarégo wmatematyce, pochodzącym z 1880
roku, były funkcje automorficzne, którenazwał funkcjami fuchsowskimi,na cześć
matematyka Lazarusa Fuchsa, który był znany jako znakomity nauczyciel oraz
badacz równań różniczkowych i teorii funkcji. Poincaré opracował koncepcję
tych funkcji w ramach swojej pracy doktorskiej.Wmyśl definicji Poincarégo,
funkcja automorficzna to taka, która jest analityczna w swojej dziedzinie i jest
niezmiennicza ze względu na dyskretną nieskończoną grupę przekształceń li-
niowych ułamkowych (tzn. przekształceń homograficznych lubmówiąc inaczej
przekształceń Möbiusa).

Funkcja automorficzna f zmiennej zespolonej to funkcja analityczna (zwy-
jątkiem biegunów), która jest niezmiennicza ze względu na pewną dyskretną
grupę transformacji Γ przekształceń analitycznych rozmaitości zespolonej M
(na przykładM = D = {z ∈ C ∶ ∣z∣ < 1} lubM = C lubM = {z ∈ C ∶ Im z > 0})

f (T(z)) = f (z), z ∈ M , T ∈ Γ.
Przykładami funkcji automorficznych dla M = C są funkcje okresowe

(zatem funkcja e2πiz jest niezmiennicza ze względu na grupę translacji {z ↦
z + n ∶ n ∈ Z}) i funkcje dwuokresowe, w szczególności funkcje eliptyczne.
Funkcje automorficzne są zatem uogólnieniem funkcji trygonometrycznych
i funkcji eliptycznych.

Niech Γ = {Tn(z)} będzie grupą przekształceń homograficznych, gdzie

T0(z) = z i Tn(z) = anz + bncnz + dn , andn − bncn = 1.

Okrąg ∣cnz + dn∣ = 1 dla cn ≠ 0 jest izometrycznym okręgiem przekształcenia,
jeśli dla wszystkich łuków i obszarów leżących wewnątrz niego długości i po-
la powierzchni odpowiednio zwiększają się przy odwzorowaniu z Γ, a poza
nim – zmniejszają się. W przypadku, gdy grupa Γ jest nieskończona, niech
H oznacza domknięcie zbioru wszystkich środków izometrycznych okręgów
przekształcenia.

Rozpatrując „właściwe nieciągłe grupy Γ”, tzn. takie, dla których istnieje
taki punkt z0 i liczba r > 0, że dla dowolnego T ∈ Γ, T ≠ Id spełniony jest
warunek ∣T(z0) − z0∣ ⩾ r.
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Grupy takiego typu mają skończoną lub przeliczalną liczbę przekształceń.
Poincaré podzielił je na trzy grupy:

– grupy elementarne, do których zalicza się wszystkie grupy skończone,
a także te, dla których H zawiera nie więcej niż dwa punkty,

– grupy Fuchsa albo „grupy z okręgiem granicznym”, dla których istnieje
ustalony okrąg (albo półpłaszczyzna) przekształcany przy pomocy T ∈ Γ
na siebie,

– grupy Kleina, do których należą te, które nie spełniają żadnego z dwóch
poprzednich warunków.
Na początku 2014 roku zwróciłem się do profesora Andrzeja Schinzla, czy

byłby tak uprzejmy i opisał zawartość kilku prac Abramowicza.W okresie od
18marca do 11 kwietnia 2014 roku otrzymałem pięć listów [63] z następującymi
opisami (przytaczam je z pewnymi skrótami i drobnymi uzupełnieniami).

Listy 1–2 (18 III i 27 III 2014). Praca [A15], do której Abramowicz przywiązywał
większą wagę, gdyż opublikował ją w Comptes Rendus de l’Académie des Sciences
Paris w 1928 roku, dotyczy następującego zagadnienia.

Dla danych liczb dodatnich p, q, r ciałaQ( j), przy czym j jest pierwiast-
kiem wielomianu o współczynnikach wymiernych, rozważmy grupę nieciągłą
złożoną z czwórek liczb całkowitych (a, b, c, d) ciałaQ( j) spełniającychwarunek
det(a i j) = 1, przy czym

a11 = a + b√pr, a12 = c√qr + d√pq,
a21 = −c√qr + d√pq, a22 = a − b√pr.

Zauważmy, że det(a i j) = a2 + c2qr − p(b2r + d2q). Działanie grupowe dane jest
przezmnożeniemacierzy. Chodzi o to, jaki jest stopień równania algebraicznego
wiążącego funkcję automorficzną ϕ, spełniającą tożsamość

ϕ ( a11z + a12
a21z + a22

) = ϕ(z)
z funkcją ϕ(S(z)) = ϕ(z), przy czym S(z) = Az+C√qr

A−C√qr i A2 + C2 ⋅ qr jest liczbą
pierwszą n.

Uogólniając przykład podany przez Frickego i Kleina w ich książce [43,
str. 570] (Abramowicz nie wymienia Kleina jako współautora tej książki), Abra-
mowicz podał określony wyżej stopień jako nk + 1, przy czym k jest stopniem
ciałaQ( j). Zakłada przy tym, że

1° wielokąt podstawowy grupy [p, q, r]ma skończoną liczbę wierzchołków,
2° ciałoQ( j)ma bazę całkowitą 1, j, . . . , jk−1,
3° wielomian minimalny dla j nadQ jest nieprzywiedlnymod n.

Z 2° i 3°wynika już założenie, że n jest pierwszew cieleQ( j).Milcząco zakłada się,
że n nie dzieli 2pqr oraz każde rozwiązanie kongruencji a2+c2qr−p(b2r+d2q) ≡
1 (mod n) odpowiada pewnemu rozwiązaniu równania (założenie spełnione jest
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nietrywialnie, gdyQ( j) = Q). Pierwsze założenie nie jest nigdzie sformułowane,
drugie sformułowane jest dopiero w pracy [A20], gdzie zostało zbadane, co
stałoby się z wynikiem z artykułu [A15], gdyby nie było spełnione.

Założenia te uważam zamocne, a wynik za bardzo specjalny.

List 3 (27 III 2014). Praca [A8] O pewnej podgrupie grupy automorficznej (2, 3, 7)
dotyczy następującego zagadnienia, raczej z teorii grup skończonych, niż z teorii
liczb.

Grupa (2, 3, 7) została zdefiniowana przez Frickego jako grupa czwórek(a, b, c, d) liczb całkowitych ciałaQ( j), przy czym j4 + 4 j3 + 3 j − 1 = 0, spełnia-
jących warunek det(a i j) = a2 + c2 − j(b2 + d2) = 4 oraz

a11 = a + b√ j, a12 = c + d√ j,

a21 = −c + d√ j, a22 = a − b√ j.

Działanie grupowe dane jest przez mnożenie macierzy. Autor bada grupę G
określoną jako zbiór czwórek (a, b, c, d) liczb całkowitych ciałaQ( j) (mod 3)
spełniających warunek det(a i j) ≡ 1 (mod 3).W odróżnieniu od grupy (2, 3, 7)
jest to grupa skończona rzędu 9828 = 22 ⋅ 33 ⋅ 7 ⋅ 13.

Praca [A21] O funkcjach automorficznych jest streszczeniem referatu nie
zawierającym dowodów.

List 4 (8 IV 2014). Obejrzałem wszystkie prace Abramowicza dotyczące funkcji
automorficznych jednej zmiennej i niżej podaję opis tych prac, które zawierają
dowody i których nie omówiłem poprzednio.

W pracach Abramowicza występują grupy homografii (2, 4, 5), (2, 3, 7)
i [p, q, r] (nie (p, q, r), chociaż i tym oznaczeniem Abramowicz się posługuje,
aby uniknąć dwuznaczności). Chodzi o grupy przekształceń z ↦ a11z+a12

a21z+a22
, przy

czym w pierwszym i drugim przypadku det(a i j) = a11 ⋅ a22 − a12 ⋅ a21 = 4,
natomiast

a11 = a + b√ j, a12 = c + d√ j,

a21 = −c + d√ j, a22 = a − b√ j,

a, b, c, d są liczbami całkowitymi ciałaQ( j), j zaś jest pierwiastkiem dodatnim
równania j2 + j − 1 = 0 w pierwszym przypadku, j3 + 4 j2 + 3 j − 1 = 0 w drugim
przypadku.W trzecim przypadku det(a i j) = a11 ⋅ a22 − a12 ⋅ a21 = 1, przy czym

a11 = a + b√pr, a12 = c√qr + d√pq,
a21 = −c√qr + d√pq, a22 = a − b√pr,

gdzie p, q, r są liczbami całkowitymi dodatnimi ciałaQ( j).
W pracy [A8] O pewnej podgrupie grupy automorficznej (2, 3, 7), którą już

omawiałem, jest błąd w tytule, bowiem grupa skończona, którą autor się zajmuje
nie jest podgrupą grupy (2, 3, 7), ale w najlepszym razie jej grupą ilorazową.
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W pracy [A7] O pewnej własności grupy automorficznej (2, 4, 5), dowo-
dzi twierdzenia, że podgrupa grupy (2, 4, 5) złożona z homografii, w których
det(a i j) = 1 ma indeks (zwany przez Abramowicza wskaźnikiem) 10.

W pracy [A11] O przekształceniu funkcji automorficznej, należącej do gru-
py (0, 3; 2, 4, 5) dowiódł, że stopień równania spełnionego przez funkcję auto-
morficzną ϕ dla grupy (2, 4, 5) i przez funkcję ϕ(Tz), gdzie T(z) = Mz+N−Mz+N
iM2 +N2 = p wynosi p2 + 1, przy czym p jest tu taką liczbą pierwszą nieparzystą,
że (−5∣p) = 1.9

W pracy [A12] (pierwszej pracy napisanej w języku francuskim) powta-
rza dwa ostatnie wyniki i dowodzi jeszcze dziesięciu związanych z tematem
twierdzeń.

List 5 (11 IV 2014). Oto streszczenie prac Abramowicza dotyczących funkcji au-
tomorficznych wielu zmiennych. Praca [A17] jest streszczeniem pracy [A14]
w języku polskim ogłoszonej w tomie 4 Dodatku do Rocznika PTM, którego
to tomu biblioteka IMPAN nie ma. Sądząc z tego streszczenia, wyniki pracy
w języku polskim dotyczą zarówno grup nieciągłych (teoria liczb), jak i grup
ciągłych (w dzisiejszej terminologii, grupy ciągłe to grupy Liego).

Zasadniczy wynik dotyczący grup nieciągłych jest następujący. Niech
będzie dane 2n funkcji

Fi(Y1 , . . . ,Yn), f i(y1 , . . . , yn), i = 1, 2, . . . , n,

należące odpowiednio do grup przekształceń hiperfuchsowskich n zmiennych
GF i G f .

Pytamy, jakie równania algebraiczne

Φ i(Y1 , . . . ,Yn , y1 , . . . , yn) = 0, i = 1, 2, . . . , n, (9)

liniowe ze względu na y1 , . . . , yn ,mają zachodzićmiędzy zmiennymi Y i y, aby
funkcje f i(y) i Fi(Y) spełniały równania algebraiczne

R i(Fi , f1 , . . . , fn) = 0, i = 1, 2, . . . , n. (10)

Jeżeli Y i y są związane równaniami (9), to grupyGF iG f zawierają podgrupy izo-
morficzne nieskończoneG′F iG′f , których podstawienia pozostawiają niezmienne
równania (9).

Dowodzi się następującego twierdzenia.

Twierdzenie. Jeżeli grupa hiperfuchsowska G′f nie zawiera żadnej podgrupy skoń-
czonego indeksu pozostawiającej niezmienną hiperpłaszczyznę przestrzeni (y1 , . . .,
yn), towarunkiemkoniecznym istnienia n równań (10) jest, aby równania (9) były
liniowe ze względu na Y i y. Jeżeli zapiszemy te równania jako Y = Ty, to okazuje

9 Symbol (−5∣p) to symbol Legendre’a, gdzie p jest liczbą pierwszą większą od 2, a równość(−5∣p) = 1 oznacza istnienie takiego x, że x2 ≡ −5 (mod p). Z kryterium Euleramamy (−5∣p) ≡−5(p−1)/2 (mod p) oraz (−5∣p) ≡ 1 jeżeli p ≡ 1, 3, 7, 9 (mod 20).
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się jeszcze, żewarunkiem istnienia równań (10) jest, aby grupyG f i T−1G f T miały
wspólną podgrupę indeksu skończonego w obu grupach.

Praca [A19] dotyczy funkcji hiperabelowskich, tzn. takich funkcji f (x , y),
które są niezmienicze względem podstawień ax+b

cx+d zamiast x, a
′ y+b′
c′ y+d′ zamiast y,

należących do pewnej grupy g. Przypuśćmy, że funkcje f (u, v) i F(U ,V) należą
do grup g i G przekształceń zmiennych u, v i U ,V , oraz że mamy równanie
algebraiczne

R(F(U ,V), f (u, v)) = 0.

Abramowicz dowodzi, że w przypadku, gdy równania

ϕ(U , u) = 0 i Φ(V , v) = 0

nie są liniowe, redukują się do dwóch następujących

UM = um, VN = vn,
gdzieM ,N ,m, n są liczbami naturalnymi.

W pracy [A4] Abramowicz podaje krótki dowód twierdzenia Webera
(1908) o funkcjach theta Jacobiego, a w pracy [A18] podaje pewne uogólnienie
swojego wyniku z Comptes Rendus.

Wmiędzyczasie poprosiłem też profesoraWojciecha Gajdę, jako znawcę
tematu, o kilka uwag dotyczących pracy [A14]. Chodziło mi głównie o ewentu-
alne pierwszeństwo i nowe rezultaty w pracy Abramowicza oraz porównanie
z rezultatami Girauda [44].Dnia 24 sierpnia 2015 roku otrzymałem następujące
uwagi.

Praca [A14] dotyczy pewnego uogólnienia, na przypadek funkcji wielu
zmiennych, identyczności algebraicznych spełnianych przez funkcje eliptyczne,
takich jak na przykład formuła dodawania dla funkcji ℘-Weierstrassa.

Abramowicz wyprowadza warunki konieczne i dostateczne na to, aby za-
dany układ funkcji hiperfuchsowskich (w sensie Picarda) spełniał układ równań
algebraicznych. Praca zawiera siedemnaście dowiedzionych twierdzeń, w któ-
rych autor rozważa szczególne przypadki i warunki na zachodzenie zależności
algebraicznych pomiędzy funkcjami przestępnymi automorficznymi względem
pewnych grup przekształceń Möbiusa. Praca napisana jest po polsku i została
opublikowana w raczej mało znanym czasopiśmie, co zapewne przyczyniło się
do tego, że nie została zauważona.

Myślę, że w momencie publikacji wyniki z pracy [A14] to była dobra
matematyka, uprawiana w latach dwudziestych ubiegłego stulecia. Świadczy
o tym choćby fakt, że autor posługuje się w niej terminologią teorii funkcji
automorficznych wprowadzoną przez Poincarégo jeszcze w XIX wieku oraz
biegle wykorzystuje twierdzenia z klasycznego podręcznika Girauda [44].
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Przy okazji,w naszej bibliotece znajduje się egzemplarz wspomnianej książ-
ki Girauda z odręcznymi notatkami namarginesie, o których myślę, że zostały
wykonane przez Abramowicza. Książkama adnotację: „Z księgozbioru ś.p. Dr
Kazimierza Abramowicza Profesora U. P. przekazanych Instytutowi Matematycz-
nemu U. P.”

Niestety, jak do tej porynieudałomi się znaleźć choćby jednej pracy innego
autora, opublikowanej po 1930 roku, w której cytowano by wyniki z pracy [A14]
Abramowicza. Co więcej, odnoszę wrażenie, że teoria funkcji automorficznych
w takim ujęciu jak w pracy [A14] i w książce Girauda zostałamniej więcej w tam-
tym czasie zarzucona na rzecz podejścia bardziej algebraicznego.

W późnych latach trzydziestych Lefschetz dowiódł twierdzenia o alge-
braicznej rzutowości torusa zadanego za pomocą uogólnionych funkcji theta
Riemanna. Twierdzenie Lefschetza daje ogólny opis zależności algebraicznych
pomiędzy funkcjami przestępnymi tego typu co funkcje hiperfuchsowskie. Dzi-
siaj mówimy, że taki torus jest rozmaitością abelową. To twierdzenie zostało
udowodnionemetodami nowoczesnej geometrii algebraicznej, która wtedy wła-
śnie powstawała dzięki pracom Zariskiego, Lefschetza i późniejszym pracom
Weila, Serre’a i Grothendiecka.

Nie sądzę, że twierdzeniaAbramowiczamożna bezpośredniowyprowadzić
z twierdzenia Lefschetza. Nie czuję się także dostatecznie kompetentny, aby
rozstrzygać, czy podejścia Abramowicza nie da się już dalej sensownie rozwijać.
Jednak widzę, że jak to czasami bywa wmatematyce, twórczośćmatematyczna
Abramowicza (w teorii funkcji automorficznych), nie została zauważona i nie
była już kontynuowana, gdyż rozwój tej dziedziny poszedł w zupełnie innym,
nowym kierunku.

Współczesna nam teoria funkcji i form automorficznych została stworzo-
na przez Shimurę,Weila, Langlandsa i ich współpracowników oraz następców.
Program Langlandsa postuluje ścisły związek pomiędzy teorią form automor-
ficznych i teorią równań diofantycznych, który obserwujemy dzięki porówna-
niu L-funkcji stowarzyszonych z formą i z równaniem. Pierwszym krokiem
w realizacji programu Langlandsa był dowódWielkiego Twierdzenia Fermata
oraz dowody podobnych twierdzeń o równaniach diofantycznych wynikające
zmetody Wilesa–Taylora.

4.5. Ostatnia opublikowana praca Abramowicza.W pracy [A22] O pochodnej
funkcji uwikłanej z września 1933 rokuAbramowicz uogólnił rozważania Sierpiń-
skiego [65, str. 249] i Hoborskiego [47], dowodząc następującego twierdzenia.

Twierdzenie. Jeżeli funkcja f (x , y) na domkniętym zbiorze płaskim Ama po-
chodne skończone f ′x i f ′y, a funkcja y = φ(x) ciągła na zbiorze B(y) = {x ∈ R ∶
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(x , y) ∈ A} spełnia tożsamościowo równanie

f (x , φ(x)) = 0,

to, z wyjątkiem co najwyżej zbioru miary 0 na osi y, pochodna φ′(x) istnieje
prawie wszędzie na zbiorze B(y).

Na zakończenie nasuwa się naturalne pytanie, dlaczego Abramowicz prze-
stał publikować po wrześniu 1933 roku. Zmarł przecież we wrześniu 1936 roku.
Miał jeszcze w 1934 roku dwa odczyty PTM w Poznaniu z analizy, w maju
1934 roku O sumowalności szeregów w sensie Knoppa i w listopadzie 1934 roku
Uogólnienie pewnego twierdzenia Markowa. Na tym jednak jego działalność
naukowa została zakończona.

Podziękowania. Dziękuję Archiwum UAM w Poznaniu za skopiowaniemateria-
łów [1] oraz skany zdjęć ze stron 258–259 wraz ze zgodą na ich opublikowanie,
Archiwum Matematyków Polskich przy bibliotece IMPAN w Warszawie za
materiały [2], Olenie Rajbucho z Kijowa za skopiowanie i przesłanie trzech
prac Abramowicza [A1,A2,A5] opublikowanych w Kijowie, Galinie Sinkevich
z Petersburga za skan książki, w której znajduje się opis [23], Elżbiecie Sołtys
z domu Abramowicz z Warszawy (krewnej Kazimierza Abramowicza) za infor-
macje o bracieKazimierza – Zygmuncie Abramowiczu oraz informacje o Izabeli
Abramowicz, ks. Sergiuszowi Borszczowowi z DusznikWielkopolskich, który
rozpoznał na zdjęciu z 1935 roku Izabelę i Kazimierza Abramowicza, Janowi
Strelcynowi z Paryża za kopię książki Dobrowolskiego [8] i zwrócenie uwagi
na wczesne prace Georgesa Girauda dotyczące funkcji automorficznych wielu
zmiennych, na książkę Josepha Kampé de Ferieta [50] o funkcji hipergeome-
trycznej i na prace Curtissa [36–39]. Dziękujęmu też za uważne przeczytanie
pracy i za poprawki językowe wraz z bardzo ważnymi poprawkami merytorycz-
nymi,Walerianowi Piotrowskiemu z Warszawy za odszukanie w Dzienniku
Urzędowym informacji o habilitacji Abramowicza, Sergiyowi Kolyadzie z Ki-
jowa za poszukiwania w archiwach Uniwersytetu Kijowskiego iWojciechowi
Gajdzie z Poznania za uwagi do pracy Abramowicza [A14] i zgodę na ich przy-
toczenie.

Szczególnie dziękuję Andrzejowi Schinzlowi z Warszawy i Janowi Strelcy-
nowi z Paryża za listy [63,69] z omówieniem dorobku Abramowicza w zakresie
funkcji automorficznych i równań różniczkowych oraz za pozwolenie na ich
zacytowanie.
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Spis prac naukowych Abramowicza

[A1] O gipergeometriczeskich funkcjach s odnoj osobiennoj po widu toczkoj (O funk-
cjach hipergeometrycznych z jednym punktem pozornie osobliwym), Kiev. Univ.
Izv. 52 (1911), nr 10, 1–32, po rosyjsku.

[A2] O gipergeometriczeskich funkcjach s odnoj osobiennoj po widu toczkoj (O funk-
cjach hipergeometrycznych z jednym punktem pozornie osobliwym), Kiev. Univ.
Izv. 52 (1911), nr 11, 33–118+i-ii, po rosyjsku.

[A3] O pewnych wzorach Riemanna, odnoszących się do funkcyj hypergeometrycznych,
Wiad. Mat. 16 (1912), 185–195, wysłana: Kijów, lipiec 1911 roku.

[A4] O przekształceniu funkcyj Θ Jacobi’ego,Wiad. Mat. 16 (1912), 207–209, wysłana:
Kijów, 20 sierpnia 1912.

[A5] O raspriedelenji korniej gipergeometriczeskoj funkcji na płoskosti (O rozkładzie
pierwiastków funkcji hipergeometrycznej na płaszczyźnie), Kiev. Univ. Izv. 55
(1915), nr 10, 81–92, i Kiev., Otc. i prot. fiz.-mat. Obsc. 1915-1916, 81–92 (1917), po
rosyjsku (Kijów, 9 marca 1915).

[A6] O funkcjach hypergeometrycznych z dowolną ilością punktów pozornie osobliwych,
Warszawa 1922, doktorat opublikowany w [A9].

[A7] O pewnej własności grupy automorficznej (2, 4, 5), Prace Mat.-Fiz. 32 (1922),
17–23.

[A8] O pewnej podgrupie grupy automorficznej (2, 3, 7), PraceKom.Mat.-Przyr. Pozn.
Tow. Przyjaciół Nauk, Seria D 1 (1921/24), nr 2, 84–100 10.

[A9] O funkcjach hypergeometrycznych z dowolną ilością punktów pozornie osobliwych,
Prace Kom. Mat.-Przyr. Pozn. Tow. Przyjaciół Nauk, Seria D 1 (1921/24), zeszyt 5,
227–248, praca przedstawiona na posiedzeniu dnia 19 grudnia 1923.

[A10] Przyczynek do przekształcenia 7-go stopnia pewnej funkcji automorficznej, Prace
Kom.Mat.-Przyr. Pozn. Tow. Przyjaciół Nauk, Seria D 1 (1921/24), zeszyt 6, 21–35.

[A11] O przekształceniu funkcji automorficznej, należącej do grupy (0, 3; 2, 4, 5), Prace
Mat.-Fiz. 33 (1924), 11–24.

[A12] Sur la transformation du p-ième degré d’une fonction automorphe, Ann. Soc.
Polon. Math. 3 (1924), 63–87, (1925).

[A13] O pierwiastkach urojonych pewnej klasy funkcyj przestępnych, PraceMat.-Fiz. 34
(1926), 49–61.

[A14] O przekształceniu funkcyj automorficznych wielu zmiennych, Dodatek do Rocz-
nika Polskiego Mat. 4 (1928), 1–37.

[A15] Transformation des fonctions automorphes, C. R. Acad. Sci. Paris 187 (1928),
801–803.

10 W tej pracy Abramowicz, w przypisie na stronie 96, mówi o swojej pracy nie podając
jej tytułu, podobno opublikowanej w Protokołach Tow. Matematycznego przy Uniwersytecie
Kijowskim w 1920 roku. Praca nie ma tytułu ani innych danych. Nie udało się tego ustalić,
pomimo, że pisałem do wielu osób i do Kijowskiego TowarzystwaMatematycznego z prośbą
o informację. Niema też takiej pracy w spisie prac Abramowicza opublikowanym w [4].
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[A16] O przekształceniu funkcyj automorficznych wielu zmiennych, [w:] Księga Pa-
miątkowa Pierwszego Polskiego Zjazdu Matematycznego (Lwów, 7–10 IX 1927).
Dodatek do Ann. Soc. Polon. Math., Kraków 1929, 125–126, przedrukowane
przez PTM,Warszawa 2009.

[A17] Sur la transformation des fonctions automorphes de plusieurs variables, Ann. Soc.
Polon. Math. 8 (1930), 177–180.

[A18] Sur un groupe automorphe, Ann. Soc. Polon. Math. 8 (1930), 247–256.
[A19] Sur les fonctions hyperabéliennes, Ann. Soc. Polon. Math. 9 (1931), 143–158.
[A20] Sur une équation de transformation, Ann. Soc. Polon. Math. 11 (1933), 1–13.
[A21] O funkcjach automorficznych, [w:] Pamiętnik XIV Zjazdu Lekarzy i Przyrodni-

ków Polskich w Poznaniu 11–15 IX 1933, t. I, Poznań 1933, 212–214.
[A22] O pochodnej funkcji uwikłanej, [w:] Pamiętnik XIV Zjazdu Lekarzy i Przyrodni-

ków Polskich w Poznaniu 11–15 IX 1933, t. I, Poznań 1933, 214–216.

Odczyty Kazimierza Abramowicza

[A23] O przekształceniu funkcyj automorficznych wielu zmiennych, Ann. Soc. Polon.
Math. 9 (1931), 194, odczyt na Pierwszym Polskim ZjeździeMatematycznym we
Lwowie (7–10 IX 1927).

[A24] Sur un groupe automorphe, Mathesis Polska 4 (1929), nr 7–8, 130, odczyt na
I KongresieMatematyków Krajów Słowiańskich wWarszawie (23–27 IX 1929).

[A25] O funkcjach automorficznych, Ann. Soc. Polon. Math. 12 (1933), 121 (1934), odczyt
5 II 1931 w Poznaniu na posiedzeniu PTM.

[A26] O transformacji funkcji hyperfuchsowskich, Ann. Soc. Polon. Math. 10 (1931),
141 (1932), odczyt na Drugim Polskim Zjeździe Matematycznym w Wilnie
(23–26 IX 1931).

[A27] O funkcjach automorficznych, Ann. Soc. Polon. Math. 13 (1934), 123 (1935), odczyt
na XIV Zjeździe Lekarzy i Przyrodników Polskich w Poznaniu (11–15 IX 1933).

[A28] Opochodnej funkcjiuwikłanej, Ann. Soc. Polon.Math. 13 (1934), 123 (1935), odczyt
na XIV Zjeździe Lekarzy i Przyrodników Polskich w Poznaniu (11–15 IX 1933).

[A29] O sumowalności szeregów w sensie Knoppa, Ann. Soc. Polon. Math. 13 (1934), 122
(1935), odczyt 11V 1934 w Poznaniu na posiedzeniu PTM.

[A30] Uogólnienie pewnego twierdzeniaMarkowa, Ann. Soc. Polon. Math. 13 (1934),
122 (1935).

Publikacje zawierające informacje o Kazimierzu Abramowiczu

[1] Kazimierz Abramowicz, Archiwum UAM w Poznaniu, sygn. 15/693, w tym: „pa-
sportnoja kniżka” z 28 sierpnia 1915 roku wydana przez Uniwersytet św.Włodzi-
mierza w Kijowie (21 stron), odpis dyplomu po polsku z 1929 roku 1-go stopnia
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Cesarskiego Uniwersytetu św.Włodzimierza w Kijowie nr 936 z 25 października
1911 roku, dyplom doktorski Uniwersytetu Warszawskiego z 23 maja 1922 roku,
nekrolog.

[2] Kazimierz Abramowicz, Archiwum Matematyków Polskich przy bibliotece
IMPAN wWarszawie, sygn. A-I: Kazimierz Abramowicz w Kijowie – tekst prze-
mówienia V. O. Dobrowolskiego na uroczystości poświęconej pamięci K. Abra-
mowicza, 7 stron po ukraińsku z 10marca 1972 roku (polskie tłumaczenie w [7]),
odpis po polsku z 1929 roku dyplomu 1-go stopnia ukończenia Cesarskiego Uni-
wersytetu św.Włodzimierza w Kijowie nr 936 z 25 października 1911 roku, dyplom
doktorski Uniwersytetu Warszawskiego z 23 maja 1922 roku, kopia „pasportnoj
kniżki” z 28 sierpnia 1915 roku wydanej przez Uniwersytet św. Włodzimierza
w Kijowie (21 stron), nekrolog.

[3] K. Abramowicz, List Abramowicza do Dicksteina (w sprawie korekty jego pra-
cy [A7]) (16XII 1921), 1.

[4] Dr. Kazimierz Abramowicz i spis prac ogłoszonych drukiem, [w:] Kronika Uniwer-
sytetu Poznańskiego za rok szkolny 1928/29, Poznań 1930, 137–139, błędny rok
urodzenia.

[5] Kazimierz Abramowicz, błędny rok urodzenia, dostępne pod adresem http://pl.
wikipedia.org/wiki/Kazimierz_Abramowicz.

[6] W. Alexiewicz, Abramowicz Kazimierz (1889–1936), [w:]Wielkopolski Słownik
Biograficzny, PWN,Warszawa–Poznań 1983, 18, błędny rok urodzenia.

[7] W.A. Dobrowolski, Kazimierz Abramowicz w Kijowie. Przyczynek do polsko-ukra-
ińskich związków naukowo-kulturalnych, tłumaczenie z ukraińskiego na polski
przez Tadeusza Zabłudowskiego tekstu przemówiena V. O.Dobrowolskiego na
uroczystości poświęconej pamięci K. Abramowicza, 10 marca 1972 roku z [2],
Kwartalnik Historii Nauki i Techniki 19 (1974), nr 3, 547–551, błędny rok urodzenia.

[8] V.A. Dobrowolskij, Oczerki Razwitja Analiticzeskoj Teorii Diferencjalnych Uraw-
nienii,Wiższa Szkoła, Kijów 1974, Abramowicz Kazimierz Fedorowicz, str. 404,
425 i 431, błędny rok urodzenia.

[9] S. Dobrzycki, Abramowicz Kazimierz – nota biograficzna i bibliografia.Wykaz
prac, rękopis 4-stronicowy, Archiwum Matematyków Polskich przy bibliotece
IMPAN wWarszawie, sygn. Do-I-1/5−7, błędny rok urodzenia.

[10] R. Duda, Abramowicz Kazimierz (1888-1936), [w:]Matematycy XIX i XX wieku
związani z Polską,Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego,Wrocław 2012,
42–43, błędny dzień śmierci Kazimierza oraz błędny rok urodzenia Izabeli.

[11] M. Jaroszewska, J. Musielak, Matematycy poznańscy 1919–1939, [w:] Złamanie
szyfru Enigma. Poznański pomnik polskich kryptologów (S. Jakóbczak, J. Sto-
kłosa, red.),Wyd. Pozn. Towarzystwa Przyjaciół Nauk, Poznań 2007, Kazimierz
Abramowicz (1889–1936), str. 29–39, błędny rok urodzenia.

[12] M. Jaroszewska, J. Musielak, Zdzisław Krygowski – życie i dzieło, [w:] Zdzisław
Krygowski. Pionier Matematyki Poznańskiej, PTPN i UAM, Poznań 2011, 9–36,
Abramowicz, str. 13, 21, 24.
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[13] S. Kolankowski, Abramowicz Kazimierz (1889–1936),maszynopis 1-stronicowy,
ArchiwumMatematyków Polskich przy bibliotece IMPAN wWarszawie, sygn.
A-I-5, błędny rok urodzenia i błędny dzień śmierci.

[14] S. Kolankowski,AbramowiczKazimierz (1889-1936), [w:] SłownikBiograficznyMa-
tematyków Polskich (S.Domoradzki,Z. Pawlikowska-Brożek, D.Węglowska, red.),
Tarnobrzeg 2003, błędny rok urodzenia i błędny dzień śmierci.

[15] Kroniki Uniwersytetu Poznańskiego za lata szkolne 1928/29, Poznań 1930, 152
strony; 1933/34, Poznań 1935, 320 stron; 1935/36, Poznań 1936, 328 stron; 1936/37,
Poznań 1937, 323 strony.

[16] L. Maligranda, Kazimierz Abramowicz (1888–1936) – życie i twórczość, odczyt
wygłoszony 9 czerwca 2014 roku na XXVIII Konferencji Naukowej z Historii
Matematyki HistoriaMatematyki Polskiej XIX i XX wieku, Będlewo, 9–13 czerwca
2014 roku, 48 stron.

[17] J. Musielak, Matematyka, [w:] Matematyka, fizyka i chemia na Uniwersytecie
Poznańskim (1919–1969), Szkice z Dziejów Uniwersytetu, t. 9, UAM w Poznaniu,
Poznań 1971, 5–16, Kazimierz Abramowicz, str. 5 i 6.

[18] W. Orlicz,Matematyka w ośrodku poznańskim (1919–1969), [w:] Nauka wWielko-
polsce,Wyd. Poznańskie, Poznań 1973, 199–230, Kazimierz Abramowicz, str. 210,
226, błędny rok urodzenia.

[19] A. Peretiakowicz,M. Sobeski, Abramowicz Kazimierz, [w:]Współczesna Kultura
Polska, Poznań 1932, 1.

[20] W. Piotrowski, Doktoraty z matematyki i logiki na UniwersytecieWarszawskim
w latach 1915-1939, [w:] Dzieje Matematyki Polskiej (W. Więsław, red.), Insty-
tut Mat. Uniwersytetu Wrocławskiego,Wrocław 2013, 3. Kazimierz Abramowicz
(1889–1936), str. 103, błędny rok urodzenia i dzień śmierci, przedruk w: Antiq.
Math. 6 (2012), 97–131.

[21] M. Przeniosło,Matematycy polscy w dwudziestoleciu międzywojennym. Studium
historyczne,Wyd. Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanow-
skiego, Kielce 2011, Abramowicz Kazimierz Tomasz, str. 375, błędny rok urodzenia.

[22] E. Sołtys, Listy do L. Maligrandy,Warszawa 16 IX 2011 (2 strony), 30 IX 2011 (1 stro-
na) i 22VI 2012 (2 strony).

[23] M. P. Sorokin, Abramowicz Kazimir Fomicz (4 marca 1880–?), [w:] Profesora
Permskogo Gosudarstviennogo Universiteta, Perm 2001, 9, po rosyjsku, błędny
rok urodzenia i brak daty śmierci.

[24] Uniwersytet Poznański – spis wykładów w latach 1921–1936, V. Poznań 1921 (Abra-
mowicz, str. 9 i 22), VI. Poznań 1921 (Abramowicz, str. 9), VIII. Poznań 1922
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(Abramowicz, str. 30, 140 i 7), XXIII. Poznań 1936 (Abramowicz, str. 146).
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[25] A.Wrzosek,Uniwersytet Poznańskiw pierwszych latach swego istnienia (1919–1929).
Księga Pamiątkowa, Poznań 1924, Kazimierz Abramowicz, str. 499–500.

[26] Z. Zagórowski (red.), Spis nauczycieli szkół wyższych, średnich, zawodowych, se-
minarjów nauczycielskich oraz wykaz zakładów naukowych i władz szkolnych,
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[27] Adresy K. Abramowicza w Poznaniu, Archiwum Państwowe Miasta Poznania,
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Informacje o Izabeli Abramowicz
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Miejskie nr 20, str. 4.
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2011.

[35] F. Beukers,Gauss’ hypergeometric function, [w:] Arithmetic andGeometryAround
Hypergeometric Functions, Progr. Math., t. 260, Birkhäuser, Basel 2007, 23–42,
zob. też http://www.sta×.science.uu.nl/~beuke106/GaussHF.pdf .
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