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1.Wprowadzenie

W latach 1885–1933 na Uniwersytecie Georga-Augusta w Getyndzemate-

matykę studiowało ponad dziewięćdziesięcioro Polek i Polaków, a w interesują-

cymnas czasie, na przełomie lat dwudziestych i trzydziestychXXwieku czterech

Polaków i jedna Polka. Dla wielu polskich studentów getyńskie studia stały się

początkiem światowej kariery, ukształtowały ich warsztat badawczy. Wśród

nich aż pięciu uzyskałowGetyndze doktorat zmatematyki. Byli to,w kolejności

chronologicznej uzyskania stopnia,Władysław Bortkiewicz u Wilhelma Lexisa,

Michał Feldblum i Hugo Steinhaus u DavidaHilberta, Jan Kroo
1
u Woldemara

Voigta oraz Arnold Walfisz u Edmunda Landaua. Szczegółowe informacje,

w tym recenzje rozpraw, pytania egzaminacyjne i kopie dyplomów znajdziemy

w pracy [4]. Tymczasem krótki epizod studiów w „mekcematematyków” dla

Mariana Rejewskiego nie był tak ważny jak dla nich. Dlaczego tak się stało?

Odnalezione przez nas archiwalia pozwalają przyjrzeć się temu zagadnieniu

bliżej.

*
Artykuł powstał w ramach projektu badawczego Studia i badania naukowe pol-

skich matematyków, fizyków i astronomów na Uniwersytecie w Getyndze (1895–1933), finan-

sowanego przez Narodowe Centrum Nauki w ramach programu OPUS 13 (nr umowy:

UMO-2017/25/B/HS3/02420).

1
Doktorat Jana Kroo Zur statistischen Elektronentheorie der Dielektrizität und des Magneti-

smus (O statystycznej teorii elektronów dielektryków orazmagnetyzmu) był rozprawą z zakresu

fizyki matematycznej – tematyka ta jest obecnie zawarta w dziale 78MSC 2010 i odpowiada ona

optyce oraz elektromagnetyzmowi.
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2. Przybycie Rejewskiego doGetyngi

i matematycy naUniwersytecie Georga-Augusta w 1930 roku

O swym pobycie w Getyndze Rejewski nie wspomina ani wmaszynopi-

sie [23]Wspomnienia zmej pracy w Biurze SzyfrówOddziału II SztabuGłównego

w latach 1930–1945, ani w artykule [24] z 1980 roku. To nie dziwi, bo głównym

tematemobu tekstów są jego późniejsze losy, na które pobyt i studiawGetyndze

nie miały znaczącego wpływu. Niestety, w ten sposób nie mamy dostępu do

sprawozdania z pierwszej ręki.

Pozostało nam studiowanie archiwaliów w Getyndze.Wśród nich ważne

są księgi immatrykulacyjne [21,22], w których znajdują się osobiste wpisy stu-

dentów.Duże znaczeniemiały również drukowane spisy osobowe pracowników

oraz spisy wykładów odbywających się na uniwersytecie [1]. Najważniejsze zaś

były osobiste dokumentyMariana Rejewskiego [28] przechowywane w dziale

świadectw.

Zapisanąw archiwaliach historię pobytuMariana Rejewskiego rozpocznij-

my od jego wpisu, chociaż – jak się okaże w dalszej części artykułu – ta historia

rozpoczęła sięwcześniej.W księdze immatrykulacyjnej [22] z semestru letniego

1930 roku znajduje się wpis Rejewskiego. Zapisał się on na studiamatematyczne

naUniwersytecie Georga-Augusta na początku semestru letniego, dokładnie zaś

16 kwietnia 1930 roku. Numer albumu, którymu przypadł, to 37.W kolejnych

rubrykach księgi immatrykulacyjnej wpisał, tak jak pozostali studenci, dane:

ojciec to zmarły kupiec,matkamieszkaw Bydgoszczy przy ul. Zduny 6a, urodził

się 16VIII 1905 w Bydgoszczy
2
, jest Polakiem i zamierza studiowaćmatematy-

kę. Powinien podać informację o odbytych wcześniej studiach, ale tego nie

zrobił.W kolejnych rubrykach urzędnicy wpisali informacje: o opłacie – 25,50

marek niemieckich
3
, skreśleniu Rejewskiego z listy studentów oraz o wydaniu

świadectwa odejścia ze studiów – o tym wspomnimy później.

Jak długo Rejewski przebywał w Getyndze? Kozaczuk w książceW kręgu

Enigmy napisał (zob. [12, str. 44]):

Latem 1930 roku Rejewski zakończył swój roczny pobyt w Getyndze. Odjeż-

dżającmógł stwierdzić, że częste w tym czasie przesilenia i kryzysy polityczne

wNiemczech nie zmieniły utrzymującego się wrogiego stosunku do Polski. Mógł

2
Nazwęmiasta, dwukrotnie, podał w wersji polskiej – Bydgoszcz, nie jako niemiecki Brom-

berg.

3
W tym czasie pensja profesora niemieckiej uczelni wynosiła 475marek, a średnia pensja

robotnika była niższa niż 125marek.
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1. PodanieM. Rejewskiego do rektora Uniwersytetu w Getyndze.

Universitätsarchiv Göttingen,Marjan Rejewski – Abgangs-Zeugnis, k. 5

też sobie, bez popadania wmegalomanię, powiedzieć, że renomowana niemiec-

ka szkołamatematyczna należy już chyba do przeszłości. Niewiele było wśród

poznanych w Getyndze profesorów indywidualności tej miary, co polscy uczeni

Stefan Banach czy Wacław Sierpiński, których prace torowały drogęmatematyce

XX wieku.

Ten niewielki akapit wymaga kilku sprostowań. Kwestie polityczne nie stanowią

tematu naszych badań i nie będziemy ich analizować. Rozpocznijmy od kwestii

długości pobytu Rejewskiego w Getyndze. Tu dużą pomoc przyniosły nam

materiały [28] zgromadzone w dziale świadectw, a szczególnie życiorys Rejew-

skiego złożony wraz z podaniem o zgodę na wpisanie się na studia. Zacytujmy
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oba dokumenty. Do rektora Uniwersytetu Georga-Augusta Rejewski napisał

(zob. [28], ryc. 1):

Getynga, 10 kwietnia 1930.

PodanieMarjana Rejewskiego o zgodę na immatrykulację.

Jego Magnificencja Rektor Uniwersytetu w Getyndze.

Jako obcokrajowiec, zwracam się z uprzejmą prośbą o zezwolenie na do-

puszczenie do zapisania się na Wydział Filozoficzny na semestr letni 1930 r.

Dodam, że jestem w Getyndze od końca stycznia tego roku, ale nie zostałem im-

matrykulowany z powodu późnego terminu [przybycia], w wykładach mogłem

uczestniczyć tylko jako wolny słuchacz.

Marjan Rejewski

Podanie potwierdza datę wpisu na studia w kwietniu 1930 roku, ale to

życiorys przynosi ciekawą informację (zob. [28], ryc. 2):

Curriculum Vitae

Urodziłem się 16 sierpnia 1905 w Bydgoszczy (Bromberg) w Polsce, uczęsz-

czałem tam początkowo, od 1912 do 1915, do szkoły przygotowawczej
4
ówczesnej

Wyższej Szkoły Realnej im. Hindenburga
5
, następnie od 1915 roku do ówczesnego

reformowanego Gimnazjum im. FryderykaWilhelma, które w czasach polskich

stało się gimnazjum klasycznym, gdzie również otrzymałem świadectwo dojrza-

łości w 1923 roku. W tym samym roku zapisałem się naWydział Filozoficzny

Uniwersytetu Poznańskiego, a wiosną 1929 roku uzyskałem stopień niższy
6
ma-

gistra filozofii. Moje wcześniejsze studia, ze względów zdrowotnych,musiałem

przerwać na pół roku, aby ponownie pojawić się w Getyndze na początku 1930

roku.

Marjan Rejewski

Ostatnie zdanie wyraźnie potwierdza, że Rejewski znalazł się w Getyndze

na początku roku akademickiego 1929/1930. Wiadomość o chorobie Rejew-

skiego, która spowodowała przerwanie studiów, jest nowa, nikt wcześniej nie

wspominał o takich kłopotach.W księgach immatrykulacyjnych z semestru zi-

mowego 1929/1930 niemawpisu Rejewskiego i dlatego sądzimy, że choroba była

na tyle wczesna i poważna, że uniemożliwiłamu planowe rozpoczęcie studiów.

4
Trzyletnia niemiecka szkoła najniższego stopnia umożliwiająca wstęp do szkoły stopnia

średniego kończącej sięmaturą. Cechą charakterystyczną szkoły, do której uczęszczał Rejewski,

było jej formalne przypisanie doWyższej Szkoły Realnej.

5
Rodzaj niemieckiej szkoły średniej kończącej się maturą umożliwiającą studia. Szkoły

tego typu Lietzmann nazywa „matematyczno-naukowymi” (zob. [15, str. 149]).

6
Zgodnie z art. 95 Ustawy z dnia 13 lipca 1920 roku o szkołach akademickich stopnie

naukowe były dwa: niższy i wyższy. Stopniem wyższym był stopień doktora, a niższym, na

uniwersytetach, stopień magistra. Studenci matematyki, tak jak wszyscy studenci wydziałów

filozoficznych, otrzymywali stopień magistra filozofii, nie zaś konkretnej dyscypliny naukowej.
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2. Życiorys M. Rejewskiego.

Universitätsarchiv Göttingen,Marjan Rejewski – Abgangs-Zeugnis, k. 4

Może ten opóźniony start przyniósł Rejewskiemu kłopoty i ostatecznie decyzję

o opuszczeniu Getyngi bez ukończenia kursu matematyki ubezpieczeniowej.

Trudno bowiem było nadążyć za kolegami i koleżankami, którzy już od pół

roku poznawali tajniki matematycznych aspektów ubezpieczeń.

Kolejną kwestią, którą koniecznie trzeba zestawić z archiwaliami, jest

nieprzychylna opinia Kozaczuka o getyńskich profesorach. Na podstawie spi-

su osobowego i spisów [1, 2] obejmujących letni semestr 1930 roku możemy

podać pełną listę profesorów, docentów i asystentów, z którymi mógł się ze-

tknąć Rejewski oraz pełną listę wykładów, ćwiczeń i seminariów, w których

mógł uczestniczyć. NaWydzialeMatematyczno-Przyrodniczym Uniwersytetu

Georga-Augusta działało seminariummatematyczno-przyrodnicze skupiające

matematyków i fizyków. Seminarium miało siedzibę przy Bunsenstraße 3–5

(ryc. 3). Funkcję głównego dyrektora tego seminarium pełnił wtedyGustavHer-

glotz, poza nim dyrektorami byli –w kolejności podanej w [1] – DavidHilbert,

Ludwig Prandtl, Edmund Landau, Richard Courant, Robert Pohl,Max Reich,

Max Born, James Franck iGustavAngenheister, a funkcje ich asystentów pełnili



324 D. Ciesielska, L. Maligranda

3. Plan Getyngi z zaznaczonymi budynkami uniwersyteckimi,

część południowa, 1930 rok (zob. [2, str. 49])

Paul Bernays, Paul Hertz,Wilhelm Cauer,Moritz Werner Fenchel oraz Arnold

Schmidt.

Na wydziale działały trzy instytutymatematyczne. Dyrektorem zarządza-

jącym InstytutemMatematycznym był Courant, a funkcje dyrektorów pełnili

także: Hilbert, Landau i Herglotz. Poza nimi w tym instytucie prywatnymi

docentami byli Otto E. Neugebauer,Hans Lewy i Stefan Cohn-Vossen, asysten-

tami zaś Franz Rellich i Werner Weber. Instytutem Matematyki Stosowanej

(przy Am Leinekanal 3, ryc. 3) kierował Prandtl z pomocą prywatnego docenta

Willy’ego Pragera, Instytutem Statystyki Matematycznej (przy Kurze Geismar-

straße 40, ryc. 3) zaś Felix Bernstein. Ponadto nawydziale działał Instytut Fizyki

Teoretycznej kierowany przez Borna.

Jak przedstawiała się oferta wykładów? Zaiste imponująco. Landau wykła-

dał podstawymatematyki, rachunek różniczkowy i całkowy. Hilbert zaś mate-

matycznemetody współczesnej fizyki, a poza tym wraz z Bornem prowadził se-

minarium poświęcone strukturzemateriiw Instytucie Fizyki Teoretycznej (przy
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Bunsenstraße 9, ryc. 3).Geometrię analityczną oraz teorię funkcji analitycznych

wykładał Courant, teorię liczb – Lewy, rachunek prawdopodobieństwa – Ber-

nays, geometrię różniczkową – Cohn-Vossen, ogólną teorię ideałów – Emmy

Noether, algebrę –UdoWegner, teorię potencjału i teorię szeregów w fizyce –

Cauer, teorię odwzorowań stycznościowych –Herglotz. Główne seminarium

matematyczne prowadzili wspólnie Courant i Herglotz, a w letnim semestrze

roku akademickiego 1929/1930 tematemprzewodnim były wybrane zagadnienia

analizymatematycznej. Poza wykładami ściślematematycznymi odbywały się

także wykłady i kolokwia z historii matematyki, które prowadził Neugebauer.

Filozofięmatematyki wykładał następca Husserla na katerze filozofii Moritz

Geiger.W planie znalazło się kilka wykładów, jak również ćwiczenia i kursy dla

początkujących (Herglotz, Courant) oraz dla przyszłych nauczycieli wykłady

zmatematyki szkolnej z wyższego stanowiska, które prowadził matematyki i dy-

daktyk matematykiWalther Lietzmann. Bernstein wykładał matematykę ubez-

pieczeniową wraz z ćwiczeniami pisemnymi. Tu warto dodać, że w semestrze

zimowym, tym, który z powodu choroby Rejewski opuścił, oferta wykładów

zmatematyki ubezpieczeniowej była znacznie bogatsza.W Getyndze w czasie

studiów Rejewskiego nadal pracowali uczeni światowej rangi, a badania, które

prowadzili, były szeroko znane, dyskutowane i cytowane.W 1930 roku nadal

wykładał i prowadził w Getyndze badaniaHilbert. Tu, w latach dwudziestych

i trzydziestych, na podstawie spisanych wykładów Hilberta, Courant przygoto-

wał do druku słynną dwutomowąmonografięMethoden der mathematischen

Physik [5,6]. Kierunek badaniom matematycznym prowadzonym w XX wieku

nadali nie Banach i Sierpiński, ale –w powszechnej opiniimatematyków – zrobił

to Hilbert w wykładzie na kongresie w Paryżu w 1900 roku.

Rzetelną opinię o getyńskich matematykach przedstawili inni autorzy

książek o polskich łamaczach szyfrów. Autor „biblii” o EnigmieDavid Kahn [10]

napisał na str. 57:

Odszedł [z kursu dekryptażu] teżMarian Rejewski – jeden z trójki, który rozwią-

zał podwójne podstawienie – ale odszedł nie z powodu braku zainteresowania

czy zdolności. Otrzymał w tym czasie dyplom matematyka i chciał kontynuować

studia w dziedzinie matematyki ubezpieczeniowej w jednym ze światowych

ośrodkówmatematycznych, na Uniwersytecie w Getyndze.

Podobnie jak Kahn kwestię znaczenia matematyków z Getyngi przedstawia

Dermot Turing. Pisze on (zob. [27, str. 74]):

Planował [Rejewski] rozpocząć pracę na wydziale profesora Krygowskiego – co

istotnie wróżyło karierę szpiega. Przede wszystkim jednak przyszłymatematyk

musiał wyjechać na dwuletnie studia pomagisterskie do Getyngi. Getynga by-
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łamekką dwudziestowiecznych matematyków i fizyków. Przebywali tam tacy

mistrzowie, jak Hilbert, Born, Courant, Heisenberg, Wigner, von Neumann

i inni.

Chociaż opinia Turinga o getyńskich matematykach jest bardzo przychylna,

to i w tym tekście znalazły się informacje wymagające sprostowania. Istotnie

Hilbert, Born iCourant byliwtedywGetyndze, alew spisach osobowych uniwer-

sytetu za lata 1929–1930 [21,22] niema nazwiskWerneraHeisenberga, Eugene’a

Wignera ani Johna von Neumanna. Nie zostali wymienieni, bo żaden z nich

wtedy już nie przebywał w Getyndze.Wigner został asystentemHilberta w 1927

roku, ale już w roku kolejnym przeniósł się do Berlina i tam do 1930 roku

pozostał (zob. [7]). Możliwe, że Turing (lub autorzy prac, z których Turing

korzystał) pomyliliWignera z Wegnerem, bowiem ten drugi istotnie w roku

akademickim 1929/1930 (i później) wykładał w Getyndze. Von Neumann, który

w roku akademickim 1926/1927 przybył doGetyngi dzięki stypendium Fundacji

Rockefellera,w 1928 roku był już prywatnym docentemwBerlinie, aw 1929/1930

w Hamburgu (zob. [9, 16]). Heisenberg był w Getyndze w latach 1924–1925 jako

asystent Borna, ale już od jesieni 1925 roku przeniósł się do Kopenhagi, by w 1927

roku objąć katedrę w Lipsku i tam pozostać na dłużej (zob. [8]).

3. Polscy studenci matematyki wGetyndze

W książce Kahna znajduje się ciekawa informacja o wzajemnych sto-

sunkach między polskimi studentami matematyki w Getyndze. Kahn napisał

(zob. [11, str. 53]):

Rejewski, niski, niepozorny dwudziestotrzylatek, nie wywarł szczególnego wra-

żenia na pozostałych polskich matematykach w Getyndze ani cechami swego

umysłu, ani zachowaniem, czy też wyglądem, albo osobowością. Na uniwersy-

tecie niemiał bliskich przyjaciół, ale przyłączał się do długich spacerów, jakie

jeden z polskich matematyków,Henry Schaerf, lubił robić. Poglądy polityczne

Rejewskiego, w szczególności zaś jego opinia, że Żydów należy wypędzić z Polski,

zdawały się być rezultatem [lektury] prasowych artykułów na temat programu

National Democratic Party7. Ale nie był tak zatwardziały, aby nie słuchać innych

poglądów. Schaerf uważał go za stosunkowo niedojrzałego do pracy matema-

7
Zapewne chodzi o działający w Polsce, kierowany przez Romana Dmowskiego, prawicowy

ruch polityczny nazywany Narodową Demokracją, a potocznie endecją. Ruch ten w latach

dwudziestychXXwieku stworzył StronnictwoNarodowe,partię,wprogramie której było podjęcie

akcji skierowanej przeciw żydowskiej mniejszości w Polsce. Z endecją związane były gazety

wwielumiastach,na przykładwielkopolskiKurier Poznański.Antyżydowskie poglądywygłaszane

przez Rejewskiego mogły być rezultatem lektury tego dziennika.
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tyka i nie dostrzegał w nim nadzwyczajnych zdolności, żadnych przebłysków

geniuszu
8
.

Nadszedł zatem czas, aby przedstawić kolegów – i koleżankę – Rejewskie-

go z jego getyńskich studiów.W księgach immatrykulacyjnych [21,22] odnaleź-

liśmy informację, że namatematykę na Uniwersytecie Georga-Augusta w roku

akademickim 1929/1930 byli zapisani polscy studenci:Helena Kohn z Warszawy

oraz Zygmunt Wilhelm Birnbaum,Władysław Orlicz i Henryk Schaerf ze Lwo-

wa. Przedstawmy ich krótko. Birnabaum wcześniej studiował na Uniwersytecie

Jana Kazimierza we Lwowie, tam też w 1929 roku uzyskał doktorat. Dzień po

promocji doktorskiej wyjechał do Getyngi, gdzie za zaoszczędzone pieniądze

kontynuował studiamatematyczne. Immatrykulacji
9
naUniwersyteciewGetyn-

dze dokonał 31 października 1929 roku; studia kontynuował do końca zimowego

semestru roku akademickiego 1930/1931 roku (szczegóły w pracach [30, 31]).

Birnbaumodebrał świadectwo odejścia z getyńskiej uczelni, uzyskał tam dyplom

aktuariusza, który wyznaczył jego przyszłą karierę zawodową.WładysławOrlicz

uzyskał doktorat w 1928 roku na Uniwersytecie Jana Kazimierza we Lwowie.

W tym samym roku otrzymał odMinisterstwaWyznań Religijnych i Oświe-

cenia Publicznego stypendium na studia zmechaniki teoretycznej w kwocie

8000 złotych oraz prawo do bezpłatnego paszportu na wyjazd. Orlicz wpisał się

na studia 12 grudnia 1928 roku
10
i – z przerwami na krótkie wizyty we Lwowie –

pozostał tam do 15 sierpnia 1930 roku (szczegóły jego pobytuwGetyndze opisane

zostały w artykule [18]). Henryk Schaerf
11
, student Uniwersytetu Jana Kazimie-

rza, dzięki rodzinnym funduszom w 1927 roku wyjechał do Getyngi i zapisał

się na studiamatematyczne (zob. [20]). Po rocznym pobycie wrócił do Polski,

gdzie uzyskał stopień magistra na Uniwersytecie Jana Kazimierza we Lwowie
12
.

W 1930 roku Schaerf ponownie znalazł się w Getyndze –wtedy poświęcił się

studiom zmatematyki aktuarialnej i w 1931 roku uzyskał dyplom ukończenia

kursu u Bernsteina. Schaerf i Rejewski z pewnością się znali i musieli się często

spotykać –wspomina o tymKahn. Rejewski powinien znać również Birnbauma,

czego nie znajdujemy uKahna.Turing pisze o trzech Polakach, którzy studiowali

w Getyndze, nie przywołuje jednak żadnego nazwiska (zob. [27, str. 77]):

8
W polskim wydaniu książki Kahna ([10], str. 57) w tym akapicie nie ma fragmentu:

„Poglądy polityczne [...] innych poglądów”.

9
W księdze wpisał się jako DrWilhelm Birnbaum.

10
Wpisał się jako Ladislaus Orlicz, a informację o tym, że jest już doktorem, podał wraz

z liczbą semestrów wysłuchanych we Lwowie, nie przy nazwisku, tak jak to robili inni.

11
Schaerf wpisywał się dwukrotnie – 17 października 1927 roku oraz 6 stycznia 1930 roku –

za każdym razem wpisał się jako Heinrich Schärf.

12
Wówczas (zob. przypis 6) „magister” był stopniem.
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Studiowało tam trzech innych Polaków, z którymi Rejewski nawiązał znajomość,

jednakże z żadnym z nich szczególnie się nie zbliżył. [...] Jeśli chodzi o matema-

tykę, to żaden z polskich studentów nie cenił zbytnio Mariana Rejewskiego. Jego

odczucia były podobne, toteż wolał spędzić wakacje 1930 roku poza Getyngą.

Obszerniej o kolegach Rejewskiego informuje Kozaczuk (zob. [12, str. 43–44]):

W kosmopolitycznej wieży Babel asystent Uniwersytetu Poznańskiego mógł się

wkrótce przekonać, że to pewne siebie i na pozór beztroskie środowisko nurtują

przeciwieństwa i konflikty. Propaganda hitlerowców z jej rasistowskimi hasłami

nie rzucała się jeszcze w oczy, ale docierała również i tutaj.Doświadczyli na sobie

jej skutków dwaj przybyli z Polski stażyści, Zygmunt Birnbaum i N. Szerf, którzy

uskarżali się na bojkotowanie ich przez studentów Niemców.

Wymieniony tu Szerf to Schaerf, ale Orlicz nadal nie został wymieniony. Co

interesujące, Orlicz pisał z Getyngi, do swej żony we Lwowie, obszerne listy,

ale nie wspominał w nich o bojkotowaniu polskich studentów żydowskiego

pochodzenia przez niemieckich kolegów. Orlicz w swych listach wspominał

o innych kłopotach. Martwił się on, że jego niemiecki nie jest wystarczają-

co dobry, wspominał o badaniach, które prowadził wspólnie z Birnbaumem

(szczegóły – zob. [18]), ale stosunki polityczne w Niemczech go nie zajmowały.

W drugim wydaniu książkiW kręgu Enigmy pojawiły się już nazwiska wszyst-

kich trzech mężczyzn studiujących wraz z Rejewskim w Getyndze. Kozaczuk

(zob. [13, str. 42]) napisał:

Temat ten przewijał się częstow rozmowach Rejewskiego z innymi przebywający-

mi w tym czasie w Getyndze stażystami z Polski, Z. Birnbaumem, H. Schaerfem

i W. Orliczem, jednym z późniejszych kierowników poznańskiego Instytutu

Matematyki.

We fragmencie tym ponowie pojawiła się informacja o częstych rozmowach

między polskimi matematykami na temat rasistowskich poglądów propago-

wanych wtedy w Niemczech przez NSDAP, co – przypomnijmy – nie miało

odbicia w licznych listach Orlicza do żony. O warszawianceHelenie Kohn nadal

brak informacji. Zapisała się ona namatematykę 7 maja 1929 roku i pozostała

w Getyndze zapewne do końca roku akademickiego 1929/1930 roku, bo ze

studiów została wykreślona dopiero w styczniu 1931 roku (nie w 1930 roku).

Wiemy, że Kohn nie studiowała na UniwersytecieWarszawskim ani naWolnej

Wszechnicy Polskiej. Była kobietą niezależną finansowo, w książce adresowej

Warszawy znajduje się informacja, żemieszkała (samodzielnie) przy ul.Żelaznej

48 (zob. [14, str. 197]). Naszym zdaniem bardzo prawdopodobne jest, że ta ponad

trzydziestoletnia kobieta przez pewien czas studiowałamatematykę aktuarialną
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u Bernsteina. Czy poznała w Getyndze Rejewskiego, pozostałych Polaków? Nie

wiemy. Odnotujmy, że od 8 czerwca do początku lipca 1930 roku przebywał

wGetyndze Antoni Łomnicki, profesor zwyczajny Politechniki Lwowskiej, który

dzięki zasiłkowi z Funduszu Kultury Narodowej spędził osiemmiesięcy we wło-

skich, niemieckich i francuskich ośrodkach naukowych (zob. [17]). Łomnicki

w obszernym sprawozdaniu z tej podróży wspominał, że uczestniczył wtedy

w wykładzie zmatematyki ubezpieczeniowej (zob. [3]), jednak jego nazwisko

nie pojawia się w żadnym opracowaniu na temat Rejewskiego.

Do pełni obrazu przywołajmy wspomnienia Schaerfa [25] na temat wza-

jemnych relacji między lwowskimi i getyńskimi matematykami:

Przypominam sobie, jak pewnego razumatematyczny patriotyzm Julka [Schaude-

ra] został urażony i byćmoże nadał kierunek jego badaniom. Było tow roku 1928.

Właśnie powróciłem do kraju po rocznympobycie naUniwersyteciewGetyndze.

Julek spytał mnie, co tamtejsi matematycymyślą o badaniach prowadzonych we

Lwowie. Odpowiedziałem, że – niestety – przeważniemoi rozmówcy nic o nich

niewiedzieli. Jedynie kilku protekcjonalnie zapytywało do czego są one przydatne,

gdy przyczynki są potrzebne do ważnych działów matematyki, takich jak np.

równania różniczkowe cząstkowe.

Czy to oznacza, że w 1928 roku Polska była nadal krajem dopiero aspirującym

do światowej czołówki? Dlaczego matematycy w Getyndze odnosili się protek-

cjonalnie do osiągnięć polskichmatematyków, nazywali je „przyczynkarskimi”?

Podobną opinię o polskiej szkole analizy funkcjonalnej ze Lwowa wyraził wiele

lat później Reinhard Siegmund-Schultze (zob. [26]), wskazując dopiero połowę

lat trzydziestych jako czas osiągnięcia przez nich międzynarodowej rozpozna-

walności. To zagadnienie wymaga szerszego opracowania.

4. Opuszczenie Getyngi przez Rejewskiego

Ostatnim tematem, którym się zajmiemy, są kwestie czasu i powodów

opuszczenia przez Rejewskiego getyńskiej uczelni. Kahn przedstawił sprawę

następująco (zob. [10, str. 57]):

Przez rok Rejewski studiował matematykę stosowaną, specjalizując się w zagad-

nieniach ubezpieczeniowych. Planował, że będzie pracować w firmie ubezpiecze-

niowej razem ze swym krewnym. Ale po przyjeździe do domu na wakacje letnie

w 1930 roku zastał list z propozycją objęcia asystentury w InstytucieMatematyki

Uniwersytetu Poznańskiego. Zgodził się, a wobec szybkiego kurczenia sięmożli-

wości zatrudnienia w okresie kryzysu gospodarczego, pozostał na uniwersytecie

w Poznaniu, zamiast powrócić do Getyngi.
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4. PodanieM. Rejewskiego do sekretariatu Uniwersytetu w Getyndze,

Universitätsarchiv Göttingen,Marjan Rejewski – Abgangs-Zeugnis, k. 2

Informacje podane w tym akapicie ponownie wymagają korekty. Archiwalia

z Poznania nie potwierdzają informacji o objęciu przez Rejewskiego asysten-

tury w Instytucie Matematyki Uniwersytetu Poznańskiego w 1930 roku, jest

tam zaś informacja, że asystenturę w Katedrze Fizyki Teoretycznej Rejewski

objął 23 grudnia 1931 roku. Od jesieni 1930 roku Rejewski pracował w po-

znańskiej filii Biura Szyfrów, pozostawał tam do września 1931 roku, gdy filia

została rozwiązana (szczegóły w książce [19]). Turing zaś napisał (zob. [27,

str. 76–77]):



Informacje o studiach Mariana Rejewskiego w Getyndze 331

Wróciwszy do Bydgoszczy [latem 1930 roku], Rejewski zastał list z Poznania, od

swego uniwersyteckiego mistrza Zdzisława Krygowskiego. Profesor proponował

mu stanowisko na uczelni, Rejewski musiałby jednak zrezygnować ze ukończenia

studiów w Getyndze. Decyzja nie była trudna, [...].

A jak to wygląda w dokumentach z Getyngi? Latem 1930 roku Rejewski

opuścił studia bez przekazania władzom getyńskiej uczelni informacji o tym.

Dopiero latem kolejnego roku pisał do Getyngi z prośbą o wydaniemu świa-

dectwa odejścia ze studiów (Merkblatt über den Abgang). Taki rodzaj zaświad-

czenia nie jest świadectwem ukończenia studiów – przeciwnie, wskazuje na

to, że zainteresowany opuścił studia bez wypełnienia stosownych obowiązków.

Dokument ten nie był zaświadczeniem o odbytych kursach, zapewne właśnie

to jest powodem braku na nim informacji o tym, w jakich kursach Rejewski

uczestniczył.

Przywołajmy treść podania o wydanie świadectwa, a następnie samego

świadectwa odejścia. Rejewski napisał do sekretariatu uczelni (zob. [28], poda-

nie o wydanie świadectwa odejścia, ryc. 4):

Bydgoszcz, 25-VII-31

Do sekretariatu Uniwersytetu w Getyndze.

W załączeniu przesyłammój indeks tak jak i trzy [międzynarodowe] ku-

pony na odpowiedź z uprzejmą prośbą o przesłaniemi świadectwa odejścia oraz

świadectwa dojrzałości.

Z wyrazami szacunku,

M. Rejewski,

Bydgoszcz (Polska) Zduny 13

Z tego listu można wnioskować, że powodem, dla którego Rejewski zwrócił się

do sekretariatu, była konieczność odzyskania świadectwamaturalnego, a nie

chęć zdobycia bezużytecznego świadectwa odejścia
13
.

Wróćmy do głównego tematu. Był środek lata, ale sekretariat Uniwersy-

tetu w Getyndze działał normalnie. Świadectwo odejścia Rejewskiego zostało

wystawione 7 sierpnia 1931 roku. Jego treść jest bardzo krótka, to zaledwie

kilka słów wpisanych w gotowym formularzu (zob. [28], świadectwo odejścia,

ryc. 5):

13
Warto tu wyjaśnić, czym były, a właściwie nadal są, międzynarodowe kupony na od-

powiedź. Jest to kupon w kształcie znaczka, który podlega wymianie na zwykły znaczek na

międzynarodową przesyłkę listową we wszystkich krajach należących do Powszechnego Związku

Pocztowego. Kupony zostały wprowadzone w 1906 roku. Poczta Polska świadczy taką usługę do

dziś, a teraz opłata za kupon jest równa opłacie za przesyłkę listową nierejestrowaną priorytetową

wysyłaną za granicę o masie do 50 g.
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5. Świadectwo odejściaM. Rejewskiego z Uniwersytetu w Getyndze,

Universitätsarchiv Göttingen,Marjan Rejewski – Abgangs-Zeugnis, k. 1

Podanie: 27 VII 1931 Adres: Bydgoszcz, Polska

od: 7 VIII 31 Zduny 1

Księga świadectw numer 533 nr albumu 37

O./M.
14
1930

14
Zastosowane skróty: „O.” –Ostern, „M.” –Michaelis. Przypadający na 29 wrześniaMicha-
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Świadectwo odejścia

Pan Marjan [Marian] Rejevski [Rejewski]

Ur[rodzony] w Bydgoszczy 16 VIII 1905

Dzień przyjęcia [na studia]: 16 IV 1930

Dzień opuszczenia [studiów]: koniec sem[estru] let[niego] 1930

Studium/Kierunek studiów. Matematyka

Kary. nie/żadne

Getynga, 4 sierpnia 1931

Rektor Uniwersytetu

Wydanie świadectwa odejścia poprzedziło inne wydarzenie.W księdze

immatrykulacyjnej [22] przy nazwisku Rejewskiego w rubryce uwag wpisa-

no, że już 18 stycznia 1931 roku został on wykreślony z listy studentów
15
. Tak

zakończyła się krótka, bo zalewie kilkumiesięczna przygoda Rejewskiego z Uni-

wersytetem w Getyndze. Dalsza historiaMariana Rejewskiego to historia zła-

mania szyfru niemieckiej maszyny Enigma, ale to wykracza poza temat naszego

artykułu.

5. Podziękowanie

Dziękujemy Barbarze Pałce i Włodzimierzowi Zwonkowi z Krakowa,

Iwonie Dadej z Berlina oraz Renate Tobies z Jeny za pomoc i cenne wskazówki

oraz dyrekcji Archiwum Uniwersytetu w Getyndze za zgodę na publikację

materiałów archiwalnych.
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